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ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА

КЛИНИК0-РЕНТГЕН0Л01МЧКИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА ОПРЕЩЕЛЯНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА
РЕНТГЕНОВОТО ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИ ДИАГНОСТИКАТА НА ТУМОРИТЕ НА НАЗОФАРИНКСА

М. Меламед, А. Сахатчиев, А. Гацев
София

За периода 1974 - 1979 г. бяха проучени 92 Солни о туморж на
назофаринкса по отношение на визуалната локална находка, сравнена
с рентгеновото изследване.

Целта на настоящето проучване е да се определят възможностите
на рентгеновото изследване - рентгенография в профил и томография
в профил, за установяване големината, локализацията и разпростране-
нието на туморния процес. Открити бяха важни феномени за клинична-
та практика: 1) малки лезии под 1 см обикновено не дават категори-
чен рентгенов образ; 2) могат да се установят рентгенови изменения
при липса на клинични данни за туморен процес; 3) гладка ж права
линия в В и С в ЬЪ% говори за лишга на лезия; 4) засенчването на
пода на сфеноидалния синус се среща при всички тумори на назофа-
ринкса; 5) -рентгенографията на епифаринкса е допълнителен метод,
подпомагащ клиничното-търсене.

НАБЛЮДЕНИЯ ПРИ СТЕНОЗА НА ТРАХЕЯТА

Г. Георгиев, П. Николов, Е. Илиев
Пловдив

Обект на наблюдения са 18 случая със стеноза на трахеята:
първичен карцином на трахеята - 8, компресия от увеличени пара-
трахеални лимфни възли - 5, прорастване от карцином на щитовидна-
та жлеза - 4 и стеноза след продължително функционираща трахеоето-
ма - 1. Томографичното изследване е в състояние да установи тра-
хеалната стеноза и да даде данни за нейния характер и за степента
на стеснение. Необходимостта от хистологично доказване налага из-
вършването на трахеобронхоскопия. Основният клиничен симптом прж
всички случаи е различната по отепен двспнея.



шо/эд
О -РЕНТГЕНОВА ДИАГНОЗА КА "ШОКОВИЯ БЯЛ ДРОБ

Л. Стефанов, Д. Райновски
София

За периода 1975 - 1979 г. на 94 болни с остра дихателна не-
достатъчност и в състояние на шок са проведени системни рентгено-
ви наблюдения на белия дроб. При 45 (48#) авторите откриват рент-
генови данни за усложнения от типа на шоков бял дроб. При 16 бол-
ни диагнозата е верифицираяа и аутопсионно.

Съпоставяйки рентгеновите картини, отразяващ динамиката на
развитие на шоковия бял дроб на оздравелите с рентгеновите карти-
ни на починалите и сравнявайки последните с патохистологичните
белодробни находки, се установяват характерни рентгенови образи
отговарящи яа определени патоморфологични изменения и съответст-
вуващи на стадии в развитието на синдрома. Въз основа на литера-
турни данни и собствени проучвания се дава рентгенова диферен-
циална диагноза на шоковия и контузионния бял дроб.

РЕНТГЕНОВ ОБРАЗ НА БЕЛОДРОБНАТА КОНТУЗИЯ Ш И ЗАКРИТИТЕ
гвдни ТРАВМИ

М. Гюрова, Л. Манолов
София

Проучени оа историите на заболяванията на болни със закрита
гръдна травма, лекувани в РНПИСМ1 "Пирогов" през последните 3
години. Анализира се рентгеновият образ на белодробната контузия,
времето на появяването и еволюцията й, както и съчетаването й с
друга травматични увреждания на гръдната клетка и белите дробове.
Нвправено е сравнение между патологоанатомичните находки при по-
чиналите болни и интерпретацията на последните рентгенографии,
направени часове преди настъпването на смъртта. То показва труд-
ностите, които среща рентгенолога при отдиференциране на прибаве-
ната инфекция, често наблюдавана при белодробните контузии.



РЕНТГЕШЛОГИЧШ 1]АШДЮ<Я ВЪРХУ ТРАХША И ГОЛЕМИТЕ БРОНХИ
ВЪВ ВРЪЗКА С КАШМЧНИЯ Р Ш Е К С

Г. Георгиев, П. Николов
Пловдив

Собствените движения на трахеята и големите бронхи по време
на кашлица се наолкщават отчетливо при бронхография» провеждана»
под рентгентелевизионен контрол. Авторств са провели наблюдение
при 120 бронхографии» извършвани в условия на обща анестезия я
монопулмонално контролно дишане» в периода след екстубация на тра-
хеята. Установява се» че по време на кашлица трахеята и големите
бронхи извършват движения не от типа на перисталтика и антипери-
сталтика, а е налице тотално тонично съкращение» при което тра-
хеята и големите бронхи намаляват своя лумен до степен на минима-
лен просвет* В три случая авторите са регистрирали тези движения
и рентгенкинематографично (ще се прожектира един от тези кино-
филми).

РЕНТГЕНОВИ ПРОМЕШ В БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ 11РИ ЗАКРИТИ ТРАВЛИ Ак ТОРАКСА

Б. Екимски
Пловдив

Наблюдавани са 30 болни с рентгенови промени в белите дробове
при закрити травми на торакса, които може да се рааделят на две
основни групи. Едната - 12 болни» с картината на остра белодробна
недостатъчност. При 10 от тях измененията са двустранни, резултат
на остро нарушена белодробна хемодинамика: с остър белодробен
оток при един и "контузионен бял дроб" (с кръвоизливи, оток и ате-
лектаза) при 9 болни. Двама от тях са починали. При другите двама
болни, острата белодробна недостатъчност е резултат на остро нару-
шен дренаж на бронхите - обструктивна ателектаза, едпн от които е
починал. Втората основна група - 18 болни,е с ограничени травма-
ГЙЧНИ изменения в белия дроб и без. остра белодробна недостатъчност.
При 3 се наблюдаваха травматични кухини (пневматоцеле). Въз основа
на тези наблюдения се предлага класификация на травматичните проме-
ни в белите дробове- при закрити травми на торакса.



РЕНТГШОВИ НАБЛЩШИН НА БЕЛОДРОБНИТЕ РЕЗЕКЦИИ и УСЛОЖНЕНИЯТА Ш

В РАННИЯ СЛЕДОПЕРАТИВЕН ПЕРИОД
Л. Стефанов, П. Чалъков

София

Разглеждат се рентгеновите образи на 120 болни с белодробна
резекция в ранния следоперативен период. По вида на резекцията
болните се разпределят: сегментектомии - 28; лобектомии - 65 и
пулмектошш - 27. Разглежда се методиката и сё формулират задачи-
те на рентгеновото изследване. Наблюденията в динамика показват
рентгеновите изменения на плевралната кухина и разгъването на оста-
налите части на белия дроб при сегментектомии и лобектомии. При
пулмектомия в динамика се проследяват големината на газовия мехур
ж количеството на течността в плевралната кухина, ретракционните
явления, топографията на органите н& гръдния кош и състоянието на
неоперираижя бял дроб. Описват се усложнения, диагксстицирането на
които- има голямо практическо значение за добрия изход на оператив-
ната интервенция.

ЛАТЕРОГРАФИЯ ПРИ ТРАВМИ НА ГРЪДНИЯ КОШ

С. Паскалев, Н. Златев
Бургас

Латерографичното рентгеново изследване при травми на гръдния
кош се явява.особено ценно за откриване на най-важните усложнения
от практично гледище. Рутинното прилагане на латерографията при
неподбран материал от 360 случая показа излив в плевралната кухи-
на при 32 пациента и пневмоторакс при 22 пациента с гръдни нараня-
вания. Излив в плевралната кухина се констатира и при случаи, ко-
гато фрактури на ребрени дъги на нормограмите не се отчитат. Лате-
рографичният метод е единственият обективен рентгенов метод и при
контролното проследяване на излива и пневмоторакса.



БЕЛОДРОБНА ТРОМБОЕМБОЛИЯ - КОШТАСША ДИАГНОСТИКА
И ИНВАЗИВНО ЛЕЧЕЯШ

Е. Николов, й. Топалов, М. Григоров
София

Разглеждат се възможностите на ангиопулмографвята (АПГ) щ ж
диагнозата на белодробната тромбоемболия (БТЕ). Застъпва се ста-
новището, че АПГ трябва да се включи в.комплекса от диагностични
мероприятия, особено в случаите с кардиална форма на БТЕ. АПГ се
извършва в съчетание с изследване на хемодинамиката в десните
сърдечни сегменти, което има значение както за диагнозата, така ж
за проследяване на проведеното лечение. АПГ похазва необходимостта
от провеждане на оперативно или консервативно лечение. При тромбо-
емболия на лобарни и сегментарни белодробни съдове, както и при не-
пълна обтурация на главен клон на белодробната артерия се използу-
ва бужиране на тромба о катетъра за АПГ и вливане локално на меди-
каменти (стрептокиназа). В случаите на масивна тромбоза на ствола
или главния клон АПГ показва необходимостта от спешна оперативна
интервенция.

КЪМ ВЪПРОСА ЗА РЕНТГЕНОВАТА ДИАГНОЗА НА НЯКОИ РЯДКО СРЕЩАНИ
И АТИПИЧНО ПРОТИЧАЩ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ

Н. Котов, Г. Пейчев
Пловдив

Независимо от големия напредък на рентгеновата диагноза на за-
боляванията на белите дробове все още съществуват въпроси, които
не са напълно изяснени.

В работата посветена на този проблем са включени 48 болни с
аномалии на белите дробове, белодробна дистрофия, аневржзми на
белодробната артерия ж белодробен карцином с по-особено периброн-
хиално янфилтративно развитие.

Правят се изводи за мястото и значението на различните"рентге-
нови методи на изследване при' посочените заболявания.



V НЯКОИ ДИФЕРЕНЦИАЛНОДИАГНОСТИЧНИ РЕНТГЕНОВИ СИШТОШ

НА ПЕРИФЕРНИЯ БЕЛОДРОБЕН РАК
И. Пешев, С. Станимиров, И. Тунчев

София

Рентгеновата картина на периферния карцином е разнообразна и
често диференциалната диагноза е доста трудна. В началния стадий
нерядко сянката има неправилна форма, като че съставена от някол-
ко съединяващи се съставки, понякога особено на томограми се до-
казва "многовьзловатост" на засенчването. Още в началното си раз-
витие очертанията на сянката, макар в ограничен участък са нерав-
ни. Изхождащите от периферията на туморната сянка понякога плътни
ивици ("спикули") говорят за прорастване на туморния процес в ин-
терстициума. Характерен рентгеноъ симптом са повърхностните дъго-
видни изрезки и макар и рядко срещаната субсегментарна ателектаза.
Често срещащия се разпад, както и отводящата "пътечка" към хилуса,
.измененията в околното белодробно поле имат също редица особено-
сти.

ВЪРХУ НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА РЕНТГЕНОВИЯ ОБРАЗ НА КУХИНИТЕ
ОТ РАЗПАД ПРЙ ТУМОРИТЕ НА БЕЛИЯ ДРОБ

И. Пешев, С. Станимиров, В. Пестов
София

Кухината от разпад сред туморното ядро при периферния рак е
разположена най-често ексцентрично; размерите й обикновено са
малки, вътрешните очертания са неравни, не съдържа или има малко
количество течност. Рядко се наблюдават кухини с големи размери,
с нееднаква дебелина на стените им, с отделив вдавалия като "за-
ливчета"; обикновено най-съхранени участъци от тумора са на мз-
диалната стена на кухината. Понякога остава малка част от тумор-
ната маса неразрупюна ("ракова каверна"). За разлика от перифер-
ния рак кухините от разпад при централния рак са рядко усложне-
ш е . По-често те са със значителни размери в сравнение с раковия
възел. Кухими от разпад се доказват понякога при по-големи мета-
стази (3-4£). Наблюдавани са такива и при малки метастази, до поч-
ти пълното жм стопяваке.

8



ПО ВД1РОСЛ ЗА ВКАЛЦШНИЯТА НА ВЪТРЕШНИТЕ ОРГАНИ
ПРИ ХРОНИЧНАТА ДИСШШИРАНА ТУБЕРКУЛОЗА

М. Маждраков

Описва се рядък случай - 25-годишна жена с вкалцяванжя на
вътрешните органи при хронична дисеминирана туберкулоза. В бели»
те дробове и интраторакалните лимфни възли има множество калцжфж-
кати, резултат на центрипеталната лимфостаза, вследствие задуша-
ването на медиастиналните лимфни възли от настъпилата фиброза.
Успоредно с белите дробове има тотално засягане на коремните ор-
гани, завършило с вкалцявания в слезката, черния дроб» както ж
на някои мезентериални и чернодробни лимфни възли, без засягане
на бъбреците. Описаният случай е принос при изучаване динамиката
на туберкулозата.

ОЧЕРТАНИЕТО НА ДИАФРАГМАТА ПРИ НАПРВДАЛА СИЛИКОЗА

К. Грънчаров, Л. Нацков, К. Колев
София

При напреднали форми на белодробна силикоза често се наблюда-
ва силно изразена неравност в очертанията на диафрагмата, особено
изразено при лицева рентгенограма. Тези неравности понякога имат
характер на придърпвалия и биват описвани като "срастване", "фе-
стонизации" и др. Някои от тези изменения се покриват с понятието
"РаЯхманови дъждовни пътеки".

Съпоставката с патологоанатомичен материал при 103 случая в
около 8Q£ тези промени се оказаха големи белодробни емфизематознж
були, които притискат диафрагмата, като дават в съответните уча-
стъпи краниално-конкавни очертания. "Придърпващите" ивици са при-
тисната белодробна тъкан между булите и съдовете като срастване
въобще не се открива.



РЕНТГЕНОЮРФОЛОгаЧШ ПРОМЕБИ В БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ
ПРИ ПЕЩОРЕМОНТЧИЩ

Л. Нацков
София

Изследвани са над 300 души работници-пещоремонтчвди в Креми-
кощж клжначво, рентгвнологично и функционално. Същите работят в
затворени помещения, а вредните фактори са комплексни: свободен си-
лициев двуокис, силиката, прегряващ микроклимат, серни и азотни
окиси, аерозоли на тежки метали и др.

Рентгеноморфологичните изменения в белите дробове при пещоре-
монтчжцж се появяват обикновено след по-продължителен период от
време ж работа около 10 до 15 години. Същите се характеризират с
усилен, мрежовидно деформиран, зърнест и петнист характер измене-
ния, в отделни случаи достигащи до II стадий, а в единични и до
III стадий ва пвевмоховжоза.

МНОЖЕСТВЕНА ТУБЕРКУЛОЗА У КЪРМАЧЕ

К. Мазгалов, К. Кочев, И. Марков
Хасково

Описват се рентгенови и клинични промени при 11-месечно дете.
Първичен ТВС комплекс в десния горен белодробен лоб с инфилтрати-
вен хжлусен и паратрахеален бронхаденит. Туберкулозен спондзлит
на Т

1 0
 и Т

1 1
 о "голяма деструкция на вертебралните им корпуси и

силно стеснение на съответните янтервертебрални дискове с образу-
ване на ангуларен гибус. Грамаден студен абсцес на нивото на Ту и
Т ц . Туберкулозен хематогенен метастатичен остит на левия хумерус
и спина вентоза туберкулоза на V метатарзална кост вдясно с голяма
деструкция и дебели периостални образувания. Представя се и рент-
генография и томографии на белия дроб на майката - инфилтративна
белодробна ТВС във фаза на разпадане и разсейване.
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РЕНТГЕНОМ АСПЕКТИ НА КОШЗИОННИЯ И ШОКОВ БЯЛ ДРОБ

Т. Попов, М. Михайлов
Русе

Разглеждат се случаи с рентгенова картина на контуэионен и
шоков бял дроб. Описват се рентгеновите образи, акцентира се вър-
ху особеностите и диференциалната диагноза на контузионния и шоков
бял дроб. Прави се опит за определяне на клиничното протичане на
заболяването, тежестта и прогнозата му.

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ В БРОНХО-ЛЕГОЧНОЙ СИСТЕМЕ
ПРИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ У ДЕТЕЙ

8. Ф. Бакланова
Москва

В структуре детской заболеваемости, особенно раннего возраста
преобладают острые респираторные вирусные заболевания. Клжническж-
ми признаками объединяющими респираторные вирусные инфекции являют-
ся кашель, одышка, наличие разнокалиберных влажных и сухих хрипов,
что обусловлено избирательным поражением вирусами слизистой брон-
хов, бронхиол. Помимо того воздействие вирусов нарушает гемодина-
мику, повышается проницаемость сосудистой стенки, возникают гемо-
ррагии, отек интерстициальной ткани.

Наличие многих общих клинических симптомов при вирусном брон-
хите, бронхиолите и бактериальной пневмонии оказывается причиной
гипердиагностики бактериальных пневмоний, в то время как диагноз
бронхита устанавливается редко. В результате проводится неоправдан-
ное и длительное лечение антибиотиками.

Изучение рентгенологических признаков при острых респираторных
вирусных инфекциях более чем у 200 детей позволили проводить диффе-
ренциь л>мую диагностику с пневмонией. Нарушение бронхиальной прохо-
димости по разному типу свидетельствует о наличии бронхита, а нару-
шение кровообращения и интерстициальный отек выражаются острой де-
формацией сосудистого рисунка. Отсуствие в это время пневмонической
инфильтрации окончательно подтверждает диагноз бронхита, бронхдо-
лита.
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V ДИАШОСТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ОТДЕЛНИТЕ РЕНТГЕНОВИ МЕТОДИ

ПРИ ЗАБОЛЯВАНЕ НА ТРАХЕЯТА
Г. Георгиев, М. Владимирова

Пловдив

Търсят се промени от страна на трахеята при 71 болни, като са
използувани различни рентгенови методи с цел да се уотановят техни-
те диагностични възможности. Дава се оценка на тези възможности
при телевизионна рентгеноскопия, фасова и профилна рентгенографии
на ажйния • торакален отдел на трахеята, томография и трахеоброн-
хографвя. Изтъква се, че томографията е изборен метод при търсене
изменения в трахеята.

ПНБВМОМБДИАСТИНОГРАФИЯ ПРИ ДИАГНОСТИКАТА НА ЗАБОЛЯВАНИЯ
СВЪРЗАНИ С ФУНКЦИЯТА НА ТИМУСА

А. Атанасов, Е. Еленчева
София

Пра 100 болни - 63 мъже и 37 жени, на възраст от 7 до 44 годи-
нм, 6Ь с дисеминирана склероза, 15 с прогресивна мускулна дистрофия
1 20 с миастения гравис извършихме пневмомедиастинография по мето-
да на condorein. Въздух в доза 60-70 мл на 10 кг телесно тегло въ-
веждахме фракционирано чрез югуларна пункция на предния медиасти-
вум, Рентгеновият образ на тимуса е отговарял на оперативната на-
ходка при 96 болни - 9655. Само при 4 болни - 4% е намерен интра-
операпвно ануларен тимус, обхващащ

 v
- anonyma, което не е отбеля-

зано на рентгеновия образ. При 7 от болните е намерена гиперплазия
аа единия дял на жлезата, при 4 - тимом, което е потвърдено и при
самата оперативна намеса.
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к д ш ж о - р ш г ш ш т а и СЪПОСТАВКИ ПРИ ХРОНИЧНИТЕ
ПКЕШТОПАТМИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ

С. Поборникова, П. Николов, М. Клинканова, Ц. Люцканова, А. Калева
Пловдив

За период от Ь години (1971 - 1978 г. вкл.) при 102 деца с
клинична картина на хроничен бронхит или хронична пневмония се
прави клинико-рентгенологична съпоставка. Проучените болни са раз-
пределени във възрастов аспект на 4 групи, а по отношение продъл-
жителността на заболяването на 3 групи.

Подчертава се голямото значение на рентгеновите методи на из-
следване за последващи усложнения при хроничните пневмопатии и се
предлага разширяване на индикациите за бронхографично изследване.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПО-УСПЕШНА РЕНТГЕНОВА ДИАГНОСТИКА - ПОСРЕДСТВОМ
ДВОЙНО ПНЕВШИЗСВДВАНЕ (ИЗКУСТВЕН 1ШЕВШМВДАСТИНУМ СЪЧЕТАН С
ИЗКУСТВЕН ПНЕВМОПЕРИКАРД) - ПРИ СЛОЖНИ МЕДОАСТИНАЛНИ ПРОЦЕСИ

Д. Райновски, 3. Тончев
София

Върху материал от 76 болни със сложни медиастиналяи процеси -
посредством двЬйно пневмоизследване - авторите са успели да ое до-
берат до верни диагностични заключения при:

а) Злокачествени медиастинални тумори - неизяснени при конвен-
ционалното рентгеново изследване относно'границите на техния жнва-
зивен растеж към перикарда и съдовия ствол.

б) Системни заболявания неизяснени относно взаимоотношенията
им с тимуса, съдовия ствол и перикарда.

в) Доброкачествени медиастинални тумори - неизяснени щ ж кон-
венционалното изследване поради изразена прилика с патолопчш
процеси в съдовия ствол.

Подчертава се, че двойното пневмоизследване допринася не само
за екзактна топична диагноза, но и за правилно ориентиране в
чебната тактика.
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ОВА ДИАГНОЗА НА ПНЕВМОМЩИАСТИНУМА
ПРИ Т Ж Ш Е ГРВДНИ ТРАВМИ

М. Герова, Л. Манолов, Ф. Маринова
София

Проучени са рентгеновите образи на пневмомедиастинума, наблю-
даван при болни с тежка гръдна травма, лекувани през последните
години в РНПИСМП "Пирогов". Разглеждат се източниците и пътищата
за проникване и разпространение на въздуха в средостението и ме-
ките тъкани на гръдната стена и шията. Според рентгеновите образи
травматичният пневмомедиастинум се класира в три групи - оскъден,
обичайната картина на пневмомедиастинум и хипертензивен пневмомз-
диастинум. Последният е наблюдаван при болни на механична вентила-
ция. Посочва се голямото значение на контролните рентгенографии за
динамично проследяване на нара'стващ пневмомедиастинум и подкожен
емфизем, твърде подозрителни за рупхура на главните въздухоносни
пътища*

&&ЛОО046О
ПРИНОСЪТ НА ЗНЕШ0МЕЩИАСТИН0ГРАФИЯТА ЗА ПРОУЧВАНЕ СТРУКТУРАТА

НА НОРМАЛНАТА И ПАТОЛОГИЧНАТА ТЪКАН

Е. Еленчева
София

Рентгенографията извършена в условия на пневмомедиастинум да-
ва възможност да се проучи по-добре структурата на нормалната и
патологичната тъкани, което е от особено значение за диагнозата.
Създаденото газово контрастиране на медиастинума значително пови-
шава диагностичните възможности: започват да се виждвт подробно-
сти, които при другите рентгенови, методи на изследване остават не-
видими»

Под влияние на иноуфлир.ания газ в средостението някои тумэр-
ни и кистозни образувания променят положението, фор ата, големина-
та и структурата си, като по този начин се разграничават от орга-
ните, с които F.a обикновените томограми дават обща, хомогенна сян-
ка.
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ВЪЗМОЖНОСТИ И ГРАНИЦИ НА Д И А Ш Ю Т И Ч Ш ПНЕВМОМЕЩИАСТИНУМ

ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ ТИМУСА НА БОЛНИ С Н Е Ш О - Ш Ж У Л Н И

И К0ЛАГЕН03НИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Б, Еленчева

София

Изследвани са пневмомедиастинографично 193 болни, които по
нозологични единици се разпределят както следва: 78 с миастения
гравис, 81 с мултиплена склероза, 15 с дистрофия мускулорум про-
гресива, 2 със склерозно латералис амиотрофика, 5 с лупус еритема-
тодес, 12 със склеродермия. На 60 болни е направена сцинтиграфм
със

 S e

7 5
 селенметионин, а на 35 тимектомия.

Най-честото изменение на тимуса е хиперплазията, много по-ряд-
ко се среща тумор. По-голямата част от тези промени се откриват
благодарение диагностичните възможности на пневмомедиаетинография-
та.

СРАВНЕНИЕ НА РЕНТГЕНОВИТЕ, СЦИНТИГРАШШТЕ И ОПЕРАТИВНИТЕ
НАХОДКИ ПРИ ЧАСТИЧНИТЕ РЕТРОСТЕЕНАЛНИ СТРУМИ

А. Сарканяц
София

За откриването на частичните ретростернални струми допринасят
най-много рентгеновото и сцинтиграфското изследване. За да оценим
възможностите на тези методи на изследване сравнихме рентгеновите,
сцинтиграфските и оперативните находки при 110 болни. Съвпадение
на резултатите бе налице в 54,55$ от болните. Само сцинтиграфска-
та находка бе негативна в 26,36#, а само рентгеновата - в 6,36£. В
5,45$ оперативно не се доказа частично ретростернална струма, въп-
реки наличието на такава на рентгеновото и сцинтиграфското изслед-
ване. В 3,64$ оперативно бе отстранена частично ретростернална
струма, която не се подозираше предоперативно. 'Рентгенова хипердшаг-
ностика бе налице в 3,64^, непотвърдена сцинтиграфскж и оперативно.
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v АШШЧНИ ПЛБВРАЛНИ ИЗЛИВИ

Б. Екимски
Пловдив

При рентгеновото изследване на 14 болни с атипични плеврални
жалю! (11 диафрагмални и 3 медиастинални), при различни положе-
ния на тялото, се установи преминаването на една форма плеврален
хзлив в друга, в зависимост от положението на тялото: от атипичен
- в типичен (костален) или от една атипична форма - в друга ати-
пична форма, или в смесени форми. Това дава основание за следните
изводи: 1. Атипичните плеврални изливи са свободни и тяхното на-
трупване е реаултат на индивидуални, атипични отклонения в наля-
гането на плевралната кухина. 2. Изменянето на налягането в плев-
ралната кухина, следствие промяна на положението на тялото обу-
славя и преминаването на една форма плеврален излив в друга, в за-
висимост от положението яа тялото. 3. Изследването им в различно
положение на тялото дава възможност за точно диагностициране.

ПЕТНАДЕСЕТГОДИШЕН О Ш Т В РЕНТГЕНОВАТА ДИАГНОСТИКА НА ТРАВМАТИЧНАТА
РУПТУРА НА ДИАФРАГМАТА И ТРАВМАТИЧНАТА ДИАФРАГМАЛНА ХЕРНИЯ

С. Крайнев, Ф. Маринова
София

В съобщението са разгледани разкъсванията на диафрагмата при
64 болни., от КОЕТО при ЗЬ причината е непроникващо нараняване на
гръдния кош ж корема и при 29 - проникващо нараняване, главно при
порезнн наранявания на гръдния кош. Рентгенологично са изследвани
49 от болните, 30 с непронихваша травма и 19 с провикваща. £ 37
от тях, 13 с непроникваща ж 24 с проникваща травма, не е имало
хернилране на коремни органи в гръдната клетка. Рентгенова диагно-
за е поставена ъ 19 от болните с непроникваша травма и в 1 с про-
никваща, Рентгенова симптоматика липсва в 4 болни с непроникващо
нараняване и в 13 с проникващо, което показва, че при проникващи-
те наранявания на диафрагмата рентгеновата симптоматика е твърде
бедна.
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ФЛУОРОГРАФИЯ И ОПЕРАБИЛНОСТ НА БЕЛОДРОБНИЯ РАК

Б. Бито леки, И, Дюягеров, Д. Дилчев
Софвя

Понастоящем лечебните резултати при белодробния рак са в за-
висимост от откриването му в предклиничен стадий. Единственият
метод, който осигурява диагностицираяето в този етап е флуорогра-
фията.

Проучени са 100 болни с белодробен рак, открит при флуорогра-
фия, и подложени на оперативно лечение. Откритите случаи при флуо-
рографията представляват 12% от новооткритите през годината боли
с белодробен рак. При 32£ не бяха установени клинични оплаквания.
При 58£ случаите бяха в III и IV клиничен стадий.

Откритите при флуорографилта болни с белодробен рак са с по-
висока операбилност и резектабилност в сравнение със случаите по-
търсили самостоятелно лекарска помощ. Резехтабилността при актив-
но открити болни без клинични оплаквания е над 92%.

17



СЩГОЮ-ШЮВА СИСТЕМА £>ff309O<fb 6

ЕКСЦШТРИЦИТЕТ НА СЪРДЕЧНАТА СЯНКА

И. Катранушков
София

В лицева проекция сърцето наподобява елипса. Тенденцията към
сферичност на сърцето в датологията е изследвана чрез ексцентрици-
тета на елипса /У(1/аь

и
- (г/гъ)*, където ь и В са осите/. У въз-

1/21,

растни мъже ексцентрицитетът е 0,763, у жени 0,852. Ексцентриците-
тът в три патологични състояния - с миокардно заболяване, с тен-
сионно и с обемно обременяване и съответно при умерено увеличен и
при голям сърдечен обем е:

Групи заболявания Умерено Голямо

увеличение увеличение

1. Кардиомиопатия 0,544 + 0,033 0,642 + 0,054
2. Аортна стеноза ' 0,730+0,045 0,674+0,060

Артериална хипертония 0,876 + 0,095 0,811 + 0,092
3. митрална недостатъчност 0,682 + 0,037 0,613 + 0,084

Аортна недостатъчност 0,742 + 0,090 0,688 + 0,049
Аортно-митрален порок 0,674 + 0,062 0,655 + 0,064

Явна е сферичността на сърцето в миогенната дилатация и елии-
тичността при тенсионно обременяване, подчертана в началото на бо-
лестта.

АНГИОКАРДИОГРАФСКА ОЦЕНКА НА РЕТР01{АРДИАЛН0Т0 ПРОСТРАНСТВО

Т. Лачева
София

Проучени са 100 селективни леви вентрикулографии при болни с
придобити пороци на митралната клапа, като се прави преценка на
заангажираността на ретрокардиалното пространство от левите сър-
дечни кухини - предсърдие и камера.

Дискутира се отношението на лявата* камера към т. нар. триъгъл-
ник на долната празна вена, както и големината на радиуса на опи-
саната задна сърдечна дъга за преценка на лявото предсърдие.
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СЛВДШФАРКТЖ АНЕВРИЗМИ НА ЛЯВАТА КАМЕРА

Л. Пранчев, А. Савова, М. Димитров
София

ff

Направени са сравнителни проучвания - ангиокардиографични,
рентгенографични и кимографични при 29 болни със слединфарктни
аневризми на лявата камера. От кинолявовентрикулографията в дяс-
на коса проекция са определени типа на асЕнергията, вида и броя
на обхванатите сегменти от лявокамерната стена и функционалната
способност на лявокамерния миокард.

Най-съществените рентгенографични и кимографични белези се из-
разяват в: 1) промяна на нормалното съотношение между контактните
площи на камерите в странична проекция в полза на лявата камера
(Д/Д средно за групата - 1,6).; 2) удължаване височината на лявока-
мерната дъга (при 60$ от болните); 3) увеличено венозно кръвона-
пълване предимно в хилуснйте и крайхилусните.области на белите дро-
бове (75$); 4) увеличен обем на сърцето (55#); 5) характерна де-
формация на лявокамерната дъга (25$); 6) значително отслабване или
заличаване на пулсаторните движения върху ограничени участъци от
лявокамерната дъга (при 35$ от болните).

ТРАНЗИТОРНИ КАРДИОМЕГАЛИИ ПРИ РЕВМОКАРДИТ
И МИОКАРДИТ В МЛАДАТА ВЪЗРАСТ

М. Кюркчиян, И. Ангелог
Ст. Загора

Съобщават се наблюдаваните от авторите през последните 8 годи-
ни 22 случая на сърдечни увреждания при ревмокардита и бронхопнев-
монии в младата възраст (18-30 години). Установяват се клинико-
лабораторни, функционални и електрокардиографски изменения, без из-
менения на рентгеновия образ на сърдечната сянка. Спират се подроб-
но на 2 случая на рядко наблюдаващи се значителни, бързопреходни
.промени във формата и големината на сърдечната сянка, фиксирани със
съответни рентгенографии в началото и в края на транзиторната кар-
диомегалия. Правят се изводи.
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РЕНТГЕНОЛОГИЧНА ПРВДОПЕРАТИВНА ОЦЕНКА ПРИ СЪРДЕЧНО
КЛАШО ПРОТЕЗИРАНЕ

И. Катранушков, Л. Пранчев, И. Цонев

Чрез обективни и субективни методи ретроспективно са анализи-
рани конвенционалните рентгенограмм и кимограми на 102 болни, кои-
то са били подложени на митрално (5? болни) и аортно (45 болни)
клапно протезиране. Предложените за митрално протезиране болни се
характеризират със: значително увеличен над нормата сърдечен обем
(1274 ± 78), голямо ляво предсърдие (л.п. индекс средно 11,8), из-
разен белодробен застой при почти всички болни с висок относителен
дял на случаите с интерстициаяен застой (43£), дяснокамерно обреме-
няване и мнокардни изменения (57J6 от болните). Болните предложни
за аортно протезиране се характеризират с: белодробен застой (65$),
позитивен лявопредсърден индекс (средно 2,65), силно позитивни рент-
геноморфологични и функционални белези върху аортата и лявата каме-
ра, косвено сочеща висок камерно-аортен градиент.

ЗНАЧЕНИЕТО НА "ПУЛМОНАЛНАТА ДЪГА" В РЕНТГЕНОВИЯ СЪРДЕЧЕН СИЛУЕТ
ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПАТОЛОГИЧНАТА ХЕМОДИНАМИКА ПРИ ШТРАЛНИТЕ П0Р0Щ

Т. Лачева

Съпоставя се тонометрията на белодробната артерия със степен-
та на рентгенологичното изтъкване на пулмоналния ствол във фасова
проекция при изолираната митрална. стеноза с "хипопластичьа" лява
камера в при комбинация на митралната стеноза с митрална инсуфи-
циенция, където лявата камера е обемно обременена. Изтъква се ко-
релацията между степента на пулмоналната хипертенсия и проминира-
нето на пулмоналната дъга при изолираната митрална стеноза и лип-
сата на такава при допълнителна значима митрална инсуфициенция. С
проведени вентрикулографии се доказва значението на обемното обре-
меняване на лявата камера за дясната ротация на сърцето и медиалнсь
то изместване на ствола на белодробната артерия, която не позволя-
ва проюширането ft, и при значима пулмонална хипертенсия.
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Ш1ТШ0Л0ГИЧНА ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПР0ТЕЗИРАНЕТ0
НА СТэРДЕЧНИТЕ КЛАПИ

И. Катранушков, Л. Пранчев, И. Цонев, Ц. Павлов
София

С обзорни снимки и кимограми са проучени резултатите от про-
тезирането на митралната и аортна клапи (38 и 33 болни) при интер-
вал между пред- и следоперативното изследване 22 месеца. Оценено
е субективно в 7 степени и обективно чрез 15 показатели белодроб-
ното кръвообращение, а общосърдечното и свгментно увеличение чрез
23 показатели. След имплантирането на митралната протеза обемът
намалява от 1239 на 1082 мл. Всички кардиометрични показатели по-
казват намаление или остават със сродни стойности. Достоверно на-
маляват надлъжният и косият диаметър, контактната площ на дясната
камера, засенчването на вена кава и сърдечното наклонение. Лявото
предсърдие не се променя, докато белодробният застой субективно и
обективно намалява. След аортно протезиране обемът намалява от
1136.на 998 мл* Резултатите са по-умерени.(достоверни при косия
диаметър и сърдечната височина). Кимограмата отразява благоприят-
ното повлияване на ударния обем с нормализиране на аортните пулса-
ции.

ВЪЗМОЖНОСТИ НА РЕНТГЕНОВОТО ИЗСЛВДВАНЕ
ЗА РАЗЛИЧАВАНЕ НА МЕВДУКАМЕРНИЯ ОТ ШЩПРВДСЪРДНИЯ ДЕФЕКТ

С. Червеняшки
София

Въз основа на данните от кардиометричното и вазометричао из-
следване при 64 болни с междукамерен и 43 с междупредсърден дефект
се прави опит за количествено отразяване на различията в рентгено-
вия образ при тези два вродени сърдечни порока> Доказва се, че не
съществува статистическа достоверна разлика в степента на увелича-
ване на сърдечните размери при двата порока. От друга страна се
установява по-високостепенно увеличаване на десните сърдечнж кухини
при болните с междупредсърден дефект в сравнение с тези с междука-
мерен. Левите сърдечни кухини обаче са увеличени само при болните
с междукамерен дефект и не показват промени при изследваните с
междупредсърден.
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Y
ВЪРХУ НЯКОИ АСПЖТИ НА АНГИОКАРДВДРАФСКАТА НАХОДКА

ПРИ КАРДИО/ЛИОПАТИИТБ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ
Н. Славков, М. Цонзарова

София

Проучена е ангиокардиографската характеристика на 18 деца с
кардиомиопатия, от които 16 с хипертрофична и 2 с конгестивна.
Локализация на кардиомиопатията върху дясната камера по тип Берн-
хайм-реакция се намери при 6 деца. При 2 се установи синдром на
Нунан, с равностепенна пулмонална стеноза. Митралиа регургитация
бе констатирана у 10 деца. Авторите намират стеснение на лязока-
мерната кухина при всички болни, като при по-тежките случаи край-
носистолният обем е силно редуциран и ендсистолният контур е с
характерната форма на "език" или "пясъчен часовник", в профилна
проекция, докато в диастола се констатира дълбока конкавност на
долно-яадния ръб на лявокамерния силует. Авторите са на мнение,
че степента на обструкцията зависи от тежестта на деформацията
на лявокамерната кухина, и най-вече на изходния й тракт, като при
по-тежките случаи се установява почти пълна облитерация на ляво-
камерния ендсистолен контур в профилна проекция.

СЪВРЕМЕННИ РЕНТГЕНОВИ МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ
НА АРТЕРИАЛНАТА ХИПОТОНИЯ

Г. Георгиев
Ловеч

Различни са мненията и се спори по отношение границите на нор-
малното кръвно налягане и артериалната хипотония. Едва напоследък
СЗО декларира 100/60 тора и по-ниски стойности на кръвното наляга-
не за хипотония. От клинично гледище хипотоничните състояния на
кръвното налягане* получават оценка на болест и с това необходимост
от лечение едва тогава, когато се появят субективни симптоми с по-
голяма или по-малка изява. Промените в белодробното кръвообращение
и сърцето настъпват още преди клиничната изразеност на заболяването,
което прави рутинните рентгенови методи за изследване белодробните
съдове и сърдечносъдовата сянка ценен съучастник при ранното
криване на артериалната хипотония. Освен количествената рентгенова
оцевка на промените в белодробните съдове и сърцето при първичната
хипотония, отделя се място и за някои лабораторни изследвания.
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ДИКАШАТА НА НОРМАЛИЗИРАНЕ НА РЕНТ1ЕНОШЯ ОБРАЗ ПРИ УСПЕШНО
ИЗВЪРШЕНА ТОТАЛНА КОРЕКЦИЯ НА МВДКАМЕРНИЯ -ДЕФЕКТ

С. Червеняшки
София

При 24 болни с междукамерен дефект, на които е извършена то-
тална корекция на дефекта се проследява динамиката на нормализи-
ране на рентгеновия образ в период до две години от датата на опе-
рацията. Чрез кардиометричен анализ се доказва, че намаляването
на сърдечните размери към края на втората година е статистически
значимо в сравнение с това от преди операцията и се обуславя пре-
димно от намаляване на левите сърдечни кухини и в по-малка степен
от това на десните. По отношение на белодробната съдова картина
се намери, че най-рано се възстановява периферната съдова мрежа
(към края на шестия месец след операцията), докато нормализиране-
то на централните и хилусни съдове настъпва по-късно (в периода
от шест месеца до средата на втората година след операцията).

РЕНТГЕНОВОТО ИЗСЛЕДВАНЕ П Ш ОПЕРИРАНИТЕ БОЛНИ С МЕВДУПРЕДСЪРДЕН

ДЕФЕКТ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ
С. Червеняшки

София

При 32 успешно оперирани болни с междупредсърден дефект на въз-
раст от 5 до 14 години се проследява динамиката на възстановяване
на рентгеновата картина през първите две години след операцията.
Въз основа на някои рентгенокардиометрични и вазометрични показа-
тели се установява, че най-рак? настъпват измененията в периферна-
та съдова мрежа (към третия месец от операцията). Нормализирането
на съдовата картина от централните и згилусни области настъпва в пе-
риода от 6-ия месец до края на първата година от операцията. Сърдеч-
ните размери намаляват по-значимо едва към края на втората година
след операцията и се обуславят предимно от нормализиране на размери-
те на десните сърдечни кухини. При това възстановяването на сърдеч-
ните размери се съпровожда с нормализиране на пространственото раз-
положение на сърцето, т. е. изчезването на лявата сърдечна ротация
вследствие на намаляване размера на дясната камера.

*
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шооот
V ПО НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ОБРАТНОТО РАЗВИТИЕ НА СЪРДЕЧНИТЕ

В СДИЮПБРАТИВШЯ ПЕРИОД ЕРИ МИТРАЛНИЯ ШЦИУМ
Д. Райновски, 3. Тончев

София

Върху материал от 125 сърдечно оперирани болни са анализирани
рентгеновите показатели' в срокове от 2 месеца до 6 години след
оперативната интервенция. Установено е, че главен критерий за вяр-
на оценка на следоперативния резултат: много добър, добър или за-
доволителен - е редът, по който се подреждат сегментите при тяхно-
то обратно развитие. Най-чувствително възстановяване показва дес-
ният вентрикул, след което следват: пулмонална дъга, ляво предсър-
дие, белодробна хемодинамика, ляв вентрикул, дясно предсърдие. По-
казани са варианти на влошаване и на подобрение на сърдечния статус.
За правилната оценка ня отделните сегменти се изтъква ролята на то-
мографията и кимографията на сърцето, както и прицелната рентгено-
грамм във II коса изборна позиция.

КОЛИЧЕСТВЕНА АНШОКАРДИОГРАФСКА ОЦЕНКА НА ЛЯВАТА КАМЕРА
У БОЛКИ С КЛАПНА АОРТНА СТЕНОЗА

Г. йовев
София

Методиката е приложена у 21 болни - 13 от тях с вродена и 8
с придобита клапна аортна стеноза със следните резултати:

КДОЛК е увеличен над горната граница аа нормата само когато
лявата камерь е допълнително обременена (тенсионно или обемно).

КСОЖ е слабо повишен у 53#*от изследваните болни, като не при
всички от тях с повишаването на КДОЛК се повишава и КСОЖ.

УОЛК ё в граници на нормата или е слабо завишен, освен у бол-
ните, които имат значително увреждане на миокардната функция.

1 Ш К е увеличена у 95,2£ от изследваните болни.
ФИ като критерий за функционално състояние на миокарда е в

нормални стойности у болните с вродена клапна аортна стеноза, дока-
то у повечето от болните с вродена стеноза тя е под нормата.
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АНГШГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МИТРАЛЕН КЛАПЕН ПРОЛАПС

В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ

М. Павлова, М. Цонзарова, Н. Славков
София

Анализиран е ангиографският образ при 17 деца с митрален кла-
пен пролапс (МКП). В групата са включени 2 случая с идиопатичен
МКП, 9 случая с МКП при синдром на Марфан и 6 случая с МКП и при-
дружаваща вродена сърдечна малформация (ВСМ); 11 от ангиографиите
са проведени в I коса позиция и 6 във фас и профил. Анализирани са
волуметричните индекси на миокардкия контрактилитет. Авторите опис-
ват някои регионални нарушения в лявокамерната контракция..Прецене-
на е ангиографски степента на митрална регургитация - отчита се ле-
костепенна митрална регургитация при 10 от случаите и само при 1
случай от II степен. При 11-те лявовентрикулографии в I коса пози-
ция е описан ангиографския тип на митралната клапа, според разпо-
ложението на митралния фулкрум и форникс на лява камера.

ВЪРХУ РЕНТГЕНОВАТА ДИАГНОСТИКА НА НАДКЛАПНАТА АОРТНА
СТЕНОЗА С ПРИНОС ОТ ЧЕТИРИ СЛУЧАЯ

Г. Йовев
София

При наблюдаваните от нас 4 болни деца са приложени конвенцио-
нални методи на рентгеновото изследване, интракардиални десни и
леви изследвания и дясна и лява ангиокардиографии.

Описани са получените резултати от приложените изследвания ха-
рактерни за заболяването и някои отклонения във функцията и анато-
мията на лявата камера и коронарните артерии.

Посочва се, че правилното приложение на конвенционалните рент-
генови методи могат да ни насочат към някои от симптомите на за-
боляването, изразени в белия дроб и сърдечно-свдовата сянка.
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ПРВДОПЕРАТИВНИ И СЛЕДОПЕРАТИВНИ РЕНТГЕНОВИ ПРОМЕНИ
ПРИ ТЕТРАЛОГИЯ НА ФАЛО В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

Р. Илиева, М. Димитров, А. Морозова
София

Проследени бяха 26 болни на възраст от 1 до 12 години - 14 мо-
мичета s 12 момчета. Оперираните са с палиативна операция - 21 слу-
ча? анастомоза по Блейлок - Таусиг, 5 - анастомоза по Уатерстон.
Болните са наблюдавани в ранния следоперативен период - 1-3 месеца.
В предоперативния рентгенов образ не се установиха отклонения от
известните рентгенови изменения при тетралогията на Фало. В ранния
следоперативен период установихме следните характерни промени:

1. Поява на хилусна асиметрия с усилване на хилусния рисунък
вляво.

2. Подобрено изпълване на разклоненията на белодробната артерия.
3. Умерено увеличаване на параметрите на лява камера.
4. Снижаваш на заобления сърдечен връх.
&. Сравнително слаби промени в параметрите на дясното сърце.
6. В 24 случая наред с рентгеновите промени настъпва значител-

но подобряване .в състоянието на децата с изчезване на хипоксемични-
те кризи.

АНгаОПУЛМОГРАФИЯ И НЕЙНОТО ДИАГНОСТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ

Т. Лачева
София

Разглеждат се 60 контрастни изследвания на белодробната арте-
рия, нейните разклонения и белодробните вени проведени при различ-
ни заболявания на белите дробове, между които хронични бронхити с
бронхиектаэии, хшюшг&зия и агенезия на белодробната артерия, пър-
вична и вторична пулмонална хипертенсия, хиперпросветлен бял дроб,
пълно и частично аномално вливане на белодробни вени. Посочва се
характерният ангиографски образ за отделните заболявания и се из-
тъква диагностичното значение на контрастното изследване за изясня-
ване *,а заболяването.
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A
ПРВДОПЕРАТИВНИ И СЛЕДОПЕРАТИВНИ РЕНТГЕНОВИ ПРОМЕНИ
ПРИ ОТВОРЕН АРТЕРИАЛЕН ПРОТОК В РАННОТО ДЕТСТВО

В. Качулев, М. Димитров, Р. Дойнова, М. Цонзарова

София

Резултатите от рентгеновото изследване преди и след операция
при отворен артериален проток бяха проследени при 34 деца на въз-
раст от 3 месеца до 3 години. Направените сравнителни проучвания
показват:

При предоперативното рентгеново изследване липсват характерни-
те рентгенови промени, присъщи на по-късната детска възраст, юноше-
ството и възрастните болни. Наблюдавахме предимно изпъкване на ле-
вите сегменти, както и в различна степен усилен хилусен и белодро-
бен рисунък.

2. В ранния следоперативен период намерихме: Леко изразено от-
слабване на хилусния и крайхилусен рисунък, без сигурни и значими
морфологични промени в сърдечно-съдовата сянка.

3. В по-късния следоперативен период се наблюдава по-добре из-
разено отслабване на хилусния рисунък с изчезване на хилусната
асиметрия и с отслабване на крайхилусния рисунък, умерено намаля-
ване на левите сърдечни сегменти.

АНГИОКАРДИОГРАФСКИ МОРФОЛОГИЧНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ КРИТЕРИИ ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ СТЕПЕНТА НА ТЕЖЕСТТА НА АОРТНАТА КЛАПНА СТЕНОЗА

Г. Йовев
София

Настоящето съобщение се базира на подходящо извършени девокар-
диографий и аортографии на 55 болни - 24 (45,64$) от тях с вродена
и 31 (56,36$) с придобита клапна аортна стеноза. Морфологичните и
функционални изменения на аортната клапа са групирани в три групи
при болните с вродена и в шест групи при болните с придобита клап-
на аортна стеноза. Посочва се, че описаните изменения включително
и размера на стенотичния отвор могат да служат за критерии за оп-
ределяне степента на тежестта на клапната аортна стеноза и показа-
нията за вида на оперативното лечение.

Б&на част от посочения материал е верифициран с оперативни и
патологоанатомични находки.
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НОВИ ПОСТИЖЕНИЯ В КОРОНАРОАНГИОГРАФСКАТА ТЕХНИКА

А. Савова, Д. Колев
София

Успехите в областта на инвазивната диагностика на ИЬС през
последните години се дължат главно на подобрение на рентгеновата
апаратура и намаляване риска и усложненията на изследването. Авто-
рите съобщават своя двугодишен опит в работа с рентгенова апара-
тура "Континентал" от фирмата "ЦДР-Кох и Щерцел", на която са из-
вършени 152 коронароангиографии по техниката на JudKins (трансфе-
морален достъп) на болни с различни форми на ИБС. Отчитат се след-
ните преимущества: цезиево-йодиден електронно-оптичен усилвател;
дъговата конструкция (

 и
-боген) със закрепени неподвижно рентгено-

ва тръба и електронно-оптичен усилвател; филмиране с 35 мм кинока-
мери със скорост на кадрите 30 - 150 кадъра/сек и 105 мм фотокаме-
ри със скорост до 8 кадъра/сек. Сведени са до минимум усложненията
от коронароангиографиите - смъртност OJS, което се дължи на опита
на целия екип участвуващ в изследването и на направените подобре-
ния като предварителна подготовка на болните, подбор на катетри и
др.

АНГИОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПАТОЛОГИЧНИТЕ ИЗВИВКИ
НА ВЪТРЕШНАТА СЪННА АРТЕРИЯ
И. Крушев, Г. Недялков

София

Върху неподбран материал от 300 ангиографски изследвания са
проучени патологичните извивки в екстракраниалната част на вътреш-
ната сънна артерия при 211 мъже и 119 жени. От изследваните 330 па-
циента 59 (17,8$) са на възраст до 30 години, 56 (17$) между 30 и
40 години, 63 (19$) между 40 и 50 години и 52 (46$) над 50 години.
Приблизително еднакъв е броят на изследванията - 166 вляво и 164
вдясно. От проучените 330 наблюдения патологични извивки се нами-
рат в 83 случая или 25,1%. Вляво патологичната нагьнатост се среща
в 28,955, а вдясно - в 21,9£. При мъжете се- среща в 20,8#, а при же-
ните в 31%. Определят се 4 типа конфигурации на патологичните извив-
ки: бримкообразна - 26,5£, прегъване на лумена под прав ъгъл - 33,75?,
прегъване под остър ъгъл - 1Ь% и

 8
-образна извивка - 24£.
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РЕНТГЕНОВА ДИАГНОЗА НА ВРОДЕНАТА РЯОНГАЦИЯ И ИЗВИТОСТ
НА AQPTKATA ДЪГА (СЪОБЩАВАНЕ НА ВДГО НАБЛЮДЕНИЕ)

Д. Димитров, Л. Захариев, А. Савова
София

Вродената извитоет на аортната, дъга е рядка аномалия на съдо-
вата система, а изразените форми представляват казуистичен интерес.
Точната диагноза е важна, тъй. като в болшинството случаи е необ-
ходимо оперативно лечение. Пореди дискретната клинична картина,
решаващо за диагнозата е рентгеновото изследване, Конвенционални-
те рентгенографии насочват към диагнозата, но окончателното й по-
твърждаване е възможно само след аортография (която в случая е
задължителна). Демонстрира се болен на 36 г. с изразена елонгация
и извитост на аортната дъга. Подчертава се диагностичната стойност
на аортографията при: ДД с медиастинални тумори; преценка на вида
и дължината на аномалията; преценка на аортната клапа и брахиоце-
фалните артерии; доказване на придружаващи аневризми и стенози;'
преценка на аортата над и Под аномалията. Изтъква се значението на
лостоперативната ангиография за преценка на оперативния резултат,
както и значението на рентгеноконтрастното изследване при евентуал-
ни постоперативни усложнения.

ВЪЗЖЖНООТ НА СЕЛЕКТИВНАТА АНГИОГРАФИЯ ПРИ Р Е Щ И В И Р А Щ
ЕХШСЖОКОВИ КИСТИ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ

К. Велкова
София

По литературни данни в 12% ехинококовите кисти на черния дроб
рецидивират. Установяването им в много случаи създава •значителна
затруднения на клиницистите. Обсъждат се 26 случая с рецидивнращн
ехинококови кисти в черния дроб. Двадесет и два от случаите са
оперативно потвърдени. Понесената оперативна интервенция.затрудня-
ва ангиолога: 1) по отношение техническото изпълнение на изследва-
нето; 2) по отношение точната интерпретация на находката. Незави-
симо от тези обстоятелства ангиографичното изследване играе 'опре-
делена роля за доказването и локализирането на рецидивиращите ехи-
нококови кисти на черния дроб.
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РАННИ И КЪСНИ ВЕНОГРАФСКИ НАХОДКИ ПРИ ЦЕНТРАЛНО ДЫГОВЕВШШНО
ВЕНОЗНО КАТЕТЕРИЗИРАНЕ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ

Е. Баудиш, X. Шлайхер, X. Шикеданц, И. Марцол, М. Флек
Йена - ГДР

Дълговременното катетеризиране на вените може да предизвика
тромбози с емболии. От 1976 г. са изследвани 45 деца с дългосрочен
катетър. Съобщават се клиничната диагноза, причината наложила дъл-
говременното катетеризиране и неговата продължителност, венозния
басейн, ангиографските находки и резултата от бактериологичното
изследване на катетрите. При всички 45 наблюдения непосредствено
след отстраняване на катетъра са открити патологични находки. След
6 до 12 месеца находката е била нормална в 6 от 19 случая и пато-
логична в 13. Девет деца с патологични изменения са проконтролира-
ни клинически и венографски в срок от 5 до 6 години, като при 8 от

 v

тях находката персистира. Характерът й наподобява обратното разви-
тие на тромбозите на дълбоките вени в долните крайници у възрастните.

РАДИОКАРДИОГРАФСКА ОЦЕНКА КА ХЕМОДШШшКАТА ПРИ БОЛНИ С ХРОНИЧНИ
НЕСПЕЦИФИЧНИ БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ХРОНИЧНО БЕЛОДРОБНО СЪРЦЕ,

И ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

Р. Китова, Й. Вълков, Д. Димитраков
Пловдив

Предлагат се проучванията на хемодинамиката при 60 болни с
ХНБЗ и 60 болни в различен стадий на хронична бъбречна недостатъч-
ност. Прави се оценка за най-важните хемодинамични показатели -
сърдечен дебит, ударен обем и техните индекси, белодробен обем на
кръвта и* белодробен индекс. Резултатите са сравнени с тези на гру-
пата -контроли. Едновременно е извършена фазова поликардиография»
електрокардиография за изследване на сърдечния контрактилитет.
Установено е намаляване на най-важните хемодинамични показатели
успоредно с намаляване на сърдечния контрактилитет и задълбочаване
на белодробната и бъбречната недостатъчности, а в терминалните ста-
дии, и застоен тип белодробна хемодинамика. Иввършен е кореладионен
анализ между фазата на бързо камерно пълнене на апекскардиограмата
и У0 и СИ.
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РЕЗУЛТАТИ ОТ АНГИОГРАФСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИ ОКЛЮЗИИ
КА КАРОТИДИИТЕ АРТЕРИИ

Л. Захариев
София

Анализират се ангиографските резултати от проведените 139
^рентгеноконтрастни изследвания на аортиата дъга и брахиоцефалните

 ;

5 У артерии при 118 болни с нарушен кръвоток в магистралните мозъчни ;
.*[. Артерии, Установяват се .етиологичните фактори на. оклюзиите, тяхна-

честота и възрастово разпределение. Установяват се морфологич-
те изменения (пълно запушване на просвета» разностепенни стенозь,

атологична нагънатост; други изменения)
1
 и тяхната честота' в р^з-

чните сегменти на каротидните артерии - в зависимост от етиоло-
гичния фактор. Намира се изолирано засягане на каротидни артерии

в единични случай, а по-често се 'открива съчетано засягане на
и брахиоцефални'артерии- или на артерии от ̂ другд. съдови области,,

[роучва се колатералната съдова мрежа, която е в зависимост от лс-
ализацията на оклюзионния процес. Анализът на ангиографските на-

ходки при сравнително голямата и еднородна група болни дава възмож-
ност за получаване на по-пълна' представа за оклюзиите на каротид-
ните артерии.

АНШОГРАФСКИ ПРОМЕНИ В БЕЛОДРОБНОТО КРЪВООБРАЩЕНИЕ
ПРИ ПРОГРЕСИВНА БЕЛОДРОБНА ДИСТРОФИЯ

Н. Малеев, С. А. Желязков, Б. Захариев., С. Михайловски
София

Съобщават се 15 случая, открити при конвенционално рентгено-
логично изследване и диагностицирани като пневмоторакс, белодроб-
на киста, експираторен емфизем и др. Болните са изследвани клини-
ко-рентгенологично, бронхологично, функционално и лабораторно.
Ангиопулмографията показва характерна симптоматика: в областта на
"свръхпрозрачната" зона на белия дроб се намира участък, в който
липсва значителна част от клоновете на артерия пулмоналис,

 %
а на-

личнитг оа равномерно стеснени. Отбелязва се забавена артериална
л липсьища паренхимна фаза. Бронхоартериографията показва хлпер-
васкуларизация от възпалителен тип» което потвърждава възпалител-
ната генеза на заболяването.
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V АНЖМЗЩШТИГРАФСКИ СЪПОСТАВКИ ПРИ ОБЕМНИ ПРОЦЕСИ
НА ЧЕРНИЯ ДРОБ

К. Велкова
Пловдив

Върху 35 случая суспектни за обемен процес в черния дроб о?
общо извършени 80 селективни ангиографии на трункус цьолиакус и
а. мезентерика супериор се правят съпоставки по отношение диагно-
стичните възможности на селективната ангиография и сцинтиграфия-
та. Седемнадесет от болните са с яеопластичен процес - първичен
и вторичен» останалите предимно единични или множествени кистоз-
ни образувания. Оперативно уточнени са 27 случая. Обсъжда се зна-
чението на сцинтиграфията преди всичко като скрининг-метод и на
ангиографичното изследване като метод, представящ най-добре съдо-
вата мрежа на черния дроб в помощ на етиологичното и топично из-
ясняване на процеса.

о
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВИЗУАЛИЗИРАНЕ СЪДОВЕТЕ НА НАДБЪБРЕЧНИТЕ » З И

ПРИ ОБЩАТА И БИСЕЛЕКТИВНА РЕНОБАЗОГРАФИД

Д. Балджийски
Плевен

Освен възможностите на ретропневмопернтонеума (РПП) при хипер-
плазия, кистични формации и новообразувания на надбъбреците прило-
жение намери и ангиографията. При ретроспективно анализиране на 56
общи и 170 биселективни реновазографии (общо 226) преценяваме въз-
можността за визуализиране на надбъбречните съдове. От всичко 226
те са добре представени при Д4- (почти 50$). Вляво и вдясно обаче
те се представят различно. Двустранно са визуализирани при 37 (16,4$)
изследвания. Само вдясно п$и 59 (26,1$) и само вляво при 16 (7,1$).
Оттук се вижда» "че надбъбречните съдове могат да се представят в око-
ло 43$ по повод реновазографско изследване вдясно, което може да бъ-
де и основа за преценка промените в надбъбречните жлези, като се
йземат предвид и случаите на двустранно представяне съдовете им.
Вляво тези възможности са само- в около 24$. Естествено; при тези
случаи трябва да се прибягва почти винаги към селективно представя-
не на съдовете на лявата надбъбречна жлеза, което изисква от друга
страяа голяма рутина и сигурно владеене на техниката.
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АШОГРАФСКИ ОБРАЗ 11А 0СТР0Ш10-1ШТЪЧНИТЕ Ч Ш

В. Божиянов
София . •

При 6 болни с клинично, оперативно и хистологично доказан
островно-клетъчен тумор (незидиобластом) установихме следният
ангиографски образ: върху отграничена площ туморни съдове, навити
и нагънати като "кълбо", неясно очертани и неотграничими; към тях
•отива по-мощен артериален клон; "туморно" петно - в трите фази яа
ангиографията; змиевиден, зигзаговиден и дъговиден ход на артерии-
те; при 4 от болните - беден, а при 2 - богат и дезоргайизиран съ-
дов рисунък; в единични случаи - конусовидна артериална стеноза,
артериална "ампутация" и "праволинеен" ход на артериалната сянка.
Този ангиографски симптомокомплекс позволи да установим и локали-
зираме в панкреаса туморно образувание на големина до 2 см в диа-
метър.

(У

"СТЕНОЗА НА АРТЕРИАЛНАТА СЯНКА" - АНГИОГРАФСКИ СИМПТОМ
ЗА НЯКОИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПАНКРЕАСА

В. Божиянов, Д. Трайков
СоФия

Върху ангиохрамите на 37 болни с хроничен панкреатит, 28 - с
карцином и 7 с киста на панкреаса, установихме ангиографски след-
ните артериални стенози: конична в 32, прьстеновидна в 8, сегмент-
на правилна в 20 и сегментна неправилна в 12 случая. Статистиче-
ският анализ посредством X -метода, формулата на Bayes и* t-кпите-
рия за проверка на разликите между два относителни дяла сочи, че:
1) ангиографският феномен "стеноза на артериалната сянка" е при-
чинно-следствено свързан с хроничния панкреатит, карцинома и киста-
та и 2) за появата на конична и пръстеновидна стеноза, най-силно е
въздействието на хроничния панкреатит, за правилната - на кистата
и панкреатита, а за неправилната - на карцинома.

33



q
V ВЪЗМОЖНОСТИ НА ВЯЕКТРОРЕНТГЕНОГРАФИНТА ПРИ ДИАГНОСЖША

НА ВЕНОЗНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА КРА/1НИЦИТЕ
Е. Николов, X. Христов, Е. Костов

София

Разглеждат се възможностите на електрорентгенографията в диаг-
ностиката на венозните заболявания на крайниците и се сравняват с
възможностите на асцендентната интравенозна флебография. Като пре-
димства на електрорентгенографията авторите изтъкват голямата конт-
растност на получените образи със значително намаление по количе-
ство и процент контрастна материя. Добро изобразяване на флебоскле-
розата в меките тъкани. Като основен недостатък се изтъква невъз-
можността от серийно филмиране на целия засегнат крайник в различ-
ни проекции, което е от голямо значение за точното определяне на
засегнатия венозен сегмент.

Авторите смятат, че в настоящия момент най-точно и пълно интер-
претиране на венозните изменения на крайниците се постига с асцен-
дентната флебография. Електрорентгенофлебографията може да се изпол-
зува като допълнителен метод, особено в областта на подколенницата,
където най-често се локализират флебосклерозни изменения.

a
ПОРАЖЕНИЯ НА ПАНКРЕАСА - ПРИЧИНА ЗА ПОГРЕШНА

АНГИОГРАФСКА ДИАГНОЗА
Б. Божиянов

София

При трима болни ангиографски установихме: дезорганизиран съ-
дов рисунък, патологични съдове, "туморно петно", артериална "ам-
путация", "оголеност" на артерия, компресия на v.iienaiis или де-
фекти и зъбцовидни неравности по каудалния контур на разширената
й сянка. Ангиографски бе заподозрян "панкреасен тумор". На опера-
ционната маса при 2 от болните се установи пенетриращ към панкреа-
са пептичен улкус, а при третия - гранулом тип "чуждо тяло" в об-
ластта на главата на панкреаса. Тези случаи показват, че и други
агресивни процеси обособяват ангиографски симптомокомплекс сходен
с този при карцином на панкреаса.
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ЕМБОЛИЗАЦИЯ НА МИНЕРАЛНИТЕ АРТЕРИИ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ

НОВООБРАЗУВАНИЯ

, И. Викторов, Е. Николов

София

Споделя се опитът при използуване на перкутанната емболизация
на а.'реналис и а., илиака интерна при злокачествени тумори на бъб-
реците и пикочния мехур. Получените от тях резултати показват, че:

1.. Емболизацията на реналната артерия довежда до: а) намалява
се обема на засегнатия бъбрек, вследствие на което операцията се
извършва почлесно; б) намалява се опасността от нахлуване на ту-
морни клетки по време на операцията; в) намалява се кървенето по
.време на оперативната интервенция.

2. Оптималният срок за извършване на нефректомията след ембо-
лизация не трябва да бъде по-дълъг от 6 - 7 дни.

3. Може да се използува като палиативно средство при инопера-
билни карциноми на бъбрека и пикочния мехур.

4. При добра техническа манипулация изследването се понася
добре от болните и усложненията са минимални.

АНГИОГРАФИЧНА ДИАГНОЗА НА АБЕРЕНТНИТЕ БЪБРЕЧНИ СЪДОВЕ

Г. Узунов
Варна

Описват се ангиографичните находки при 20 болни с аберентни
ренални артерии, изпратени за изследване поради обструкция на пи-
кочните пътища, хематурия или артериална хипертония.

Предлага се за определяне значимостта не обструкцията на пи-
кочните пътища, причинена от аберентни съдове, да се прави късна
урография след приключване на артериографията.
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ВДЮСТРАННА БЪБРЕЧНА АГЕНЕЗДО И СЪЧЕТАВАНЕТО Я С ДРУГИ АНОШИИ -

АНгаОГРАФСКИ НАХОДКИ

Л. Тодорова

София .

Върху материал от 1123 реновазографски изследвания при 61 бол-
ни се открива едностранна бъбречна агенезия. Наред с добрата ком-
пениация, осигурена от единствения викарно хипертрофиран и с удвоен
функционален капацитет бъбрек, при 24 от болните ангкографски бяха
открити редица аномалии в единствения бъбрек като: дистопия, неза-
вършена ротация, аномално кръвоснабдяване, конгенитална атония на
екскреторната система, раздвоени отводящи пътища, поликистозна де-
генерация на паренхима, анёвризми на ствола на бъбречната артерия
и др. Тези малформации, както и повишената заболеваемост, на соли-
тарния бъбрек от литиаза, туберкулоза, банални възпалителни проце-
си и др, чувствително влошават прогнозата и затрудняват лечението.

Q
(/ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНГИОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА БОЛНИ С ХИПЕРТОНИЯ

ПРИ ХРОНИЧНО-ВЬЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА БЪБРЕЦИТЕ

А. Дуникян, Н. Данов
Пловдив

При 79 болни са потърсени изменения в бъбречните съдове чрез
реновазография като вниманието е насочено към интрареналните съ- '
дови разклонения. Изнасят се данни за хода, очертанията и деле-
нието на съдовете от III - Y разряд, на редукцията на a.a. rauia-
tae . в паренхиматозна фаза се откриват изтъняване на коровия
слой, неравномерно въвличане на бъбречния паренхим, закъсняване
к удължаване по време. Настъпването'на венозна фаза след 9 сек
допълва характеристиката на забавеното бъбречно кръвообращение.
Определят се диагностичните задачи, които трябва да се решат в
хода на ангиографското изследване за уточняване на бъбречния про-
изход на хипертонията.

36



ДИАГНОСТИЧНО З Н А Ч Ж Е НА ФЖБОГРАФИЯТА НА ВЕНАШЕРМАТИКА

Г. Господинов, М. Карпаров, Т. Златанов
Пловдив

За периода 1975 - 1980 г. е проведена флебография на вена
сперматика при 25 болни с тумори на тестиса. Изследването се из-
вършва по време на орхифулилектомия. Изменения в протичането на
в. сперматика установихме при 5 баини..При 20 от тях флебография-
та бе проведена едновременно с фоликулярна лимфография. Съпоставка-
та на двата метода показа, че флебографията дава* ценни данни при
по-напреднали случаи, когато се установява пречка в дренажа на ве-
ната, и развитие на крлатерали, по които може да се съди за долната
граница на латералните .очертания на метастатичния процес. Това има
клинично значение за определяне обема подлежащ на облъчване, кога-
то се касае за болни със семином. Методът е лесно приложим и след-
ва да се прилага при болни с тумори на тестиса за получаване нэ
допълнителна диагностична информация.

РЕТРОГРАДНА ФЛЕБОГРАФИЯ НА ГОНАДНИТЕ ВЕНИ

Г. Узунов, X.. Денчев
Варна

Анализират се ангиографските находки при НО болни мъже с вари-
коцеле и жени с разширени овариални и маточни вени, на конто е из-
вършена ретроградна флебография на гонадните вени. Разглеждат се
причините за венозната обструкция и ретроградния кръвоток при из-
следваните болни и пътищата за колатералния венозен дренаж. Флебек-
тазките на овариите и матката се обсъждат като възможна причина за
генитална патология у жените и една нова област за прилагане на ан-
гиографията.
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* ЛИМФОГРАФИЧНИ ОБРАЗИ НА ЯТРОШШИТЕ ЛИШЮ-СЪДОВИ УВРЕЖДАНИЯ

Л. Тодорова, П. Левичаров
София

Вьрху 99 наблюдения се анализират лимфографичните образи при
болни, получили ятрогенни лимфно-съдови увреждания вследствие про-
ведено оперативно, лъчево или смесено хирургично и лъчелечение.
Чрез контрастната лимфография се откриват рентгенови признаци на
нарушен лимфен дренаж като: прекъсвания на лимфни съдове, дерма-
лен рефлукс, формиране на лимфни кисти и развитие на компенсатор-
ни механизми за осигуряване на лимфооттока. Предпоставка за тяхна-
та поява често се явяват предварително съществуващи малформации на
лимфната система (хипоплазия). Неприятните последици на ятрогенно
предизвикания лимфен застой, които са трудни за лечение и утежня-
ват състоянието на болните, могат да бъдат предвиждани и избягва-
ни след като предварително са опознати.

ЛИМФОГРАФИЧНИ ОБРАЗИ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИТЕ ТУМОРИ НА ТЕСТИСА

Л.» Тодорова, Я. Янев
София

Разглеждат се лимфографичните образи при 116 болни с малиг-
нени неоплазми на тестисите, при които находките са оперативно и
хистологично верифицирани. Подчертава се стойността на директната
контрастна лимфография за определяне стадия на заболяването, опе-
рабилността на болните, вида на-хирургичната интервенция, радикал-
ността на последната-и размера на полетата за лъчетерапия, както
и възможността да се пррслбди ефекта от приложеното лечение.
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ВЪЗМОЖНОСТИ I1A ИШ1РЩТНАТА СУБЛИНГВАШ ШЮГРАФИЯ НА Л И Ц Ш -
ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ И ШИЯТА ПРИ ЗАБОЛЯВАШ НА УСТНАТА КУХИНА

Н. Данов, Е. Сарачев
Пловдив

Индиректната сублингвална лимфография е оригинален метод на
авторите. Посредством него са изследвани 20 болни със заболявания
на устната кухина - туморни и възпалителни. При 8 от болните са
установени очевидни рентгенологични изменения на субмандибуларни
и сублингвашш лимфни възли даващи основание да се приеме наличие-
то на метастатични изменения в регионерния лимфен басейн. Това да-
ва възможност на оператора предварително да планува обема на опе-
ративната интервенция - със или без дисекция на субмандибуларняя
лимфен басейн по Ванах. Контролните снимки дават добра представа
за радикалността на операцията и необходимостта от лъчетерапия.

АНГИОГРАФИЧНО И З С Л В Д Ш НА КОЛАТЕРАЛНИЯ ВЕНОЗЕН ДРЕНАЖ

Г. Узунов
Варна

Разглеждат се ангиографичните находки и колагералния венозен
дренаж при обструкция на долната празна вена и дясндта вена ано-
нима. Обсъждат се начините за извършване на изследването с оглед
на функционална преценка на венозния кръвоток и възможностите на
ангиографското изследване да даде информация, необходима при пла-
нирането на оперативната интервенция.

39



Q

АНГДОГРАФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ' ПРИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И

ТУМОРИ НА КОСТИТЕ
Д. Константинов, К, Велкова

Пловдив
Съобщават се и се анализират 28 наблюдения с позитивни рент-

генови находки и насоченост за туморен процес, открити при стан-
дартно рентгеново изследване, при които ангиографията е трябвало
да уточни някои въпроси недоловими с поменатите методи. Всички
болни *?. оперирани и макроскопски, микробиологично и хистологично
потвърдени. От 6-те случая с остеомиелит при 2 рентгеновият образ
на нативняте графвд наподобяваше остеогенен сарком. Считаме, че
възпалителният процес в скелета има определена, макар и не така
манифестна, съдова характеристика. В 19 от болните съдовата мрежа
бе с типичен малигнен характер* докато в 3 случая с негативна ан-
гвсграфока находка биопсията и хистологичното изследване доказаха
метастатичен процес.
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ХРАНОСШАТЯЛНА СИСТЕМА

РШТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ ШиШОФАРИНКСА ПРИ СЛУЧАИ, КОГАТО Ш Ю -
ФАРИНГОСКОПИЯТА НЕ МОЖЕ ДА ОПРВДЕЛИ ГОЛЕМИНАТА, ГРАНИЦИТЕ И
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ТУШРНИЯ ПРОЦЕС

М. Меламвд, А. Гацев
София

Проучени са 76 болни с карцином на хипофаринкса като е съпо-
ставена визуалната находка с контрастното рентгеново изследваме.
По стадии на заболяване преобладават в III и IY, които са в 89,74£.
По макроскопски вид 52 болни са с екзофитна форма Е 24 с улцеро-
инфилтративна форма. Визуалното изследване дава възможност да се
определят най-горните граници на тумора и да се верифицира хисто-
логично. Клиничното определяне големината на тумора и границите
стана възможно при 28 болни като при останалите 48 разпространение-
то се определи от рентгеновото изследване.
. Най-трудно се определят границите на ретрокрикоидната област,

дъното на крушовидния синус и отчасти латералната му стена.

ШИЙНА СП0ЩЩЛ03А - ОЩЕ ВДНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ НА
ФАИШГ0-Е30ФАГЕАЛЕН ДИВЕРТИКУЛ (?)

С. Симеонов
Пловдив

В диференциалнодиагностичен аспект се разглеждат промените в
пасажа на бариевия болус при шийна спондилоза. Описват с* имитж-
ращите дивертикул състояния на кратковременно наблюдаващо се ба-
риево депо при напълно възвръщане на горния хранопроводен сфинк-
тер в състояние на покой, както и възможните притегляния на зад-
ната стена на шийния хранопровод от фиброзни процеси сред паравер-
тьбралните меки тъкани. Независимо старите схващания, подчертава
се, че основната причина за гепкег»овия дивертикул (1 наблюдение
на автора) е не слабата стена на гълтача, а некоордвнацията в ме-
ханизмите на контракция и релаксация на горния хранопроводен
сфинктер.
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РЕНТГЕНО-ХИРУРГИЧНИ СЪПОСТАВКИ СЛЕД ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ПО ПОВОД ВРСЩЬНА АТРЕЗИЯ НА ХРАНОПРОВОДА

И* Дедов, В, Ташев, Н. Чаталбашев, Р. Семова
Пловдив

Вродената атрезия на хранопровода, като не съвсем рядка ано-
малия изисква ранна диагноза (предимно рентгенологична) и спешна
оперативна интервенция. Нашият опит в тази насока с методиката на
рентгеновото изследване съобщихме през 1969 г. Понастоящем изла-
гаме нашите схващания за поведението в следоперативния период,
чрез рентгено-хирургични съпоставки, като охарактеризираме рент-
геновата симптоматология и методиката на рентгеновото изследване.
Проучванията ни се основават върху 22 преживели деца оперирани за
атрезия на хранопровода, на които сме провели динамични рентгено-
ви (с ЕОП - скопил и графия) контроли от 12-ия ден след операция-
та до 5-годишна възраст.

РЕНТГЕНОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТРИКТУРИТЕ НА ХРАНОПРОВОДА

СЛЕД К0Р03ИВЕН ЕЗОФАГИТ

И. Ушев, А. Томов, В. Хаджидеков
София

По-чести в миналото, днес корозиввите увреждания на хранопро-
вода се срещат'по-рядко. Размерът и тежестта на измененията зави-
сят от вида на отровата, нейната концентрация и времето на въздей-
ствие. Разглеждат се стриктурите при 33 болни - 26 след отравяне
с основи ж 7 с киселини. Наред с промените в гълтането, кардиал-
ната проводимост, надстенозното разширение и промените в мукоза-
та и широчината на медиастиналната сянка, при формирането на
стриктурите настъпва и торзия на хранопровода. Това води и до
скъсяване на сянката му и промяна в хода на мукозните гънки. Дъл-
жи се вероятно на фиксирането на същия в една горна и една долна
точки - фаотнкс и кардия.

42



НШ1ЕЩФИЧШ СТЕЫОЗИРАЩ Е30ФА1МТ

С. Симеонов
Пловдив

Описват се три случая на рентгенологично и езофагоскопичяо
доказан стенозирац езофагит. Като характерна особеност на това
неописано досега у нас заболяване се посочват: 1) високата лока-
лизация на стеснения участък от хранопровода; 2)- меняцият се об-
раз на стеснението (при 2 случая); 3) дълговременното протичане с
благоприятен quo ad vitam изход. Обсъжда се диференциалната диаг-
ноза със засяганията на хранопровода при фиброзен медиастинжт,
при монилиаза, както и спрямо баналните пептични отриктури на
хранопровода.

РЕНТГЕН-ДЙАГНОСТИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВИСОКО РАЗПОЛОЖЕНИЯ
СТОМАШЕН КАРЦИНОМ

А. Бавджийски, К. Българянов, Г. Марков, Й. Николова
Плевен

При 2423 изследвания на стомаха за периода 1978 - 1979 г. по
повод различни клинични диагнози се откриха 62 случая (2,5£) на
стомашен карцином в горната половина на стомаха. От тях 51 мъже и
11 жени на възраст от 32 до 88 години. Изследването бе осъществе-
но при прилагане на рутинния метод с ЕОП и TV съответно при необ-
ходимост и с фармаковьздеяствие.

При анализа на случаите най-често засегнати са: задната стена
(34,65?), субкардиалната част (34£) и значително пр-рядко са оста-
налите части, а именно предна стена (8,2$), кардия (13,2£) и го-
лямата кривина (1Q£). При всички посочени локализации затруднения-
та са произтичали от своеобразността в лигавичния релеф на посоче-
ната област, както и невъзможността да се приложи при всички случаи
дозирана компресия. Част от болните с локализация на голямата кон-
вина са давали рентгенова картина на калозен улкус.
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* РЕНТГЕНОВОТО ИЗСЛЕДВАНЕ - ОСНОВЕН ЕЛЕМЕНТ НА МЕТОДИКАТА
НА ПНЕВМАТИЧНАТА ДИЛАТАЦИЯ ПРИ АХАЛАЗИЯТА НА ХРАНОПРОВОДА

И. Радев, П. Чалъков, X. Тодоров
София

Приема се за изборен метод при лечение на ахалазията на хра-
нопровода методиката на пневматичната кардиг^езофагодилатация.
Стойността на рентгеновото изследване се изразява в следното: пре-
цизност при поставяне на рентгеновата диагноза, контрол под рент-
геновия екран при поставяне на пневмодилататора, контролни рентге-
нови прегледи за отчитане на резултата от приложената методика.

При наблюдаваните болни авторите отчитат добър резултат в око-
ло 75£. Болните без резултат са показани за оперативно лечение.

ДИАГНОСТИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОСТРАТА СТОМАШНА ДИЛАТАЦИЯ

И. Бояджиев, К. Българянов, й. Николова

Плевен

За 10-годишен период, в условията на спешната рентгенова диаг-
ностика, са наблюдавани 6 случая о остра стомашна дилатация. Рент-
геновата картина е представена със силно разширен стомах с голяма
хидроаерична сянка, разположена повече срединно и в левия коремен
квадрант, със силно плискане при раздвижване. Случаите на спонтан-
на руптура на стомаха се изявяват рентгенология но с големи въздуш-
ни сърпове под двете диафрагми и наличие на течност в свободната
перитонеална кухина. Първите два случая, рентгенологично неразпоз-
нати, са завършили със спонтанна руптура на стомаха и летален из-
ход. Диагностицираните рентгенологично 4 случая след непродължител-
но консервативно лечение са изписани клинически здра*ви.
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ПРЕДОПВРАТйВНИ И СЛВДОПЕРАТйВНИ РЕНЭТЮЛОШЧНИ НАХОДКИ
У ДЕДА С ВРОЩЕНА ХИПЕРТРШЧНА ПИЛОРНА СТЕНОЗА

Н. Гривчева-Янопювик
Скопив - СФНО

СРАВНИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ШТОРНО-ЕВАКУАТОРНАТА ФУНКЦИЯ НА СТОМАХА
П Ш БОЛНИ СЛЕД ПРОКСИМАЛНА СЕЛЕКТИВНА ВАГОТОМИЯ - ТРУНКУЛЯРЙА И
ДВУСТРАННА СЕЛЕКТИВНА

Е. К а л ч е в , Е. Каябашева, Д . Г а н ч е в , И. Г е о р г и е в
Толбухин

ПРОУЧВАНИЯ НА ШТОРНО-ЕВАКУАТОРНАТА ФУНКЦИЯ НА СТОМАХА ПРИ БОЛНИ
СЛЕД РЕЗККЦИЯ НА СТОМАХА И ОРТАНОСЪХРАНЯВАЩ ОПЕРАЦИИ

Е. Калчев, Е. Каябашева, Д. Ганчев, Й.. Георгиев

Толбухин

СРАВНИТЕЛНИ РЕНТГЕНОВИ И ЕЦЦОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ПРИ СТОМАШНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

И. Радев, Р. Хинков, К. Даиев, Е. Наков, А. Филипов,
С. Русанов

София

Обобщава се дългогодишен опит от успоредното изследване на
оолни с различни стомашни заболявания. Обръща се внимание, че въп-
реки декларираната онкологична бдителност, в ред случаи, щдш. ж
при напреднали злокачествени процеси в стомаха, се правят пропуски.
Особено тревожно е състоянието с диагностиката на неоцластжчвите
процеси в кардиалната част на стомаха. Авторите показват проценти
на чисти гастроскопски диагнози - находки пропуснати от рентгено-
вото изследване и обратно, пропуски на скирозна форма на карцином
при ендоскопското изследване, но при категорична рентгенова диаг-
ноза. Съобщението е подкрепено с твърде интересни случаи. Въз ос-
нова на разработката се предлагат показания за допълнителни рентге-
нови и евдоскопски изследвания.
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РЕНТГЕНОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РЕДКИТЕ ТУМОРИ НА СТОМАХА

II. Еленков
София

В 20-годишяа рентгенологична практика имахме възможност да
наблюдаваме от доброкачествените редки тумори на стомаха: един
солитарен улцерирал лимфогранулом на малката кривина у млад инди-
вид, два лейомиома с различни рентгенови образи и клинични форми.
Единият педикулирая с лобирана повръхност, а другият лежащ на ши-
рока основа с гладка повърхност. Един улцерирал неврином на мал-
ката кривина в аятрума с картината на неопластмчвн малигнен про-
цес. Всичките дават различни рентгенови образи и клинична карти-
на. Това ни даде възможност да направим подробен анализ на рент-
геновата семиотика на различните тумори на стомаха от доброкачест-
вен и злокачествен .характер, без данни за рецидив в късните след-
оперативни наблюдения.

C
v

ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ПРОЛИВЕРАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ ОПУХОЛЕЙ
ЖЕЛУДКА ЧЕЛОВЕКА

Т. В. Крутова, Д. Б. Корман, Л. П. Липчина
Москва

С помощью метода авторадиографии при инкубации ткани в усло-
виях ин витро в среде с Е-тимидином исследованы опухоли желудка
у 74 больных. Величина индекса метки (ИМ) в разных опухолях коле-
балась от 4,4. до S9,l£ и составила в среднем для рака желудка
15, б£. На небольших по количеству клеток фокусах активной проли-
ферации ИМ достигал 50$. Значительная вариабильность по величине
ИМ отмечена в пределах опухолей одного гистологического типа и в
разных участках одной опухоли. На виличину ИМ в опухоли оказывала
влияние степень распространенности процесса (размер опухоли и ме-
тастазирование).

Неоднородность по пролиферативной активности явлается одной
из причин различий в чувствительности опухолей человека разных
локализаций, однотихных опухолей у разных больных, а также разных
участков одной опухоли к противоопухолевым воздействиям (химио- •
радиотерапии).
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ПО ВЪПРОСА ЗА ПРОЛАПСА НА СТОМАШНА

МУКОЗА В БУЛБУС ДУОДЕНИ

И, Ангелов, М. Кюркчнян
Ст. Затора

Прави се анализ на 54 случая на пролапс на стомашна мукоза в
булбус дуодени, наблкщавани през последните 10 години. Представят
се съответни таблици по пол, възраст на болните и по формата на
измененията. Спират се по-подробно на рядко срещащи се форми на
пролапс на стомашната мукоза в булбус дуодени и придружаващи ги
други заболявания на същите органи. Съобщава се случай на съчета-
ние на пролапс на стомашна мукоза в булбус дуодени с язва на сто-
маха и язва на дванадесетопръстника в случай на съчетание на това
състояние с наличие и на полип в булбус дуодени. Правят се съот-
ветни изводи.

СТАНДАРТИЗИРАНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТОМАХА

И. Писев, А. Тасков
София

Стандартизирането на техниката на рентгеновото изследване це-
ли повишаване на неговото качество чрез програмирано графично пред-
ставяне на всички части на стомаха под скопичен контрол, минимал-
ната програма се изпълнява на 3 касети (2 бр. 18/24.и 1 бр. 24/30 ;
със 7 графии в легнало и право положение, като се използуват и че-
тирите техники за графично изследване - снимки на релефа, при пъл-
но изпълване, с дозирана компресия и двойноконтрастни рентгеногра-
ми. Разширение на програмата се налага при повишени диагностични
изисквания и при всяка неясна находка, открита през време на из-
следването. Стандартизираната техника създава условил за получша-
не на максимум информация при бързо и просто провеждане на изслед-
ването, за сравнително малко обременяване на болните, за оптимал-
на сравнимост при повторни изследвания, за научни разработки, и
обучение на специализиращите.
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КЪМ СРОКОВЕТЕ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ГИГАНТСКИТЕ СТОМАШНИ ЯЗВИ

Д. Дилчев
София

В продължение на 3 години са наблюдавани 4 случая с гигантски
язви, които в различни периоди от 42 дни до 3 месеца преди изслед-
ването не са имали рентгенографично никаква язвена находка. Логич-
но се смята, че както бързо оздравяват големите стомашни язви -
още по-бързо могат да се образуват. Счита се, че изразената харак-
терна клиника на язвена болест без наличие на ниша, или т. нар. от
гастроентеролозите "предязвено състояние" се явява своего рода
продромален стадий в развитието на болестта. Направени са изводи
по отношение на евентуалните пропуски в диагностиката вследствие
стремежа към лъчезашита на населението, както и предложения за из-
бягването им. В нашата и в достъпната чужда литература не са наме-
рени данни за разглеждане на този проблем.

ОПИТ ЗА ДИФЕРЕНЦИРАНЕ НА ХИПОТОНИЧЕН, 11Т03ИРАН И ЕЛОНГИРАН СТОМАХ

С. Хубавенски, Н. Бижев
София

Диференцирането и окончателното рентгеново заключение за хипо-
тоничен, птозиран и елонгиран стомах не винаги е лесно и сигурно.
Ние си поставихме за цел да уточним основните рентгенови белези,
които да служат като база за перспективно, екзактно и комплексно
разработване на проблема. Същевременно такива рентгенови белези
биха могли да бъдат използувани в рентгенологичната практика, без
да изискват допълнителни методики на изследване. Избрахме морфо-
логични и функционални рентгенологични критерии за стомаха и два-
надесетопръстника, които, заедно с анамнестичните и клинични дан-
ни, възрастта, пола, хабитуса и професията на болния ни дават въз-
можност за приблизително ориентиране и предимно рентгенологично
разработване на цялостната характеристика на хипотетичния, птози-
ран и елонгиран стомах.
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КЪМ РЕНТГЕНОВИЯ ОБРАЗ НА ШВАНОМИТЕ НА СТОМАХА
С ПРИНОС НА ДВА СЛУЧАЯ

С, Симов, Ф. Фисински
Пловдив

Към неепителиалните и редки тумори на стомаха се отнасят и
шваномите. Те най-често се разполагат по задната стена на стомаха
близо до голямата кривина, имат склонност към разяввяване и екзо-
генен растеж* Анамнестичните данни са оскъдни, параклияиката е
нормална. При разязвяваве причиняват кръвоизливи, които са причина
за тяхното откриване. В българската медицинска литература се от-
крива само един публикуван случай през 1953 г., поради което се
счита, че наблюдаваните от нас два случая представляват определен
интерес. И двата случая с шваном на стомаха са доказани оператив-
но и хистологично. Прави се съпоставка на рентгеновия образ и мак-
роскопската картина наблюдавана оперативно.

ВЪРХУ РЕНТГЕНОВАТА ХИПЕРДИАГНОСТИКА НА СТОМАШНИЯ КАРЦИНОМ

И. Делов, А. Сиракова, С Симов, 3. Димитров

Пловдив

Основна задача при рентгеновата диагностика на стомашния кар-
цином е неговото ранно разпознаване. Има обаче случаи с явни рент-
генологично доловими изменения отчетени като израз на стомашен
карцином, но в същност дължащи се на други причини. От 40 наблю-
дения с допусната хипердиагностика за стомашен карцином се пред-
ставят 8. Извършвана е оперативна, гастроскопска и биопсична вери-
фикация. Провежда се обсъждане и диференциалнодиагностичен анализ
на възможните рентгенологично доловими образи имитиращи стомашен
карцином, които следва, да се имат предвид за недопускане на хипер-
диагностика. Представя се предложение за класификация на възможни-
те причини, които могат да изхождат от самия стомах или вън от
него.
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РЕНТГЕНОВИ И ГАСТРОСКОПОМ ПАРАЛЕЛИ ПРИ ДИАГНОЗАТА
НА СТОМАШНАТА ЯЗВА

А. Тасков, И. Пиоев
София

Съвременната диагноза на стомашните заболявания, респ. на
стомашната язва, се базира на рентгеновото изследване, включващо
ж двойноконтрастната методика, на ендоскопията и хистологичното
изследване на биопсичен материал. Проучването обхваща 100 болни
от язва на стомаха, днагностицирана чрез рентгеновия метод, които
бяха подложени на гастроскопично, а 85 от тях и на целенасочено
бжопсжчно изследване. Съвпадение между рентгеновата и гастроскоп-
сжата диагноза се установи при 94£ от случаите, като при 6 болни
но бе намерена язвена ниша (рентгенова хипердиагностика). При 8
бохни рентгеновото съмнение за ракова язва бе отхвърлено, а при 2
случая хистологичното изследване доказа злокачествена дегенерация.
Лесиотз sexsssa на двойноконтрастното изследване и високият про-
цент «а верификация- обуславят масовото му въвеждане в поликлинич-
ната практика. •

Р Ш Т Ш Ю В И ПРОМЕНИ НА СТОМАХА И ДУОДЕНУМА ПРИ ДУ0ДЕН0ОМЕНТ0ПЛАСТИКА,
НАПРАВЕНА С БЪЛГАРСКО ТЬКАННО ЛЕПИЛО ПО ПОВОД ПЕРФОРИРАЛА ЯЗВА

Т. Шекеров
Бургас

Описват се рентгеновите промени на стомаха и дуоденума при
болни след дуоденооментопластика направена с БТЛ по повод на пер-
форирала язва, методът е приложен за първи път у нас в хирургиче-
ската клиника на ПОБ - Бургас. Функционалните промени се изразя-
ват със забавена евакуация и дуоденална аятиперисталтлка, а мор-
фологичните са стенозни и на по-голяма дължина предимно по хода
на проксималната част на дуоденума, притегляне на пилоро-булбар-
ната област към тялото на стомаха, ретропозиция на булбуса с тен-
денция на завъртване на дуоденалната дъга, подчертани перигастро-
дуоденитж на по-широк фронт, деформации на булбус дуодени с шип съ-
образни неравности по контурите и джобовидни разширения. Съпоста-
вени с измененията-при дуоденографита по същия повод, описаните
изменения са по-силно изразени.
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗОЩВАНЕТО НА 60 СЛУЧАЯ
С РАНЕН РАК НА СТОМАХА

Б. Матеев, Г. Видднер, Б. Крндеман, X. Гютц
Берлин-Бух - ГДР

Анализират се рентгеновите, ендоскопичннте и хистологичннте
находки при рак локализиран в мукозата или отчасти и в субмукоза-
та на стомаха. Рентгеноскопията се извършваше с електронен усил-
вател на образа и при всеки болен са правени снимки на стомашния
релеф, снимки с двоен контраст, както и такива при компактно из-
пълване на стомаха. Разпространението на рака се определяше чрез
макроскопско и микроскопско изследване на резекционная препарат,
като се използваше класификацията на Японското гастроентерологич-
но дружество. Изобразяването на карцинома при изпъкналата форма
(тип I) и при плоско изпъкналата форма (тип Н а ) беле най-добро
при снимките направени с дозирана компресия и тези с двоен контраст.
При плоско шсокавйраката форма (тип Н о ) и при екскавираната форма
(тип XII) болестната находка се виждаше най-добре върху снимките с
двоен контраст. Диагностичната стойност на гастроскопията беше
приблизително равна на тази при рентгеновото изследване. Поставяне
то на правилна диагноза беше подобрено чрез прицелната биопсия. Оп-
тимални резултати бяха постигнати, когато рентгонологично доловени-
те изменения се контролираха чрв» ендоскопия и прицелна биопсия.

РЕНТГШОВА И УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА ПРИ СЪМНЕНИЕ
ЗА АКУТШ ХОЛЕЦИСТИТ

Д. Лукас

Щралзунд - ГДР
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СИЛИКОЗА И ЯЗВЕНА БОЛЕСТ НА СТОМАХА И ДУОДБНУМА

Л. Нацков
София

Становищата по въпроса за едновременно заболяване от силикоза
и язвена болест на стомаха и дуоденума са твърде противоположни и
противоречиви, като някои автори стигат до крайност и отричат въз-
можността от поява на язвена болест на стомаха и дуоденума при
болни от силикоза.

Ние сме наблюдавали и проследели над 1200 души диспансеризира-
ни в Центъра за борба със силикозата - София, болни от силикоза.
При тях откриваме рентгенологично язвена болест на стомаха и дуо-
денума на 24 душ, от които само 4 са на стомаха и 20 на дуодену-
ма, като от последните 2 души са с резециран стомах.

Язвената болест на стомаха и дуоденума се среща значително по-
рядко при болни от силикоза.

Р Б Ш К С НА ДУОДЕНАЛНО СЪДЪРЖИМО В ЖЛЪЧНИТЕ
ПЪТИЩА ПРИ ХСШШСЩТОМИРАНИ

И. Кюркчиян, И. Ангелов

Ст. Загора

Отчита се -значението на рефяукса на контрастната материя в
жлъчните пътища при изследване на храносмилателния тракт с бариум
сулфурикум на холецистектомирани и понесли оперативни интервенции
в областта на жлъчните пътища, за преценка на аостоперативните ре-
зултати и постхолецистектомния синдром при холецистектомия и холе-
доходуоденоанастомози. Представят се два случая на рефлукс на дуо-
денално съдържимо в жлъчните пътища, при които се установяват ки-
стжчни разширения на екстра- и интрахепаталните жлъчни пътища и
които създават диференциалнодиагностични трудности с вродени ки-
стичнн дилатации на същите. Правят се изводи.
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ДЪЛГОВРЕМЕННИ КОНТРОЛНИ ПРОУЧВАЛИЯ НА ОПЕРАТИВНО ЛЕКУВШТА
КАРДИОХАЛАЗИЯ ПРИ Ш Ш Ч Е Т А И МАЛКИ ДЕЦА

Е. Баудиш, X. Жлайхер, X. Шикеданц, Р . Нойман, М. Флек
Йена - ГДР

В периода от 1964 до 1978 г. са оперирани 109 малки деца от
кардиохалазия. Приложена е апликация на фундуса no rfissen с различ-
ните й модификации. Обсъждат се клиничните симптоми, преди опера-
цията, дългосрочността на анамнезата, предоперативната рентгенова
находка, оперативните методи, усложненията в ранната постопвратив-
на фаза, както и клиничните и рентгенови находки от 1 до 10 годи-
ни след операцията. При всички проконтролирани в 10-годишния срок
след операцията случаи се откриват повече или по-малко изразени па-
тологични рентгенови находки, които съвпадат с клиничните прояви.
Може да се приеме, че рентгенологично находките не се нормализи-
рат. Посочват се диференциалнодиагностичните трудности, които се
явяват при изследвания по повод съмнение за тумор у въврастни па-
циенти.

РЕНТГЕНОВО ЙЗОЛВДВАНЕ НА СТОЖХА И ДУОДЕНУМА В ОБВДИТЕ" И
СЛЕЩОБЩНИ ЧАСОВЕ Ш В Д ПЕРОРАЛНА ПРЕМЕЩИКАДОЯ С РИМВТИН

А. Балабанов
Пловдив

Представят се диагностичните възможности на стандартно рентге-
ново изследване на стомаха и дуоденума в условията на поликлинич-
но отделение. Удобството на предлаганата шестдневна премедикация
с риметин се изразява в:

1. Предварително осигуряване добра проходимост на пилорния ка-
нал, което подобрява диагностиката на дуоденалния улкус, особено
във фаза на съпътствуващи активни функционални нарушения.

2. Възможността фармакорентгенографията да'бъде извършена ед-
ноактно

3. Особеното удобство (предвид разкъсания график на поликли-
нично ангажирания рентгенолог) изследването на стомашно-чревяия
тракт да бъде започнато по всяко време на деня.
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РЕНТГЕНОВИ ОБРАЗИ НА Д Ш Т А НА ДШАдеЕТОПРЪСТНИКА
СЛЗД ХОЛЕЦИСТЖТОМИЯ

П. Помаков, А. Хаитов, П. Попов
Софий

Рентгеновото изследване на дъгата на дванадесетопръстника след
холецистектомия установява редица функционални и морфологични про-
мени в 90£ от пациентите, а субективни оплаквания имат 40/5 от тях.
Измененията се развиват след различен оперативен интервал. Някои
от тях не са описани в литературата, като елемент на постхолецист-
ектомичния синдром - едем на палила Фатери, параампуларни диверти-
кули. Заедно с добре известните промени - перидуоденит, дискинезии
на дуоденума, хроничен дуоденит, билиодигестивни фиитулк и др. те
трябва да се имат предвид и да се търсят при постоперативната рент-
генова диагностика. Те се доказват много добре чрез хипотонична
дуоденографня, ннфузионна холангиохолецистография, фибродуоденоско-
пжя, .ретроградна панкреатохолангиография и рутинно рентгеново из-
следване на стомаха и дванадесетопръстника.

таят и вшегавност НА ХИПОТОНИЧНАТА КОЛОНГРАФИЯ

П. Помаков, М. Паякова, Ц. Цаков, А. Цветков
София

Хипотоничната колонграфия се извършва в процеса на рутинната
иригоскопия. Преди дефекацията на контрастната материя се въвежда
венозно 4. сг бусколизин. Изчаква се 10 минути. Оглежда се целият
колон и при необходимост се въвежда •допълнително контрастна мате-
рия. Тонусът на дебелото черво се понижава чувствително, стената
се отпуска, просветът се увеличава почти двойно, хаустрацията се
изглажда. Ограничените еластични състояния на колона изчезват, а
органично обусловените стеснения на лумена остават неизменни и се
подчертавал рязкс -юради отпускане на стената около тях. Пациентът
се изследва в долипозиционни положения на тялото с обзорни и при-
целни рентгенограми. Методиката подпомага рентгеновата диагноза
при рак на колона, сегментни колити, ХУХК, дискинезии на колона,
заболявания на илеоцекалната об^от и други заболявания.
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Р Ш Ш Ю В О Т О ИЗСЛВДВАНЕ ПРИ РАННИТЕ УСЛОЖНЕНИЯ НА
АНАСТОМОЗАТА ПРИ РЕЗЕКцИЯТА НА СТОМАХА

И. Радев, А. Атанасов, Д. Андреев, X. Христов
София

Старото схващане, което допускаше контролно рентгеново изслед-
ване на 16-ия - 18-ия ден след резекцията на стомаха е преодоляно.
В наши дни почти единодушно авторите предлагат при показания изслед-
ването щ се проведе с водноконтрастни средства, а при липса и с
бариева суепенсия на 2-ия - 2-ия ден след операцията.

От 242 болни с резекция на стомаха за период от 5 години в
ранния период след оперативната интервенция при 14 болни се появи-
ха смущения в проводимостта на анастомозата. Проведеното контрол-
но рентгенови изследване на стомаха установи: при 12 болни анасто-
мозит, при един от които със смущения в проходимостта на дуктус
холедохус; двама болни с изпускане на шевовете с прояви на ограни-
чен перитонит. Своевременно проведеното рентгеново изследване уточ-
нява състоянието на анастомозата и определя поведението на лекаря-
клиницист.

Ш В А МЕТОДИКА ПРИ КОЫТРАСТИРАЖГО НА АПЕНДИКУЛАЩШ ИЗРАСТЪК

П. Попсавов
София

Предлага се нова методика за контрастно изпълване на апендику-
ларния израстък. За успешното му изооразяване се използува съчета-
но въздействие на дълготрайна дозирана компресия с медикаментозно
повлияване, а при необходимост и инсуфлиране на въздух по ректалев
път. Ценни за диагнозата подробности се постигат чрез севиографско
обективизиране на апендикуларната подвижност при прилагане на съот-
ветна метрична съпоставка.

Изследваният клиничен материал обхваща 650 болни изпратени за
рентгеново изследване на стомашно-чревния тракт с насоченост към
илеоцекалната област, при клинични данни за хроничен апендицит. С
използуваната методика се постига контраотирането на апендикса в
значителен процент от случаите.
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ВЪРХУ някои ншщко късно ОТКРИВАНИ УСЛОЖНЕНИЯ
НА КАРЦИНОЖ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО

М. Балански, и. Лазарова
София

Едно от усложненията на карцинома на дебелото черво, особено
на екзофитно растящия, са инфилтрациите в съседни органи с обра-
зуване на фистули между дебелото чьрво и някои други участъци на
храносмилателния тракт. При това, много често преди появяването на
обструктивни клинични симптоми от страна на дебелото черво на пре-
ден план изпъкват разстройства в храносмилането и адсорбцията на
храната. Стига се до неправилно насочване на диагностичното търсе-
не. Установяването на фистули между дебелото черво и други участъ-
ци на храносмилателния тракт не винаги се удава лесно и наличието
на такива следва да се търси упорито. Като пример в тази насока
предлагаме 2 случая, при които също-така, не бе мислено за действи-
телното заболяване и правилната диагноза бе поставена със закъсне-
ние.

КЛИНИКО-РЕНТГЕНОдаГИЧЕСКА ДИАПЮСТИКА НА ДИВУЗНАТА
П0ЛИП03А НА КОЛОНА И РЕКТУМА

В. Калчева, А. Сиракова, М. Владимирова
Пловдив

Наблвдавани са 16 болни ч Ю мъже и 6 жени, на възраст от 27
до 70 години) с дифузна полипоза на колона и ректума. Особеност
е фамилният характер на заболяването и склонността към дегенера-
ция. Диагнозата е поставена комплексно-клшшчно, рентгенологично,
ректороманоскопично и фиброколоскопично.

Обсъжда се водещата клинична и рентгенологична симптоматоло-
гия с методиката на рентгеновото изследване. Използувана е твърда
рентгенова техника и двоен контраст.

Лечението е оперативно - тотална колектомия.
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РЕНТГЕНОВА ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА
В ИЖЩЕКАЛНАТА ОБЛАСТ

С. Янев
Пловдив

Съобщават се редица заболявания, които следва да се имат пред-
вид при болки в илеоцекалната област, а именно: Актиномикоза. Аме-
биаза. Апендицит. Аскаридоза. Баухинит. Браунов тумор. Вожвулус,
Гангрена на илеум терминале. Глутеинова непоносимост. Дивертикулж-
ти. Едем на Квинге. Едцометриоза. Ензимен дефицит. Илеоцекална ин-
вагинация. Илеоцекална туберкулоза. Млеус. Карциноид на илеума и
апендикса. Карцином на цекума и апендикса. Лейомиосарком, лимфогра-
нулом и лимфосарком на червата. Мезентериален лимфаденит, мукоцеле
на апендикса. Недоимъчни болести. Оксиуриаза. Язва в илеум термина-
ле. Перитифлит. Пневматоза на червата. Полипоза на червата. Ретику-
лосарком. Терминален илейт. Тифлит. Тумори и кисти на яйчника. Хро-
нична перфорация на апендикса. ХУХК. Цекален туберкулом. Цекум мо-
биле. Чужди тела и др.

СЪПОСТАВКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РЕНТГЕНОВОТО ИЗСЛЕДВАНЕ
И ОПЕРАТИВНАТА НАХОДКА ПРИ ХРОНИЧНИЯ АПЕНДИЦИТ

П. Попсавов, К. Мицев
София

Прави се преценка на диагностичните възможности на рентгеново-
то изследване при хроничния апендицит като се прилага нова методи-
ка за контрастиране на апендикса. За целта резултатите от. рентгено-
вото изследване на 500 болни с клинична диагноза хроничен апенди-
цит бяха проверени интраоперационем.

Изчислява се коефициентът на достоверност на отделните рентге-
нови признаци,както и на предложените им модификации.

Високият процент съвпадение на рентгеновото- изследване с зшрур-
гичната находка дават основание да се търси по-широко рентгендааг-
ностичната помощ при това така често заболяване.
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•У ПРИНОС КЪМ ЛЕЧЕНИЕТО НА ЕНУРЕЗИС НОКТУРНА

В* Михайлов, А. Табакова, М. Балански
С<фя

През 1977 г. излязохме със съобщение за извънредно добрите ре-
зултати, постигнати при лечението на органичната форма на Енурезис
ноктурна, като използвахме указанията на сезонната теория на В. Ми-
хайлов. Сега искаме да докладваме за извършените през следващите
3 години изследвания в тази насока, тъй като резултатите от лече-
нието представляват голям интерес за практиката. Споменатата се-
зонна теория изхожда от факта, че хронически възпаленият апендикс
дори и да не дава клинични симптоми в момента, може да бъде огнище
на тежка фокална инфекция, увреждаща прогресивно, благодарение на
отделяните токсични продукти, по лимфен път важни коремни паренхи-
матозни и храносмилателни органи. Този Апендицитис хр. ларвата ла-
тенс екзацербнра есенно и пролетно време поради получаващите се
през преходните периоди дисбактериоза. За времето от м. февруари
1976 т. до м. март 1979 т. бе проведено лечение на 32 деца с успе-
шен резултат.

ИРИГОГРАФИЯТА КАТО МЕТОД ЗА ИЗУЧАВАНЕ СТЕПЕНТА НА АНАЛНОТО
ЗАДЪРЖАНЕ СЛВД СФИНКТЕРОЗАПАЗВАШ ОПЕРАЦИИ

К. Мицев, И. Виячки, Д. Мазгалов, П. Попсавов

София

Основен метод за лечение на коло-ректалния рак е хирургическо-
то отстраняване на частта на червото, засегната от тумора и при-
надлежащия лимфен басейн. В различните срокове слг време следопера-
: лвно се проследява както запазената функция на дебелочревната ана-
стомоза, така и сфинктерна суфициентност. В комплекса от изследва-
ния особено място заема иригографията. Последната се провежда с
рядка бариева каша, при по-малко налягане и.с повишено внимание.
При някои болни приложихме и методиката на двоен контраст. Различ-
ните видове анастомози латерало-латерална,- термино-терминална, ла-
теро-терминална, които използуваме за възстановяване на пасажа да-
ват специфична рентгенова картина.
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СРАВНИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА ПОНОСИМОСТТА НА НЯКОИ Г ^ Т Г Е Н О Ш КОНТРАСТНИ
МАТЕРИИ АПЛОДИРАНИ ИНТРАВЕНОЗНО ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДиЬЧНАТА СИСТЕМА

I . Арнаудов, В. Стефанов, К. Иванов, Н. Николов, К. Чолакова,
П. Иванов

София

изследвани са 320 случая с интравенозно аплициране на рентгено-
ви контрастни материи за изследване на жлъчната система: при 258
обикновена, а при 62 - инфузионна билиграфия. При 30 (9,4£) са от-'
четени алергични прояви. Проучените препарати са: Билиграфин 50%
20 се - 96 болни с отчетени 7 (7,2#) случая на алергични прояви;
Билиграфин форте 50£ 20 се - 12 болни без отчетени алергични проя-
ви; Билиполин ьО% 20 се - 180 болни с 18 (1С#) алергични прояви;
Билиграм - 4 болни с 1 случай на алергични прояви; Ендоцистобил
30£ 20 се - 20 болни с двама реагирали (10$) и Ендобил - 8 болни,
като от тях двама са с реакция (2,5%). Най-добра поносимост показ-
ват Билиграфин форте и Вилиграфин, следвани от Ендобил и Билиполин,
а като препарати с по-голям процент на алергични прояви - Ендоци-
стобил и Билиграм.

РЕНТГЕНОЛОГИЧНО ДОЛОВИМИ ПРСШНИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИЯ КАНАЛ
СЛЕД ОПЕРАЦИЯ ПО ПОВОД ЯЗВЕНА БОЛЕСТ

И. Делов, А. Сиракова, С Симов, Г. Хаджигеоргиев

Пловдив

При усложнената язвена болест се използува хирургическия на-
чин на лечение. Съществуват най-различни оперативни методи със и
без ваготомия. Рентгеновият метод на изследване има голямо значе-
ние за установяване състоянието на храносмилателния канал след
оперативната интервенция. Въз основа на 200 наблюдения се устано-
вяват в 74$ много добри и добри късни следоперативни резултати,
функционалните смущения преобладават над органическите изменения
l5:lj. Извършена е съпоставка на случаите с приложена ваготомия
спрямо тези без ваготомия. Отчита се способността на организма да
се адаптира към новата обстановка. При рентгеновите изследвания е
приложена стандартна методика и такава с контрастна храна.
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(У К РЕНТГЕЩЩАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ

м. Сальман, В. Сергеев
СССР

В последнее десятилетие имеется тенденция к возрастанию коли-
чества заболеваний поджелудочной железы. Клинические проявления их
непатогноммшчны и не позволяют точно и своевременно установить
диагноз. В этой связи возрастает роль рентгенологического метода.
Представлены результаты наших наблюдений, касающиеся возможностей
различных методик рентгенологических исследований в распознавании
поражений поджелудочной железы. Всем больным производилось исследо-
вание верхних 'отделов желудочно-кишечного тракта и по показаниям -
дуоденография, холедуоденография, брюшная артериография и ретро-
градная панкреатохолеграфия. Такая тактика в изучении состояния
поджелудочной железы позволила более, чем в 70$ случаев правильно
установить диагноз заболевания. Наибольшей разрешающей способностью
в выявлении даже небольших поражений поджелудочной железы обладает
брюшная артериография и ретроградная панкреатохолеграфия.

РЕДКИ НАХОДКИ С ДИВЕРТИКУЛ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИЯ КАНАЛ

Р. Семова
Пловдив

Във врьзка.с повишения интерес към дивертикулите на храносми-
лателния тракт през последните години, както и във връзка с диаг-
ностичните трудности и възможните грешки при доказването им, се
представят два случая на дивертикули на храносмилателния канал с
рядка локализация. Първият е на хранопровода с фарингоезофагеална
локализация, а вторият на стомаха, разположен субкардиално. И два-
та са със значителни размери, без рентгенови данни за усложнения.
Обсъжда се рентгеновата симптоматология, методиката на изследване
ж възможностите.за диференциална диагноза.
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КЛШШКО-РВНТГЬЖЛОхИЧНИ ПАРАЛЕЛИ ПРИ ЛЕЙОМИОМИТЕ.
НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИЯ ТРАКТ

Я. Добрев, И. У шев, к , Виячки, П. Еленков, И. Христов, И.-Танков
София

За последните 4 години имахме възможност да наблюдаваме и опе-
ративно лекуваме 7 болни със следните локализации на лейомиома:
хранопровод - 1, стомах - 2, тънко черво - 3 и сляпо черво - 1.
Клиничната и рентгенова диагноза е много трудна поради различието
в клиническите и рентгенови белези, често пъти смятани за малигне-
ни процеси. Практически в повечето случаи диагнозата е морфологич-
на.

Материалът е един от най-големите в нашата страна и ни даде
възможност с направения подробен анализ да се доберем до клинико-
рентгенологични белези типични за лейомиомите на храносмимателния
тракт.

МЕТОДИКА ЗА ДИФЕРЕНЦИРАНЕ НА КИНЕТИЧНИТЕ СМУЩЕНИЯ
, В ЖЛЪЧНИЯ МЕХУР
I
}

П. Помаков
София

За правилното рентгенологично заключение относно ноториката на
жлъчния мехур трябва да се анализират степента и продължителността
на съкращението му. В 5 - 1Ъ% от случаите то е в нормална степен -
50 - 75£, но за дълъг период от време - 90 - 120 минути. Касае се
за континукинезия, която е нормален физиологичен вариант. Тя пра-
вилно се диагностицира като хипокинетична дискинезия, тъй като
рентгенологичното проследяване на кинетиката обикновено се прекра-
тява 45 минути след приемането на хранителния дразнител, а за т о м
период мехурът се съкращава само с около 25 - ЗС#. Необходимо е да
се направи контролна рентгенограма и на 90-та минута. При съкраще-
ние на мехура над Ь0% се касае за континукинезия, а при незадоволи-
телно съкращение - под 5Q£ - .за хипокинетична дискинезия. Диферен-
цирането е необхо го за провеждане на правилно целенасочено лече-
ние.
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" ВЪРХУ ФАКТОРИТЕ ОПРЕДЕЛЯЩИ НЕГАТИВНАТА ХОЛЩИСТОГРАФИЯ

В. Стефанов, А. Георгиев/ Н. Николов, И. Иванов, П. Иванов,
К. Чолакова, I. Арнаудов

София

Изследвани са 500 болни в условията на холецисгографичния ме-
тод. При 1Ь8 {31,6%) от тях е установена негативна холецистогра-
фия. Авторите са доказали, че при 74,6$ от болните причината за
негативната холецистография е обтурация на дуктус цистикус от жлъч-
на литиаза, при 13,2$ - възпалителни изменения на жлъчния мехур.
На трето място според данните на авторите негативната холецистогра-
фия се дължи на уврежданията на черния дроб с високи стойности на
кръвния билирубин и на вътрешни жлъчни фистули (9,4#). Въз основа
на своя опит х по литературни данни авторите стигат до изводите,
че поставянето на диагнозата негативна холецистография е доста
трудна и отговорна задача и, че тази диагноза се постига в комплек-
сния анализ на клиничните, параклиничязюе, рентгеновите и ендоскол-
ските резултати.

'У

ХРОНОВОДУМЕТРИЯТА ПО АЛБО-БЮС0&-ТУЛЕ В ДИАГНОСТИКАТА И

ОПЕРАТИВНИТЕ ПОКАЗАНИЯ НА ХРОНИЧНИЯ БЕЗКАМЕНЕН ХОЛЕЦИСТИТ
X. Тасев,-И. Крушев

София

Проблемите на диагностиката и особено на оперативните показа-
ния при безкаменните заболявания на жлъчния мехур поставят повише-
ни изисквания пред рентгеновата .експлорация на последния. Собстве-
ният ни опит позволява да препоръчваме като високоефективен при
тази патология метода на хроноволуметрията по Албо-Бюсон-Туле, тъй
като предлага: а} много добро контрастиране на мехурния сифон;
б) обективни показатели за контрактилността и евакуацията на меху-
ра в динамика. Като критерии при оценката на метода сме използува-
ли данни от презоперативното изследване и отдалечените следопера-
тивни резултати при оперирани болни и от протичането на заболява-
нето при неоперирани болни, които подробно излагаме.
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РЕНТГЕНОВИ И ПАТОЛОГОАЬАТОМИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ
МНОГОКРАТНО СВПТйРАНИЯ ЖЛЪЧЕН М Ш Р

В. Стефанов, А. Георгиев, Н. Николов, К. Иванов,
П. Иванов, К. Чолакова, Ж. Арнаудов

София

Проучена е рядка вродена малформация - многократното септира-
зе на жлъчния мехур в условията на контрастното рентгеново изслед-
ване на жлъчната система и върху трупни жлъчни мехури. Изследвани
са 1200 болни и 50 трупни жлъчни мехура. Установява се, че в 0,33£
от болните и в 6% от трупните жлъчни мехури се среща многократно
септиране. Септите имат различна големина и строеж на мехурната
стена. Многократното септиране създава условия за възпалителни
процеси, дискинетични явления и образуване на жлъчна литиаза. Мно-
гократно септираният жлъчен мехур може да бъде безсимптомен или да
се демонстрира с дискинетични и диспептични симптоми, както и с
жлъчни колики. Лечението е комплексно - хигиенно-диетично, а при
нужда и оперативно - холецистектомия.

СЛЩШЕРАТИВНАТА ПРЕЗДРЕНАЖНА ХОЛАНШОГРАФИЯ ЛРИ ОТЧИТАШ!
ЕФЕКТА ИА ПАШиНОСФИНКТЕРОТОМИЯ И ПАПИЛОСФИЖТЕРОДИЛАТАЦИЯ

X. Тасев
София

Опитът ни с над 60 операции върху терминалния отдел на жлъч-
ните протоци позволява да очертаем значението на директното рент-
геноконтрастно изследване на последните в ранния следоперативен
период за етапното контролиране на ефекта от приложените операции.
Описани са методиката на изследването и условията, които следва
да се спазват за да се избягва получаването на нереални данни. По-
казана е честотата и се обсъжда значението на отделните рентгено-
морфологични и рентгенофункционални белези при директното контра-
стиране за състоянието на жлъчните, протоци и на оперативно проме-
нения техен терминален отдел.
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В Ш У ЖЛЪЧНИТЕ ДИСКИНЕЗИИ ПРИ РАЗЛИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОРГАНИЗМА

Г. Пейчев

Пловдив

В клиниката сравнително отскоро започна да се обръща внимание
на функционалните смущения на жлъчния мехур, т. нар. дискинезии.

На основа на 100 случая от изследвания на болни с различни
заболявания на храносмилателната и други системи се разглеждат
наблвдаваните функционални изменения в жлъчния мехур, съобразени
със съвременните критерии за установяване на функционалната дей-
ност на последния.

Научното търсене е да се разкрие взаимовръзката и механизмът
на съчетаните функционални заболявания.

КЛИНИКО-РЕНТГЕНО-ЕХОГРАФСКИ ПАРАЛЕЛИ В ДИАГНОСТИКАТА
НА ЖЛЪЧНО-КАМЕННАТА БОЛЕСТ И НЕЙНИТЕ УСЛОЖНЕНИЯ

Я. Добрев, И. Ушев, П. Еленков, И. Танков, М. Спасов

София

В диагностиката на жлъчно-каменната болест и чернодробно-пан-
креатичните заболявания особено положителни роля изигра въвежда-
нето на.ултразвуковата диагностика. Съпоставена с клинико-рентге-
нологичните данни тя даде възможност в изследваните и оперирани от
нас 60 болни да се постави в Э9% точна диагноза - жлъчно-каменна
болест с нейните усложнения, потвърдени оперативно.

Ние сме на мнение, че освен различните клинични и рентгенови
изследвания за по-точна диагноза при жлъчно-каменната болест и
нейните усложнения трябва активно да се прави и ехографоко изслед-
ване.. По този начин се намалява значително процентът на недосто-
верност в диагностиката.

ЗНАЧЕШЕ НА ЕЕТРОГРАДНАТА Х0ЛАНЕЩ1/ШКРЕАТ0ГРАФИЯ В ДЖИЮСТИКАТА
НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА И ПОДСТОМАШНАТА ЖЛЕЗА

Ю. Д, Васильев
Москва
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СТАВДАРТИЗИРАНО ДВОИНОКОНТРАСТШ ИЗСЛЕДВАНЕ НА Д Е Ш О Т О ЧЕРВО

БЕЗ СКОПИШ КОНТРОЛ

И. Пнсев
София

Прави се опит при 86 болни за двойноконтрастяо изследване на
дебелото черво без скопичен контрол. Изследването се провежда по
собствена на автора модификация в следната последователност: ин-
суфлиране на въздух - вкарване на контрастна материя - евакуация
на по-голямата част от бариевата суспенсия с поставянето на ири-
гатора на пода - нова инсуфлация на въздух. След двукратно завър-
тане на болния се правят следните графин: 1) на ректосишата при
положение на болния по корем с повдигната лява страна; 2) ляв про-
фил на ректума; 3) на ректосигмата при положение легнал по гръб с
повдигната дясна страна; 4) лекнал по корем с повдигната лява
страна за чернодробната флексура и проксималния колон (централният
лъч минава на нивото на биилиачната линия); 5) легнал по корем с
повдигната дясна страна (централният лъч е на два-три напречни
пръста над биилиачната линия) - за далачната флексура и дисталния
колон. Снимките се проявяват и след тяхното преглеждане болният
става от рентгенографичната маса. В около Ш ь се налагат допълни-
телни снимки - латерография, или прицелни.

МТЕРОГРАФИЯ НА ЖЛЪЧНИЯ МЕХУР

С Паскалев
Бургас

Описва се опитът от латерографичното изследване на жлъчния ме-
хур при пероралната" и венозна холецистография. Използува се за цел-
та приспособление - латерографичен плот, осигуряващ удобствата на
изследването.

Латерографията улеснява и обогатява данните при разчитането,
като дава допълнителни сведения за подвижността на мехура, за кон-
турите му, за разграничаване на негативни конкремента от суперпонн-
рал се газ, за разграничаване на жлъчни вкалцявания от бъбречни,
проектиращи се в дясното подребрие.
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ЕФЕКТИВНОСТ НА РЕНТГЕНОВОТО ИЗСЛВДВАНЕ В СРАВНЕНИЕ С
ФИБРОСКОПСКАТА ДИАГНОСТИКА НА ОСТРИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА

ГОРНАТА ЧАСТ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИЯ ТРАКТ

С. Крайнев, Ф. Маринова
София

Болните са групирани в три основни групи: болни с активна яз-
ва На стомаха и дуоденума 165, от които Ь9 оперирани, болни с кър-
вяща язва на стомаха и дуоденума 162, от които 25 оперирани и бол-
ни с неоплазм:? на стомаха э5, от които 43 оперирани.

В групата болни оперирани за активни гастро-дуоденални язви
частичното съвпадение на рентгенологичната с оперативната диагно-
за е в 3,35£ и е невярна в 1,65$, а фиброскопската съответно в
1,65£ и 3,35$. В групата оперирани болш с кървящи гастро-дуоде-
нални язви рентгеновата диагноза е невярна в Ь%, а фиброскопската
частично съвпада в 4% л е невярна в 8£. В групата оперирани с нео-
плазми на стомаха рентгеновата диагноза съвпада частично с опера-
тивната в 2,35£ и в 4,65£ е невярна, а фиброскопската в 1Л% е не-
вярна.

УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА ПРИ ОСТЪР КОРЕМ

X. Шилинг, К. Рааб, И. Абри
Берлин - ГДР

З Н А Ч Е Ш НА УЛТРАЗВУКОВАТА ТОМОГРАФИЯ ПРИ
ПРВДОПЕРАТИВНАТА ДИАГНОСТИКА

К. Рааб, X. Шилинг
Берлин - ГДР

ОПТШАЛНИ РШТГЕНОЛОГИЧНИ МЕТОДИ ЗА ПРЕЦЕНКА НА СБКРШ1ЮСТТА
НА МИОКАРДА НА ЛЯВАТА КАМЕРА

В* Н. Зейдашц
Ленинград
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РШТГЕКОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 11АНКРВАСНАТА КАНАЛЧЕСТА СИСТЕМА
В НОРМА И ПАТОЛОГИЯ

Й. Хлебаров, Н. Брайков
София

При ЗЬО болни е проведена ендоскопска ретроградна холангио-
панкреатография. При 190 е контрастирай панкреатичният канал
(дуктус Вирсунгиани). При 25 случая е намерен допълнителен панк-
реасен канал (дуктус Санторини). Разгледани са и случаите с пато-
логична находка: при 17 болни са диагностицирали рентгенови дан-
ни за хроничен панкреатит (8,9$); при 3 болни - панкреатолитиаза
(1,2$); при S болни - кисти на панкреаса U,2#) и при 6 болни -
данни за карцином на панкреаса (2,4$). При случаите със стенози-
ращ папилоодит страда и каналчестата система на панкреаса, поради
рефлукс на жлъчка в нея и развитие на панкреатит, изразяващ се
рентгенологично с разширение и неравно начупени контури на панкре-
ас ния канал. Диагностицираните с тази методика заболявания на
панкреаса са верифицирани в 56$ с оперативни интервенции и в 20J6
на аутопсионната маса.

ДИАГНОСТИЧНИ И ПРОГНОСТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА РЕТРОГРАДНАТА
ХОЛАНГИОГРАФИЯ

Н. Брайков, Й. Хлебаров
София

Въз основа на собствен опит при 350 болни се изтъкват най-ти-
пичните изменения при заболяванията на палила Фатери, екстра- и
интрахег.аталните жлъчни пътища и черния дроб. Голяма част от рет-
роградните холаигиографии (РХ) са направени на болни с жълтеница
от механичен тип с билирубин в кръвта над 4 мг$. В 95# от случаи-
те ретроградната холангиография е дала диагностичен резултат тога-
ва, когато всички останали.рутинни методи като перорална, венозна
и инфузионна холангиография не са успели да изобразят жлъчните пъ-
тища. Изтъкват се възможностите на РХ при контрола на състоянието
на жлъчните пътища след оперативни интервенции в тази зона, холедо-
хо-дуоденалнитё авастомози и за определяне възможностите за извърш-
ване на ендоскопска папилотомия при някои болни с повишен оперативен
риск.
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V ПШУТАННА, ТРАНСХЕПАТАЛНА ХОЛАНШЯТАФИЯ С ТЪНКА ИГЛА НА ШИБА

Е. Брайков, Г. Ценков, Й. Хлебаров
София

Описва се техниката и се изтъкват предимствата на перкутанна-
та трансхепатална холангиография, извършвана чрез новата свръхтън-
ка игла на Шиба. Изследвани са 10 болни с жълтеница, при които ен-
доскопската ретроградна холангиография не е била възможна по раз-
лични обективни причини и не е успяла да изобрази жлъчните пътища,
и да посочи причината за холестазата. Изследването е било успешно
при 10Q/& от болните и е довело до диагностичен резултат при 9 от
тях. При 3 от болните е установен карцином на холедоха, при 4 -
карцином на главата на панкреаса и при 2 холедохолитиаза. диагноза-
та при всички случаи е верифицирана чрез оперативна интервенция.

ЧЕСТОТА, ЛОКАЛИЗАЦИЯ, РЕЗОРБЦИЯ И УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ
СЛЕДОПЕРАТИВНИЯ ПНЕВШПЕРИТОНЕУМ (СОП)

Л. Стефанов, А. Атанасов
Софи

В последните 10 години при 1000 оперирани болни са открити
рентгенологично 360 случая със СОП. Дава се честотата му при раз-
личните коремни операции. Установяват се малко известни в литера-
турата локализации - под центрум тендинеум и около бурва омента-
лис. Определя се количеството на СОП с въведената скала за стан-
дартизация на пневмоперитонеума и се проследява резорбцията му.

Откриват се рентгенологично усложнения при СОП - базални
пневмонии, плоскостни ателектази, реактивни диафрагмални плевюв-
ти и хидропневмоперитонеум.

Въз основа на литературни данни и собствени експериментални и
клинични наблюдения авторите установяват факторите за образуване-
то на СОП.
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ЗА ВРЕМЕТРАЕНЕТО НА ППЕШОРЬТРОПВРиТОНБУМА
ОСЪЩЕСТВЕН С С 0 2

Г. Хаджигеоргиев, К. Димитрова
 ч

София

Пневмоперитонеумът (ПРП) е незаменим в своята леснота на осъ-
ществяване, обем-информацвя, нисък рисков фактор при изследване
на ретроперитонеалното пространство. Сведенията в литературата за
ПРП осъществен с COg са бегли и отчасти противоречиви. От продъл-
жителността на ПРП зависи поведението на рентгенолога, кои начидк
на изследване и как да ги съчетае за постигане на максимално точ-
на диагноза. Разглеждайки определящите фактори за времетраенето
на ПРП, техните взаимоотношения, срокът за диагностична възмож-
ност, времето на съществуване, влиянието на фактора индивидуалност
в нашите изследвания ни дават възможност да посочим погрешността
на досегашните схващания за продължителността на ПРП от

СЛЕДОПЕРАТИВНАТА П Р В Д Ш Ш А ХОЛАНГШГРАФИЯ КАТО КОНТРОЛ
НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА

В. Ленински, Б. Захариев, И. Кючуков, С. Иванов

София

Представя се опита на Катедрата по рентгенология при НИРР и
Клиниката по пропедевтика на хирургическите болести, при НИХА.
Следоперативната прездренажна холангиография е осъществявана при
болни с Кер-дренаж и трансцистичен такъв. Преценявана е диагно-
стичната стойност при резидуална калкулоза, стеноза на палила Фа-
тери и стриктури на интрапанкреатичната част на холедоха.

Поддържа се становището, че независимо от липса на клинични
данни преди изваждането на дренажа тази методика е задължителна.
Находката се преценява от хирург и рентгенолог ,въз основа на
клинико-рентгенологичен паралел.
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в
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РЕНТШКЬОТО лЛЛЕм.Щ$ СлЕд 01№Ш'ЛЮЪл\к
С Б.Т.Л. "КАНОКОНЖГ Б" 110 ПОВОД ПЕРФОРАЦИЯ liA Д/ОДШЛЬА
И СТОМАШНА ЯЗВА

1'. Григоров, Я. Сербезов
Варна

Разработен е метод за оперативно лечение на перфориралите дуо-
денални и стомашни язви посредством оментопластика с Б.Т.Д. "лано-
конлит Б" (призната рационализация Г. Григоров и Я. Сербезов). Опе-
рирани са 100 болни в продължение на 5 години.

Разглеждат се рентгеновите резултати след оментопластика и
други аалиативни оперативни методи. Основните рентгенови критерии
са: деформация на дуоденума и стомаха, наличие на ниша, наличие Е
степен на стеснение на пилора, количество на стомашната секреция,
дуоденостаза, перигастрит, пе.рвдуоденит, премени в тонуса на дуо-
деналната и стомашна стена. Направените изводи показват предимст-
вата на оментопластиката с Б.Т.Л. пред другите палиагиани оператив-
ни методи при перфорирани-язви, когато е противопоказана радикална
операция.

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ИНТРАОПЕРАТИВНАТА ХОЛАНШОГРАФИЯ
В СЪВРЕМЕННАТА ЖЛЪЧНА ХИРУРГИЯ

Н. Кючуков, С Иванов, С. Желязков, В. Ленински

Излага се.10-годишен опит на Клиниката по пропедевтика на хи-
рургическите болести и Катедрата по рентгенология на НИРР. Раз-
глеждат се индикациите за провеждането на интраоперативна холангио-
графия, както и усложненията, които могат да настъпят от нея. За-
стъпва се становището, че иятраоперативната холангиография има свое-
то място при: калкулоза на жлъчните пътища, стриктурите на пътища-
та, стеноза и спазъм на палила Фатери и тумори. JB комбинация с дру-
ги методи като мануална и интрументална ревизия и рентгенотелеви-
зия интраоперативната холангиография е ценен диагностичен метод.
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РШГЕНОВО Н Х Щ Ь А Н Е НА ЛЛ.М;ГШ1П*/А РЕФЛЕКС НО В ? Ш НА
к Ж Ы Ш Т А Ь Ш Ш М Ь ДЙАЗЕЛАН ПРИ ЦИСТОСКОПИЯ

И. Реяев, о. Тончев
Серия

С помощта на рентгенограми се доказва, че невролептаналгизията
с диазепан во,дй до подтискане на ларингеалния рефяекс. Изследвани
са две групи болни: премедикирани и невролептаналгизирани. При пър-
вата група има запазено съзнзкие, докато при втората липсва съзна-
ние. Па всички болни се постави с катетър -върху корена на езика
b - G куб. см бронхографии в легнало положение на гръб. На 30-та
минута след невролептаналгизията се- правеха рентгенографии на бе-
лите дробове, на които в трахеобронхиалното дърво се виждаше без-
препятствено попадналата контрастна материя. Това по безспорен на-
члн говори за подтискане на ларингеалния рефлекс и попадане на брон-
хографина в дихателните пътиша. lipn премедикираните пациенти на
30-та минута на рентгеногра<|иите се установява задръжка на контра-
стната материя в назофаринкса, т. е. ларингеалният .рефлекс е нали-
це.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РШТЙЬОВОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРУПИ СЪС СТЕПЕННО
ОПРВДЕПЕН РИСК ЗА ЗАБОЛЯВАНЕ ОТ РАК НА CTOitfAXA

Н. Монов, А. Гацев
София

Въз основа на разработената от К. Монов система за степенувано
определяне на риска за възникване на рак на стомаха, авторите пред-
лагат организация на рентгеновите изследвания в срокове в обем,
които съответствуват на степента на риска. С настоящето съобщение
те правят опит да изградят no-тясна взаимовръзка медду клиницисти
и рентгенолози и оптимално да координират техните усилия за съвре-
менно диспансерно наблюдение и ефективни рентгенови изследвания с
цел подобряване на диагнозата.
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ЛЮЮОГРАФИЧНИ ОБРАЗИ ПРИ БОЛЕСТТА НА ХОЧКИН

Б» Битолски, и . Бакърджиев, Ж. Минкова
София

Проучени са 250 болни с болестта на Хочкий. Анализират се ре-
зултатите от долната директна лимфография, рентгеновата симптома-
тология на изпълнените е контраст ретроперитояеални лимфни възли,
разглеждат се нарушенията на архитектониката /«а лимфния възел.
Установява се голяма йариабилност на рентгеновия образ на лимфна-
та съдова мрежа и лимфните възли при различния хистологични фор-
ми.

Диагнозата се базира на характерни клетъчни промени идентифи-
цирани чрез микроскопия и се правят паралели между морфологичната
и лимфографична находки. Корелаьдата между ренатеновия образ и
хистологичните варианти показва, че лимфографията е гочен метод
за установяване разпространението на патологичния процес при бо-
лестта на Хочкин.

В комплекса от изследвания се включват конвенционалното рент-
геново проучване на белите дробове, томография на медиастинума,
долна директна двустранна лимфография и допълнителни съдови изслед-
вания.

30Н0ГРАФЙЯТА ПРИ ПАНКРЕАСШТЕ 1УШРИ
П. Г. Манолакис
Солун - Гърция

Изобразяването на туморите на панкреаса е един от най-трудни-
те проблеми в медицината. Поради това на този проблем са посвете-
ни голям брой методи на изследване. Конвенционалните методи на из-
следване на органите (хшготошчната дуоденография, ангиографията,
сцинтиграфията, трансдуоденалната панкреатография) не задоволяват
напълно. Комгаотърнате томография и зонографията принадлежат към
неинвазивните методики на изследване, при които е възможно директ-
но изобразяване на панкреаса. Видимостта на карциномите. на панкреа-
са при компютърната томография е около 83$, а при зонографията 85$.
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ОТДЕЛИТЕЛНА СИСТЕМА. ПОЛОВА СИСТЕМА

АНТЕГРАДНА ПИЕЛО- И УРЕТЕРОГРАФИЯ В ИЗСЛЕДВАНЕТО НА СЛЕДОПЕРА-
ТИВНИТЕ СЪСТОЯНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ НА БЪБРЕК, ЛЕГЕНЧЕ И УРЕТЕР

Д. Гиков, К. Цочев
Пловдив

В урологичната практика немалък процент оперативни вмешател-
ства на бъбрека, легенчето и уретера завършват с временен дренаж
или отклонения на урината чрез т. нар. нефростома. Особена стой-
ност този начин на дрениране намира лри пластичните операции на
пиелоуретералния сегмент и уретера, извършени по различни поводи
(стриктури, аберантни съдове и пр.).

За период от 8 години ние сме извършили 227 антеградни пиело-
уретерографии при различни състояния, наложили оперативен дренаж
чрез временна нефростомия. Усложнения от типа фебрилно състояние,
хематурия и др. сме наблюдавали при 19 болни..

Антеградната пиелоуретерография дава ценни сведения за състоя-
нието на горния етаж на пикочната система и възможностите за нор-
мален отток на урината в следоперативния период.

ПРОУЧВАНЕ ШИРИНАТА НА УРЕТЕРИТЕ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ
ПРИ ЕКСКРЕТОРНА УРОГРАФИЯ

С. Поборяикова, П. Георгиева, Е. Кьорнер, М. Иванова

Пловдив

Въз основа на рентгенограмите при екскреторната урографжя на
200 деца,на възраст от новородено до 14 години, се прави проучва-
не на нормалната ширина на уретерите чрез линейното им измерване
в мм. Обхванатите деца са разпределени в 4 възрастови групи. Из-
мерването се провежда на 3 нива: 1 ниво - началната част на уре-
тера, И ниво - височината на V лумбален прешлен и III ниво - в
апертурата на малкия таз в' близост или до сянката на пикочния ме-
хур. За по-голяма достоверност на получените данни от наблвденжв-
то е направен вариационен и параметричен статистически анализ. Hat-
широки се оказват уретерите на II ниво, което има статистически
значима разлика и във възрастов аспект.
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В ПРАКТИКАТА НА
УРОЛОГИЧНА КЛИНИКА - ПЛОВДИВ

Д. Гиков, К. Дочев
Пловдив

Описва се методът на изследване чрез открита пункция на дуктус
деференс. Този рентгенов способ през последните години придоби по-
шжрско приложение в нашата практика поради изследване проходимост-
та на семепроводите при мъжкото безплодие, както и при някои хемо-
спермжи.

За период от 6 години в клиниката ни са извършени 44 рентгено-
контрастнн изследвания на семепроводите и везикула семиналис: 37
по повод безплодие и 7 при хемоспермии и др.

Усложнения от прилаганата методика не сме наблюдавали.
Методът се препоръчва като прост и лесно изпълним и единствен,

даващ възможност за изследване на дуктус и везикула семиналис.

ЕДНО РЯДКО УСЛОЖНЕНИЕ ПРИ ТРАНСУРЕТРАЛНАТА РЕТРОГРАДНА
ЦИСТОГРАФИЯ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ

К. Колев
София

Трансуретралната ретроградна цистография представлява инструмен-
тален метод за изследване на долните пикочни пътища. Най-добре е
да се извършва на рентгенова уредба с телевизия и кинематография.
Важен момент при извършването й представлява вкарването на подхо-
дящ катетър през уретрата, което практически се лзььршва на сляпо
и крие известни опасности. Най-добре е да се използуват гумени ка-
тетри, които лесно следват извивките на уретрата. Напоследък се из-
ползуват и пластмасови катетри, които са по-твърди и носят известни
рискове. При проведените от нас повече от 800 трансуретрални ретро-
градни цистографии на деца имахме два случая, при които пластмасо-
вият катетър беше попаднал директно в левия уретер поради аномално-
то вливане на съшия в началната част на уретрата и определеното ко-
личество контрастна материя беше вкарана директно в него. Това на-
лага рентгеноскопичен контрол при провеждането ft.
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НЕОБСТРУКТИВНА ХИДРОНЕФРОВА "

Б. Екимски
Пловдив

Изследвани са 36 болни с необструктивна хидронефроза. Причж-
ните за тези хидронефрози може да се обособят в две групи: невро-
генни и възпалителни. Неврогенните от своя страна са представени
от две форми: едната - ахалазия на уретера и другата - недоотатъч-
ност на уретералния сфинктер (везикоуретерален рефлукс). При бол-
ните с уроинфекция първоначалните смущения в уродинамиката също
имат неврогенен характер, след което в патогенезата се прибавят
и органичните промени. Изясняването същността на хидронефрозата
предопределя в общи линии и лечебната тактика: обикновено опера-
тивно лечение за обструктивната и консервативно за необструктжвна-
та хидронефроза.

ДИФУЗНА ФОРМА НА КСАНТ0ГРАНУЛ0МАТ03ЕН ПИЕЛОНЕФРИТ
С ОПИСАНИЕ НА ЕДИН СЛУЧАЙ ПРИ 12-Г0ДИШН0 Ш Ш Ч Е

Е. Воденичарова

Русе

Съобщава се случай на дифузна форма на ксантогрануломатозен
пиелонефрит вдясно у 12-годишно момиче, което заболява на 9 го-
дини с типична клиника на тежък рецидивиращ пиелонефрит. По лите-
ратурни данни при повечето болни засегнатият бъбрек не се контра-
стира. Представеният случай буди интерес с това, че въпреки съще-
ствуващите тежки поражения на десния бъбрек с масивна нефрокалцн-
ноза, контрастната урография позволява да се види пиелокаликсната
система. Необичайна е и късната детска възраст, при която се поя-
вява заболяването.
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ПРОМЕНИТЕ В КАЛИБЪРА НА A. A.RENALES ПРИ ХРОНИЧЕН ПИЕЛОНЕФРИТ
ИЗРАЗЕНО ЧРЕЗ СЪОТНОШЕНИЕТО КЪМ БЪБРЕЧНАТА ПЛОШ

А. Дуникян
Пловдив

Посредством реновазография са установени двустранни съдови
промени при 39 болни с хроничен пиелонефрит. Направени са измерва-
ния на напречното сечение на реналните артерии на около 1-2 см от
делението им от абдоминалната аорта и получените стойности са от-
несени към общата площ на бъбреците измерени в паренхиматозната
фаза. Използувана е формулата на ьшип н • L с + i Q -50 sm

2

dr + d~ + ГП mm
2

чрез която могат да се характеризират относителните промени в ка-
либъра на бъбречните артерии. Намерените стойности 1,75 ± 0,47,
сравнени със стойностите при нормални бъбреци - 1,32 - 0,42 дават
възможно^ ia се направи количествена оценка на съдовите промен?
при хроничните възпалителни заболявания на бъбреците.

КОЛИЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА ПРОМЕНИТЕ В КОРОВИН СЛОЙ ПРИ АРОЬИЧНО-
ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА БЪБРЕЦИТЕ

А. Дуникян
Пловдив

През бъбречната кора се извършва 90% от кръвната перфузия, по-
ради което изчисляването на нейната площ дава възможност за коли-
чествена характеристика на промените при хронично-възгалителни
заболявания. При реновазография се създава възможност да се очер-
тае границата между коровия и медуларния слой. Параметрите на бъб-
речната кора се изчисляват като се използува формулата на M«eii
за бъбречната площ А = 21 H-

r
w

r
 + I^Q,; я

 о т н е я с е
 изважда площта

навътре от корово-медуларната граница. Проведените измервания при
91 бъбрека показват зависимостта от тях на процесите на сбръчква-
не и нарушение на бъбречната функция при хронично-възпалителни за-
болявания на бъбреците.
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ОПИТЪТ НИ ПРИ ХИСТЕРОСАОДИНГОГРАФйЯТА НА БОЛНИ,
ИЗПРАТЕНИ ОТ КАБИНЕТА ПО СТЕРИЛИТЕТ

М. Мирчев, Б. Катранджиев
Габрово

Предлага се метод - хистеросалпингография в съчетание с до-
пълнително инсуфлиране на въздух под скопичен контрол при изпол-г
зуване на ЕОП и телевизионно предаване- на образа. За периода от
1966 до 1979 г. хлотеросалпингография (ХСГ) е направена на J.340
жени, на възрест от 20 до 45 години. Предварителната клинична диаг-
ноза е: аднексит - 60,67$, овариална хипофункция - 4,67$, други -
11,оЗ$. С първичен стерилитет са 60,00$, а с вторичен - 40,00$. С
обременена анамнеза са: аборт - 20,00$, флуор - 51,33$, гинеколо-
гични операции - 17,33$, други заболявания - 33,33$. При ХСГ се
установява: хидросалпинкс - 49,33$, хйпопластична матка - 5,33$,
други - 15,33$. he пропускат контрастна материя в коремната кухи-
на - 35,33$, пропускат - 64,67$, от които 16,33$ пропускат контра-
стна материя в коремната кухина след допълнително аплициране на
въздух по време на ХСГ. От жените о направена ХСГ са родили 39,33$.

СРАВНИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ВЕНОЗНАТА УРОГРАФИЯ,
ИЗОТОПКАТА ЕЬФРОГРАМА, СЦИНТИГР1ФИЯТА НА БЪБРЕЦИ В ДИАГНОСТИКА-
ТА НА ХРОНИЧНИЯ ПИЕЛОНЕФРИТ ПРИ ДЕЦА

Ч. Воденичарова
Русе

Проучени са 30 деца от 3 до 14 г. с установена диагноза хрони-
чен пиелонефрит. Пет от тях са с първично хроничен пиелонефрит, а
25 с вторичен, на базата на вродена аномалия на отделителната си-
стема. При първично хроничните пиелонефрити, освен другите диагно-
стични показатели, най-постоянни промени се намират в периодични-
те изотопни нефрограми. От вторичните хронични пиелонефрити особено
значение се отдава на рефяуксната нефропатия, хилошгазията на бъб-
реците и пречките от различен характер в областта на пиелоуретерал-
ния сегмент. Обсъждат се случаите, когато има сигнификантна коре-
лация между трите вида изследвания.
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КЪМ ВЪПРОСА ЗА СИВДРОМА НА ФРАЛЕЙ

К. Колев, В. Георгиев
София

При проведените от нас повече от 1000 венозни урографии на
деца до 15-годипша възраст съдова импресия върху инфундибулума
на горния голям каликс срещнахме при 20 деца повече вдясно (15
вдясно и 5 вляво). От тях само при 5 беше налице изразена хидро-
каликоза заедно с ясно изразена импресия. При останалите съдовата
импресия беше по-слабо изразена. Клинически всички случаи се ма-
нифестираха с микрохематурия и неясен болков синдром, който не
винаги може да бъде отчетен като типичен. Верификация с ангиогра-
фично изследване не е правена и при по-слабо изразена рентгенова
ж клинична симптоматика не се налага. При тези случаи се налага
динамично урографично наблюдение, тъй като с израстването на де-
тето е възможно да настъпи при част .от тях нормално взаимоотноше-
ние между клона на артериа реналис и инфундибулума на каликса.

ДИСКРЕТНИ ФИЗИОЛОГИЧНИ ВАРИАНТИ НА ЖЕНСКИЯ ТАЗ ДОСТЪПНИ
САМО ПРИ РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ

Л; Даков
София

Съществуват варианти на женския таз. Основните тилове, рент-
генологично определени, са гинекоиден, антропоиден, андроиден и
платжпелоиден. Нормалният женски таз - гинекоидният е около 45-50$.
Като се има предвид и разнообразието в архитектониката на костния
родов канал в по-долните етажи, сакрелизацията на Y лумбален преш-
лен или I опашен прешлен, възможните комбинации за класификация на
таза са многобройни. За съвременното разбиране на тазовите дистокии,
за променения механизъм на раждането, за определяне на оптимално
поведение за родоразрешение, за раждане не само на жив, но и неув-
реден, със запазени потенциални възможности за нормално физическо
и'психическо развитие плод е необходимо при показани случаи рент-
геново изследване, респ. рентгенова пелвиметрия и тясна колабора-
ция между рентгенолог и акушер. В рамките на две снимки, лицева и
профилна, при съвременна техника, рискът от облъчването, ще се въз-
награди многократно.
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КОМПЕНСАТОРНИ РЕАКЦИИ НА ГОРНИТЕ ПИКОЧНИ ПЪТИЩА ПРИ .1, II И
III СТЕПЕН ВЕЗИКО-УРЕТЕРАЛЕН РЕФЛУКС В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ

К. Колев
София

От гледище на клиничната практика под везика-уретерален реф-
лукс (БУР) се разбира връщането на урина от пикочния мехур към
уретерите, което при нормални анатомични и физиологични условия не
става. На това патологично състояние горните пикочни пътища реаги-
рат по начин да компенсират тази абнормноот чрез включване на на-
личните компенсаторни механизми - учестена перисталтика и* повишен
тонус - за преодоляване повишеното налягане в тях. Урографичният
рентгенов образ на компенсаторните реакции е изключително разно-
образен (наблюденията ни се базират на 180 болни) и степенната им
изразеност зависи също от степента на ВУР. При I степен ВУР най-
често се наблюдава по-плътно контрастиране на пиелонно-каликсна^а
система и повишен тонус на уретера откъм страната на рефдукса. При
II степен ВУР се наблюдава добро контрастиране на пиело-каликсяата
система и уретера по цялата му дължина. При III степен ВУР се наб-
людава повишен тонус на пиело-каликсната система и леко разширен
контрастирай уретер. Прибавената инфекция значително променя рент-
геновите образи.

БЪБРЕЧНА КИСТОЗА В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ И ИЗГРАВДАНЕ
НА НЕЙНАТА ДИАГНОЗА

С Поборникова, С. Миленков, Б. Бойкинов*, Й. Мьршавелова
Пловдив

При 10 деца с поликистоза или солитарни кисти - вродени и
придобити се прави съпоставка на клинико-лабораторните и рентге-
нологични данни. В зависимост от възрастта на децата и степента
на измененията се описват най-важните симптоми и най-доказателни-
те методи за изграждане на диагнозата.

Оказва се, че за ранната форма на поликистоза по-голямо зна-
чение има клиничното изследване на коремчето, докато при санитар-
ните кисти с различна генеза - рентгеновите методи на изследване.
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО НА 812 РЕНТГЕНОВИ ПЕЛВИЖГРИЙ

Л. Даков
София

Проучените 812 рентгенови пелвиметрии по форма на таза се раз-
пределят както следва: гинековден - 43,9$, антропоиден - 26,6$,
андроиден - 1О,6?5, плосък и плоско-рахитичен - 9,2$, функевиден -
3,7#, равномерно стеснен - 3,75? и други - 2,2$. По форма на сак-
ралната кост 55,75? са с добър конкавитет, а останалите 44,3$ са
с плосък или с малък конкавитет сакрум, при които раждането е за-
труднено и с риск за плода. Сакрализация на V лумбален или I опа-
шен прешлен има при 20$ от случаите, при които удължаването на ко-
стния родов канал е обременяващ раадането фактор. При този филтри-
ран контингент оперативната активност варира значително: най-мал-
ка при гинекоидния таз - 39,6$, при антропоидная - 71,Ъ%, при ан-
дроидния - 79,1#, за да достигне при плоския таз - 84,75?. Рентге-
новата пелвиметрия, подпомагайки в голяма степен акушера, трябва
да стане рутинен метод в рентгеновата диагностика.

ПАТОЛОГИЯ НА ЖЕНСКАТА УРЕТРА (МЙКЦИОННИ ЦИСТО-
УРЕТРОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ)

Н. Гривчева-Яношевик
Скопие - СФРЮ

МЕХУРЧЕСТИЯТ БЪБРЕК, ЕДНА КЛИНИЧНА КАРТИНА НЕДОСТАТЪЧНО
В РЕНТГЕНОВАТА ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОСТИКА.

СЪОБЩЕНИЕ ВЪРХУ 50 СЛУЧАЯ

Д. Лукас
Щралзунд - ГДР
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ФОТОМЕТРИЧНО ПАРЦИАЛНО ИЗМЕРВАНЕ ФУНКЦИОНАЛНАТА ВЬЗШЖНОСТ
НА ЕЬБРЕЦИТЕ СЛЭД УРОГРАФИЯ

А. Узунов
Пазарджик

Доказване на функционалната възможност на отделни участъци от
бъбрека преди органосъхраняващи операции е особено важно, с оглед
на вида оперативно действие върху част от бъбрека. За тази цел
автора предлага фотометричен метод, използувайки количеството кон-
трастно вещество натрупано за определено време в бъбрека и пиело-
на, на един и същи болен, дал рентгенов образ на една и съща рент-
генография. Със специално конструиран фотометър се измерва силата
на пропуснатия лъч през определен участък на двата бъбрека. Данни-
те разрешават сравнителна оценка и повишават диагностичната стой-
ност на урографията при един и същи бъбречно болен.

Съобщението е онагледено с 6 фигури и 1 таблица. Библиографска-
та справка съдържа 8 авторски заглавия.

ДИАШОСТИКА НА ТЕРМИНАЛЕН СТАДИЙ БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ
ЧРЕЗ 30Н0ГРАФШ

Е. Величкова, Н. Данов, 3. Димитров, Г. Хаджигеоргиев
Пловдив

Контрастните рентгенови изследвания на бъбреците при термина-
лен стадий на бъбречна недостатъчност са малко ефективни, поради
рязко снижената концентрационна функция и допълнителното обременя-
ване с контрастна материя. Изследвахме ЬО болни с остра, обострена
и най-вече терминална хронична бъбречна недостатъчност с инфузион-
ни урографии и зонографии. Установи се, че няма разлика в информа-
цията, която получаваме за формата, големината, очертанията и ме-
стоположението на бъбреците при двете методики. Препоръчваме зонл-
графията като подходящ метод при болни с ill и Vi степен бъбречна
недостатъчност. Същата методика може да служи и като диференциална
диагноза при тежки уремични състояния за доуточняване вида на бъб-
речната недостатъчност.
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$ ПРОСВЕТЛЯВАЩА ХИСТЕРОСАЛПИНГОГРАФИЯ

X. Ковачева
Видин

Рутинното рентгеново изследване на кавум утери и лумена на
Фалопиевнте тръби със стандартна доза контрастна материя не вина-
ги дава желания резултат. Чрез създаване на своен контраст в мато-
чната кухина се прави опит да се избегне този недостатък. За цел-
та се използва модифицирания от нас апарат на Шулце. Към последния
се осъществи въздухоносно устройство, завършващо с гумено балонче.
След фиксиране на апарата се ашшцира 2-4 мл контрастна материя в
кухината на матката. Инсуфиира се въздух и се разгъва балончето.
Но този начин се създава по-добро взаимоотношение между контраст-
ното вещество и стената на утеруса. Подобреният рентгенов образ
позволява да се диагностицират в ранния стадий на развитие полили,
субмукозни миоми, неообразувания, ендометриозни лезии.

А'<етодиката се понася добре от пациентките, без усложнения.

ДИАГНОСТИЧНИ ЗАБЛУЖДЕНИЯ ПО ЦИСТОГРАФИЯТА ПРИ АДЕНОМ НА
ПРОСТАТАТА И РАК НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР

А. %рджев, А. 1'Ларгаритов
Пловдив

Цистографичният образ при аденом на простатата и рак на пи-
кочния мехур се'променя в зависимост от кръвни съсиреци при обил-
на хематурия, негативни конкременти, изразен грануломатозен ци-
стит» които често съпровождат горните заболявания.

Инфилтрацията на тумора към шийката на мехура, както и ендо-
везикален аденоматозен дял създават определени трудности за из-
ясняване на основното заболяване. В тази насока авторите споделят
своя практически опит, като съпоставят цистографичния образ с ре-
зултатите от цистоскопията и оперативната находка.



КЪМ ВЪПРОСА ЗА ЧЕСТОТАТА НА КОНКРЕМЕНТИТЕ НА ПРОСТАТАТА
ПРИ БОЛНИ С НЕФРОЛИТИАЗА И ХРОНИЧЕН ПРОСТАТИТ

Д. Дренски, Г. Канев
Хисар

Изследвани са 500 болни: 410 с бъбречно-каменна болест и 90
болни с хроничен неспецифичен простатит. Намерени са коякременти
в простатата при 8 (1,9$) болни с нефролитиаза, от които при 3 е
имало и аденом на простатата. При болните с хроничен простатит
не са отбелязани случаи на конкременти на простатата. Получените
резултати показват

s
 че конкрементите на простатата са рядко сре-

щащо се заболяване, което не може да се свърже с възпалителен
процес на същата и основен метод за неговото откриване е графия-
та на пикочния мехур.

РЕНТГЕНОВАТА ПБЛВИМЕТРИЯ - АКТУАЛЕН ПРОБЛЕМ В АКУШЕРСТВОТО

Л. Даков
София

Предлага се подобрена методика за рентгенова пелвиметрия. Из-
хожда се от две снимки - фас и профил и от разстоянието между рент-
генографичната маса и сагиталната равнина при профилната проекция.
За измерванията се използват номограми - набор от лъ че образно под-
редени милиметрови мащаби, отговарящи на различните .разстояния от
рентгенографичнг.а маса, при стандартно разстояние фокус-филм -
100 см и маса-филм - 9 см, изработени върху прозрачна основа. Рабо-
ти се с твърда техника 110-125 к¥, експозиционен автомат и фолийни
комбинации extra rapid , Рентгеновата пелвиметрия трябва да сё осъ-
ществява в края на феталното развитие, яай-добре при 'започнала ро-
дова дейност, при първите признаци на пелвифетална диспропорция,
или без родова дейност на първораждащи със седалищни предлежания
и при второраждащи с обременена анамнеза. Предлаганата методика е
достъпна за всяко рентгеново звено, обслужващо- родилно заведение.
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КЪМ ВЪПРОСА ЗА ПРЕНАТАЛНАТА ОЦЕНКА НА ЗРЕЛОСТТА НА ПЛОДА
ЧРЕЗ ИЗМЕРВАНЕ НА ЛУМБАЛНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

И. Коюмджиев
Сливен

Проучването обхваща 2Ь жени преминали през рентгеновото отде-
ление по повод уточняване положението на плода, вероятност за мно-
гоплодна бременност и зрялост на плода. Измерването на дължината
на плода е извършвано по метода на Фагерберг и Роонемаа на снимка
на корема ПА.

Изводи: 1. Обзорната рентгенова снимка ПА може да се използва,
макар и с ограничена възможност,и за определяне дължината на пло-
да и евентуално зрелостта му. 2. Методът трябва да се прилага и по-
ради обстоятелството* че не винаги е възможно визуализирането на
ядрата на вкостяване на епифизите на колянната става. 3. Изчисле-
нието на дължината на плода по Фагерберг Роонемаа от снимка I1A при
преден вид на плода да се коригира с прибавяне на 1 см към намере-
ната дължина.

РЕНТГЕНОВИ БЕЛЕЗИ ЗА ИНТРАУТЕРИННА СМЪРТ НА ПЛОДА

С. Паскалев
Бургас

Изтъква се значението на рентгеновото изследване при открива-
не на белези за* интраутеринна смърт на плода, което проведено доб-
ре е целесъобразно и оправдано. Описват се подробно случаи с рент-
генова находка на газ в сърцето и големите кръвоносни съдове, кое-
то ее счита за неопровержимо доказателство за настъпване на интра-
утеринна смърт на плода и едновременно с това като най-ранен белег
за настъпването на смъртта. Симптомите от второстепенно значение
KSTO възсядане на костите на черепния свод, ангулацията на гръбнач-
ния стълб, непромененото положение на дребните части, само в съв-
купност могат да дадат рентгеновата диагноза за мъртъв плод.
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КОСТНО-СТАВНА СИСТЕМА. НЕРВНА СИСТЕМА

МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕЛЕСНИЯ РЪСТ ОТ КОСТИТЕ НА РЪКАТА

Е. Катеринов
София

При редица генетични, ендокринни, хромозомни и други заболя-
вания се наблюдава честа или закономерна диспропорция между дъл-
жината на ръката и ръста. От графиите на 400 здрави деца и подра-
стващи над 3-годишна възраст е установено, че разстоянието JOT сре-
дата на ос капитатум до дисталната фаланга на третия пръст на ръ-
ката представлява 1/10 от ръста в момента на изследването я се
движи в много тесни вариационни граници - i 3 мм. Нарушението на
това съотношение дава основание да се твърди, че съществува диспро-
порция между дължината на ръката и ръста. Методът е приложен за
проучването на деца с арахнодактилия, акромегалия, ревматоиден ар-
трит, пубертас прекокс, хондродисплазия, хипотиреоза, монголизъм,
хипофизарен нанизъм и други заболявания.

МЕТОД ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ РЪСТ

Е. Катеринов
София

Въз основа на проучване костната възраст и ръста при 9020
деца и подрастващи е създаден индекс на темпа на растежа за вся-
ка костна (биологична възраст) от 3 години до завършване на расте-
жа, поотделно за момичета и момчета. Прогнозирането се извършва
като индекса на темпа на растеж за определена костна възраст се
умножава по ръста, достигнат по време на прогнозирането. Точност-
та на прогнозирането ое преценява чрез резидуалната стандартна
девиация. Точността на създадения метод, както и на модифицирани-
те от автора на същия принцип методи за прогнозиране на Koch*и
съавт.(1975) и Tanner и съавт. (1975) дават основание да се твър-
ди, че ръстът е генетически детерминирай с точно зафиксирани тем-
пове на растеж за всяка костна възраст, чието съотношение се за-
пазва винаги независимо от това каква е календарната възраст и
скоростта на растежа.
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НЯКОИ РЕНТГЕНОВИ МОРФОЛОГИЧНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ОСОБЕНОСТИ В
РАЗВИТИЕТО НА ГРЪБНАЧНИТЕ ПОЯСНО-КРЪСТЦОВИ СЕГМЕНТИ ПРИ ПОД-
РАСТВАЩИТЕ - ЛИМИТИРАЩ ФАКТОР В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ИМ ОРИЕНТИРАНЕ

X. Казаков, В. Иванов
В. Търново

Разглеждайки някои особености във възрастовото развитие .на
тази област при юноши и девойки, в изложението се дава подробна
рентгено-клинична и статистична интерпретация на някои вродени съ-
стояния, КаТО Spina bifida, Sacralxsatio Ь^ И Нарушение В ТрОПИЗ-
ма на ставните израстъци.

Прави се опит да се докаже, че носителите на тези аномалии,
подложени на прагови и надпрагови физически натоварвания, в рамки-
те на учебно-спортните програми за средните спортни училища в стра
ната, рано развиват необратими дегенеративно-дистрофични промени
в тази област, лимитиращи по-нататъшното им професионално ориенти-
ране...- В материала се дават и известни корелвтивни зависимости меж-
ду протичането на тези аномалии и физическото развитие на подраст-
ващите.

ПРОЦЕСИ УНЦИНАТИ КОСТАРУМ - ЕДНА АНОМАЛИЯ НА РЕБРАТА,
АТАВИСТИЧЕН ПРИЗНАК

Б. Ботев
София

Показват се 6 случая с костни израстъци между костните части
на ребрата, включително и между напречните израстъци на лумбални-
те прешлени. Счита се, че тази аномалия трябва да се приеме като
атавистичен признак, тъй като в птиците съществуват на същите ме-
ста т. нар. процеси унцинати, които усилват здравината на гръдния
кош без да ограничават подвижността му. Най-често тази* аномалия се
среща между горните две ребра.
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ОТНОСНО SACRUM AOUTUM И ЕДНА РАЗНОВИДНОСТ НА SACRAbJ.bATj.0 ъ^

В СЪЧЕТАНИЕ С РАДИКУЛЯРНА СИШТОМАТИКА

С. Чернинкова, 8. Чернинков

Сливен

Описват се 4 случая с вродени аномалии на лумбо-сакралния гръб-
нак в съчетание с рецидивиращ лумбо-радикулярен синдром. При първи-
те три наблюдения се установява хоризонтален сакрум с малък лумбо-
сакрален ъгъл и компенсаторно усилена лумбална лордоза. Във- връзка
с това се отбелязва абнормно разположение на proc. articuiares su-
periores, разширена ставна цепка на интервертебралните стави с де-
генеративни промени в някои от тях, водещи до стеснение и деформа-
«

ЦИЯ На foramina inteivertebralia . С ТОВЭ Св обЯСНЯВЭ уврвЖДаНвТО

на лумбо-сакрални коренчета и съответна клинична картина. При по-
следното наблюдение се касае за едностранна сакрализация на V лум-
бален прешлен с псевдоартроза и оформяне на тесен вариететен отвор,
през който минава предният клон на първия сакрален нерв. Коренчева-
та симптоматика се свързва с аномалията като цяло и' по-специално с
вариететно оформения по-тесен отвор, създаващ условия за компресия.

МЕТОД ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА МЕНАРХЕ
Е. Катериноь

София

Въз основа на данните от трите лонгитудинални серии за проуч-
ване на растежа на Frisch

 и
 Reveiie (1971) и проучване на костна^

та възраст, ръста и теглото при 9020 български/деца и подрастващи-
те е създаден метод за прогнозиране на менархе. Той почива на уста-
новената от автора закономерност, че менархе е генетично програмира-
но, подчинява се на определен биоритъм и настъпва винаги при кост-
на (биологична) възраст - 13 години и когато се достигне 90^ от де-
финитивната телесна повърхност за тази възраст. Методът е проверен
про- и ретроспективно при 276 момичета от 9 до 17-годишна възраст.
Освен прогностично методът има до известна степен и диагностично

, значение. В случаите, когато при прогнозирането се получи разлика
Повече от 6 месеца трябва да се изключат ендокринни смущения*
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ЗА РЕНТГЕНОВАТА ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА ХУМЕРОСКАПУЛАРНИЯ ПЕРИАРТРИТ

Б. Ботев
София

Възпаленията около раменната става са рентгенологично диагно-
стицируеми, когато започват калцификациите в тях. Ревматизмалният
бурсит има добре обособена клинична картина, в която доминира бол-
ковият симптом. Сложният анатомичен строеж на ставата и значител-
ният брой на синовиални бурси около нея определят различното место-
положение на възпалителния процес. Модерното лечение на ревматизма
е инжекционно, с локална инсталация на лекарството в заболялата бур-
са (главно в острия стадий) или оперативно (в подострия и хроничен
стадий). Приложението на такава терапия обаче изисква точната лока-
лизация яа болестния процес. Клиницистът палпаторно и с изследване
ограниченията в ставните движения локализира процеса. Рентгенологът
трябва да поИогне в това отношение. -По типичното си положение по от-
ношение на костите в стандартния центраж или в избрано положение при
движение на костите под екрана могат да се локализират калцификации-
те. Някои от калцификациите имат характерен вид. Най-точни данни за
локализацията и характера на изменението дава синовиограмата.

СКЕЛЕТНИ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ БОЛНИ С ХИПЕРПАРАТИЕОИДИЗЪМ
ПРЕДИ И СЛЕД ХИРУРГИЧЕСКО ЛЕЧЕНИЕ

Т. Тодоров, С. Зографски
София

Анализират се костните промени при 51 болни с първичен хипер-
паратиреоидизъм, оперирани в Института по ендокринология от 1965
до 1980 г. При 74/6 от оперираните са установени характерни за за-
боляването рентгенови изменения в скелета, които се локализират
най-често в дългите тръбовидни кости, след което в късите тръбо-
видни кости, таза, черепа, ребрата. Описват се измененията в ске-
лета на първите оперирани у нас 6 болни с вторичен и третичен хи-
перпаратиреоидизъм. Анализират се репаративните процеси в костите
след оперативната интервенция, сроковете им, което позволява пра-
вилно да се решават въпросите за трудоспособността на болните.
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РЕНТГЕНОВИ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ДИАБЕТНАТА ОСТЕОАРТРОПАТИЯ

Л. Дянков
София

В продължение на 15 години са диагностицирали и проследени 66
болни с диабетна остеоартропатия. При 34,8$ от тях се е касаело
за деструираща, при 18,2$ - за мутилираща и при 47,0$б - за смесена
ДОАП. Честотата на засягането на костите и ставите на ходилото е
93,9%, а на глезенните стави - 6,1%- Остеолитичните и остеопластич-
ните изменения са застъпени почти в еднаква степен в отделните въз-
растови групи. При 2/3 от изследваните е намерена фрагментация на
костни сегменти. Честотата на периосталната реакция е 51,5#, като
при болните с диабет на зрялата възраст тя е едноламеларна, а при
тези с ювенилен диабет - многоламеларна. Анкилози са наблюдавани
само при 7,6$ от болните. Значително по-чести са сублуксацийте и
луксациите (59,1$) и параосалните вкалцявания и вкостявания (47,0£).

АНАЛИЗ И РЕНТГЕН-ЮРФОЖГРИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА ТРЪБОВИДНИ
КОСТИ И ПРЕШЛЕНИ ПРИ ЗАХАРНИЯ ДИАБЕТ

Л. Дянков
София

При '50 болни от диабет и при 30 здрави лица са определени
индексите на Сингх и Савий и рентген-морфометричните показатели
на Рыл и Виртама, Барнет и Нордин, Меема, Рохлин. Измерванията, са
извършени върху конвенционални рентгенограми с пергел и измерител-
на лупа. Установява се, че у 42,0£ от изследваните е налице остео-
пороза, която е малко по-честа у мъжете и се наблюдава в значител-
на степен във възрастта под 40 години. Въз основа на математиче-
ския анализ се препоръчват като най-точни и удобни за отчитане об-
щата дебелина на клавикуларния кортикалис, периферният индекс на
Барнет и Нордин и индексът, на Рохлин. Индексите «а Сингх и Савий
отразяват редуцирането на спонгиозната структура на бедрените ший-
ки и на прешленните тела и успешно допълват рентгеновата морфомет-
рия.
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ЕДИНИЧНИ ХРУЩЯЛНИ

Л. Величков, Г. Григоров, В. Георгиев
София

Разглеждат се рентгеновите образи на единичните хрущялни екзо-
стози при 71 болни. Болните са на възраст от 6 до 53 години. Отно-
шението на мъжете към жените е 2:1. Екзостозите са локализирани в
около половината от случаите в съседните части на коленните стави,
в около 1/5 в проксималните части на раменните кости, в около 1/5
в дисталните краища на големите пищяли. Закономерност между възра-
стта на болните и отстоянието от епифизарните хрущяли не е налице.
Анализът на рентгеновите образи при тангенциален ход на лъчите
спрямо основата позволява да се обединят в следните групи: локални
разширения; плоски екзостози; хълмистоподобни екзостози; конусовид-
ни екзостози (с отсечен връх, с остър връх, с прегънат връх); екзо-
стози тип цветно зеле; екзостози на краче; неправилни по форма ек-
зостози.

ПО ВЪПРОСА ЗА КЛИНИЧНИТЕ И РШТГШОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ
НА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУСЛОВЕНИТЕ АРТРОЗИ

Д. Атанасова, Г. Пейчев, К. Язов, Н. Попова

Пловдив

Проучени са 100 случая на заболявания от професионално обусло-
вени артрози с различни локализации, преминали през професионална-
та клиника при Медицинския факултет - Пловдив и през диагностичния
кабинет по професионални заболявания при I градска болница - Плов-
див, през последните три години.

Изтъкват се някои особености в клиничните и рентгенологични
особености във връзка с упражняваните професии. Обръща се внимание
върху редица диагностични и рентгенологични критерии за потвържда-
ване на професионално обусловените артрози и отдиференцирането им
от други заболявания на опорно-двигателния апарат.
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ЗНАЧЕНИЕ НА РЕНТГЕНОВОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧЕРЕПА ПРИ РАКА НА
НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА И МАСТОПАТИЯТА

Е. Аврамов,
София

При изследване на 475 болни с рак на млечната жлеза през 1977-
1978 г. Аврамов и Кърджиев намират в 65,5$ вътрешна черепна хипер-
оотоза, а в по-голямата част от останалите - различни акромегалии
акценти, параселарни вкалцявания и уплътнения на черепната база.
От 1979 г. наблюденията се разпростират и върху болни с доказана
рентгенологически или хистологически мастопатия, като в програма-
та на изследванията се включва и клинико-анамнестично проучване
на диференциалната патология. Установява се, че по отношение на
вътрешната черепна хиперостоза разлики в наличието, степента и
формата при болните от рак, мастопатия и здравите изследвани лени
- няма. Останалите черепни симптоми, признаците с диенцефална
етиология и рисковите фактори за тях, както и фамилната онкообре-
мененост показват съвсем определена права зависимост с честотата
на карцинома на млечната жлеза.

РЕНТГЕНОВА ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА НА МЕТАСТАЗИТЕ В СЪСЕДНИТЕ
КРАИЩА НА КОСТИТЕ ОБРАЗУВАЩИ КОЛЕННИТЕ СТАВИ

Г. Григоров, И. Андреев, Д. Петков
София

Съобщават се рентгеновите образи наблюдавани при метастази от
медулогенни извънкостни и първични костни тумори, саркоми. с друга
генеза и първична костна и извънкостна локализация, карциноми. Ме-
тастазите са били локализирани дълбоко централно, дълбоко ексцен-
трично и повърхностно. Те са наподобявали първични костни злокаче-
ствени тумори (остеосаркома, хондросаркома, саркома на Юинг и др.),
доброкачествени костни тумори и тумороподобни заболявания (остео-
бластокластома, аневризмална костна киста, хондрома, фиброма и др.).
Метастазите са били в около 80$ остеолитични или предимно остеоли-
тични, а в останалите остеопластични или предимно остеопластични.
В около 25$ е имало периостална реакция. Същата е била частично ли-
зираиа, в единични болни с картината на периостален шпор.
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* РЕНТГЕНОВА ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА НА КОСТНАТА АНГИ0МАТ03А

Л. Величков, И. Андреев, С. Францов
София

Разглеждат се рентгеновите образи при болни с хемангиоматоза
и лимфангиоматоза на костите в различна възраст. Сравнителната
преценка показва по-голямо разпространение на промените в самите
кости и към съседните органи и тъкани при хемангиоматозата. В по-
възрастните болни са налице по-изразени перифокални реактивни из-
менения. Рентгенологично видимите изменения при костната ангиома-
тоза показват специфични особености, които позволяват разгранича-
ването им в голяма част от болните от първичната паращитовидна
фвброкистична остеодистрофия, фиброзната дисплазия, миелома, мета-
стазите и др.

7
РЕНТГЕНОНЕТРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОРТИКАЛНИЯ ИНДЕКС ПРИ ДЪЛГИТЕ
КОСТИ НА КРАЙНВДИТЕ У НОВОРОДЕНИ ДЕЦА

П. Георгиева, С. Павлов
Пловджв

Направено е рентгенометрично изследване върху 1274 рентгено-
грами на дълги кости на крайници на новородени деца. Изследван!
са 222 раменни, 234 лакьтнж, 228 лъчеви, 206 бедрени, 200 голямо-
пжщялни к 182 малкопишяляи кости. Измерена е дебелината на компак-
тата в средата на диафязата, във фасова ж профилна проекция при
всички кости. Изчжслено е какъв процент от ширината на диафжзата
се пада на дебелината на компактата. Изследвана е ж корелационна-
та зависимост между ширината на днафизата и дебелината на компак-
тата на предната, медиалната, задната и латералната стена на съот-
ветните кости. Търсени са данни за полов диморфизъм.
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ВЪРХУ КОСТНИТЕ МЕТАСТАЗИ ПРИ КАРЦИНОМ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

А. Балджийски, Иванчева, Диков, Попова
Плевен

Разглеждат се 11 случая с рак на млечната жлеза с костни ме-
тастази, проявени клинично и установени рентгенографски, на сред-
на възраст 55 години (от 31 до 71 г.), 86 селянки (77,5# и 25
гражданки (22,5$). Средната продължителност на неопластичния про-
цес до установяването на костните метастази е 3 години и 8 месе-
ца, като от тях с 5 и повече години давност на раковия процес 32
жени (28%). Разпределението по хистологичен вариант е следното:
49 (54$) - солиден (недиференциран сарком), 12 (13,3#) интрадук-
тален карцином, 6 (6,6%) - аденокарцином, 2 (2,2£) ПейджетД (1,1%)
желатинозен карцином. От костните метастази се засягат най-често
гръбначните прешлени - 58 (52,2$), след което се нареждат тазови-
те кости - 46 (41,4$), черепните кости 24 (21,6/5) и други кости
(ребра, лопатка, бедрена кост) 24 (24,6$). При 11 случая (9,9%)
костните метастази са засегнали една кост и в 100 (90,1/0 няколко
кости. В 17 случая (15,3$) е имало освен костните метастази и бе-
лодробни (10 под формата на дифузно пръснати хематогенни сенки в
белите дробове, 2 лимфангитис кзрцинометоза и 5 реактивен плеврит).
Най-голям е процентът на остеолитичните метастази - 96 (86,
по-малък на остеосклеротичните 13 (11,7£) и смесения тип - 2

ПО ВЪПРОСА ЗА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИЯ СИНОВИОМ
НА ТАЗОБЕДРЕНИТЕ СТАВИ

М. Маждраков
Враца

Описват се два случая на злокачествен синовиои на тазобедре-
ните стави, чийто рентгенов образ е много близък до този на пери-
артрита. Касае се за 42-годишен мъж проследен 6 години и жена на
55 години, проследена 3 години. И двата случая са хистологично ве
рифицирани. Твърде интересен е образът на вкалцяванията при мъжа,
твърде атипичен, с голяма еднородност и плътност. Тези случаи са
принос към изучаването на това не често срещано заболяване.
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ВЕНТРИКУЛОМЕТРИЧНИ ИЗСЛВДВАЩЯ НА МОЗЪКА
Г1РИ БОЛНИ С ТРАВМЕНА ЕПИЛЕПСИЯ

Г. Станджиков, С. Демикатонов
София

Пневмоенцефалографията се прилага широко при диагнозата на
различни заболявания на* главния мозък. Анализът на пневмоенцефало-
грамите е съпроводен от редица затруднения и в голяма степен се
явява субективен. Особено се разхождат становищата при оценката на
началната хидроцефалия. Заимствувайки предложената от Палвьолджи
и сътр. (Унгария) схема-матрица за откриване на краниална асимет-
рия, патологични калцификати и др., авторите прилагат същата за ко-
личествена оценка и обективна характеристика на пневмоенцефалогра-
фия на 15 болни с травмена епилепсия. Описват се етапите на подго-
товка на матрицата за вентрикулометрия. Провеждат се веятрикуломет-
рични изследвания на всички участъци на вентрикулната система на
главния мозък. Резултатите се сравняват с тези съобщени в литера-
турата. Правят се изводи относно ефективността на методиката за ко-
личествена характеристика на вентрикулната система на главния мозък
по пневмоенцефалограмите с оглед изграждане на прецизна типична
диагноза.

РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО МЕВДУ АРКУС
ЗИГОМАТИКУС И ИНЦИЗУРА МАВДИБУЛЕ

Д.. Маджаров
София

На 1271 ортопантомограми е изследвано двустранно пространство-
то между аркус зигоматикус л инцизура мандибуле. Формата му е опре-
делена като елипса - с хоризонтален и вертикален диаметри. Опреде-
лени са средните стойности да диаметрите в милиметри и диапазона,в
който варира по пол и възрастови групи. Изследванията са извършени
при затворена и отворена уста. Правят се съответни теоретични и
клинични изводи.
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ШШ!ТОАФСКО-ШШШ!ТРОВ ГЛЕГРОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХИДРОЦБФАЛИЯТА

НА СШЮФОТОГРАМИТЕ
Ц. Гешев, С. Гешев

София

Скенограмата представя мозъчната субстанция на различни №»за,
визуализира вентрикулната система, но не съдържа информация за го-
лемината на вентрикулите. В световната-литература се появиха вече
нормативни таблици за различните степени на хидроцефалия, което
остро налага да се пристъпи към някакъв измервателен способ. Тъй
като изследването се извършва на строго определено ни^о.то всяко
следвашо скениране и измерване има стойността на р.онярол върху го-
лбмината на вентрикулната система. Ние изработихме фолия - милимет-
рова вложка за отчитане на повърхнината на вентрикулите на интере-
суващото ни ниво и по разработената проста формула, само за някол-
ко минути всеки, който борави със скенофотограми, може самостоятел-
но да определи интересуващите го размери на вентрикулите, да про-
следява динамично промените в тях.

РЕНТГЕНОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТРУКТУРАТА НА СП0НГИ03АТА

НА ДОЛНАТА ЧЕЛЮСТ

Д. Маджаров
София

От изследването на 1271 ортопантомограми се установяват 6 вида
спонгиозна структура на долната челюст. Всеки вид има,строго опре-
делена рентгенова характеристика. Въз основа на функционални осо-
бености, долната челюст се. разпределя на 7 сектора. За отделните
сектори е определено количествено съотношение на отделните видове
спонгиозна структура. Правят се съответни теоретични и клинични из-
води.
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РЕЮТЕНОВА ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА НА ОТОРИТЕ И ТУМОРОПОДОБНИТЕ
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ШИЙНИЯ СЕГМЕНТ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

И. Крушев, С. Съртмаджиева, Д. Петков
София

Разглеждат се рентгеновите образи при първични доброкачестве-
ни костни тумори и метастатични тумори на прешлените, тумороподоб-
ни заболявания и тумори изхождащи от съседни органи и тъкани в
шийния сегмент на гръбначния стълб (хемангиоми, аневризмални кост-
ни кисти, неврином, метастази от рак на млечната жлеза и белия
дроб и др.). Измененията във всички случаи са локализирани в един
или два съседни прешлена. Те имат по-често остеолитичен характер.
В някои случаи с аневризмални костни кисти, хемангиоми, единични
или локализирани метастази се наблюдават прегради или уплътнения
на важни в механостатично отношение костни гредички. В единични
случаи с метастази има и еднородно уплътнение.

ОСОБЕНОСТИ В РЕНТГЕНОВИЯ ОБРАЗ И ПРОТИЧАНЕТО НА САРКОМИТЕ

Д. Константинов
Пловдив

Обсъждат се 35 наблюдения, 29 с малигнеии процеси, 4 с остео-
миелит и- 2 с осифициращ хематом представляващи значителни затруд-
нения в предоперативната диагноза. За изясняване и доказване е из-
ползувано рутинното рентгеново изследване, кръгова и спирална то-
мография и ангиография. Всички болни са оперирани и хистологично
потвърдени с изключение на трима с остеомиелит, при които еволю-
цията потвърди възпалителния произход на измененията. Подчертава
се, че много от злокачествените новообразувания се представят с
образ наподобяващ, неотличим от кистозни образувания, остеомиелит,
осифициращ хематом, солитарна метастаза. В представения материал
при трима души саркомът се развива в зряла възраст (50, 55 и 60 го-
дини); в един случай е установена множествена локализация на сар-
кома.
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РЕТИКУЛ0САРК0МАТ03А НА КОСТИТЕ

С. Съртмаджиева, Д. Добрев, В. Хаджидеков, Л. Величков

София

Разглеждат се рентгеновите образи на вторичните изменения в
костите при първичния ретикулосарком с иэвънкостна локализация и
с първична костна локализация-в други кости. Рентгеновите образи
показват голямо разнообразие. В ранната детска възраст, предучилищ-
ната възраст и училищната възраст са по-чести разпространеното за-
сягане на костите, огнищните-остеолитични изменения с изразена пе-
риостална реакция в дългите тръбовидни кости, с многоламеларяа
структура и относително по-късно тотално лизиране в сравнение с
другите медулогенни тумори и метастази. У възрастните са налице
огнишни литични изменения, със или без нарушение на целостта или
издуване на кортикалиса, наличие на слаба остеосклероза, кйлийче-
ста структура и слаба, най-често едноламеларна периостална реакций.

ЛОКАЛНИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ КОСТНИ ДЕСТРУКЦИИ

Д. Константинов
Пловдив

Обсъждат се възможностите за рентгенова диагностика при 78
болни, при които водещият рентгенов признак е бил ограничената
костна деструкция. Те са разделени в две големи групи - възпали-
телни 10 и доброкачествени тумори и тумороподобни образувания
фибром - 68. За изграждането на диагнозата са използувани стандарт-
ните рентгенограми, томограми и в редки случаи ангиография. При
всички болни е бил налице дефект, локализиран в дългите тръбести
кости - различните им части. Рентгеновата му характеристика обаче
не винаги е била типична, патогномонична за определена нозологична
единица и са възниквали диференциалнодиагностични трудности.
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ОРТОШШТОМОГРАФИЯТА - СЪВРЕМЕНЕН РБНТГЕИОДИАГНОСТИЧЕН МЕТОД

И. Е н е в а
София

Бързото развитие на рентгеновата техника и необходимостта от
цялостно изобразяване на челюстите създадоха предпоставки за внед-
ряване на нов метод.

В ЦНИИС и стоматологичния комплекс - Москва на финландски апа-
рат по лиценз на фирмата "Сименс" са изследвани пациенти с травма-
тични увреждания, кистозни образувания и възпалителни заболявания.
При вертикално положение на пациента рентгеновата тръба извършва
двуосно движение с ъгъл 180° при РА ход на лъчите и експонация 14
сек. Използува се мека касета. Получава се директно уголемен томо-
графски образ на долната и по-голямата част от горната челюст.

Много по-добре се визуализират трудно достъпни области: ментал-
ната, ъгъла на мандибулата, ставния и мускулния израстък, зъбните
редици; взаимоотношенията на горните зъби със синусите, дъното на
носната кухина.

СЛУЧАЙ НА ПСЕВД0САРК0МАТ03НА ФОРМА НА ГЕНЕРАЛИЗИРАНА

М. Маждраков
Враца

Авторът описва един случай - 39-годишна болна от рядко среща-
ното заболяване - генерализирана несъвършена остеогенеза с типич-
ни промени на всички кости на крайниците, гръдния кош, прешлените,
таза и черепа с фрактури и деформации. Особено голям интерес пред-
ставлява псевдосаркоматозното развитие на калуса на фрактурираните
бедрени кости с типичната клинична и рентгенова картина. Това ха-
рактерно усложнение е твърде рядко и по достъпните литературни
данни на автора са описани около 20 подобни случая, поради което
този случай представлява принос към изучаването на това рядко за-
боляване.
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ЮШ ХАРАДТВРКСтаСА НА КАНАЛИС М Щ И Б Ш

Д. Маджаров
София

Каналис мандибуле се разглежда като комплексно понятие - заед-
но с форамен мандибуле и форамен ментале. От изследването на 1271
ортопантомограми се установяват седем "топографски

1
* разновидности

на каналис мандибуле и по три степени на изразеНост на форамен ман
дибуле и форамен ментале. За всяка разновидност на каналис манди-
буле се дава точно определена рентгенова характеристика и се опре-
делят количествени показатели в проценти. При всеки индивид е оп-
ределена двустранна степен на симетрия: или асиметрия на каналис
мандибуле, изразена в количествени показатели. Определено е про-
странственото разположение на форамен ментале спрямо апексите на
премоларите. Правят се съответни теоретични и клинични изводи. .

ПРВД И СЛЕДОПЕРАТИВНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЩЩАНЕ
Е ЛИЦЕВО-ЧЕШОСТНАТА ОБЛАСТ

И. Е н е в а
София

Прогресивното увеличаване на транспорта и подобряване на опе-
ративната техника поставят нови изисквания за прецизна рентгенова
диагностика.

В № С И и ЦНИИС - Москва, МА - база £, ВВМИ, ПОБ - Русе и Ста-
ра Загора са изследвани 194 пациенти с травматични увреждания, кн-
с тоз ни образувания и ту морни процеси. С класически и допълнителни
методи: томография, директно уголемени снимки и ортопантомографии
се определят характера и дълбочината на измененията, направлението
на фрактурната линия и дислокацията на фрагментите. Дава се възмож-
ност за преценка на необходимостта от оперативна намеса и се изби-
ра по-рационален оперативен достъп. При фрактури се визуализират
репозицията и фиксацията. Проследяват се далечните лечебни резул-
тати при обемни процеси и травматични увреждания.
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У СЪВРЕМЕННИ РЕНТГЕНОВИ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕМЮРО-4

МАВДИБУЛАРНИТЕ СТАВИ В НОРМА И ПАТОЛОЭДЯ

Н. К о т о в , А. Бакърджиев, 3 . Димитров, Р . Семова
Пловдив

•
Изследвани са 60 болни с артрити, артрози, хабитуални сублук-

сации и травми на темпорочмандибуларните стави. В комплекса на
рентгеновите методи на изследване са включени снимки по Щулер, то-
мограми, директно увеличени снимки, спираловидна томография и зет-
нография с кръгово размазване. Като тест за съпоставяне на нормал-
ното с патологично изменена става са използувани болни, при които
е извършвано изследване на двете стави, а патологични изменения
се установиха само в едната. Извеждат се критерии за точното опре-
деляне параметрите на нормалната става и съпоставянето им. с пато-
логичните отклонения.

ДИАГНОСТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СИМШАННАТА ДИРЕКТНО УВЕЛИЧЕНА

ТОМОГРАФИЯ НА СЕЛА ТУРЦИКА
А. Томов, В. Хаджидеков

София

Томографията на села турцика има значение за определяне на
точните съотношения на патологичните процеси и допринася за пра-
вилната и ранна.диагноза. Използуваме прицелната симултанна ди-
ректно увеличена томография. Наша конструкция тунелен сериограф и
симултанна касета ни позволяват да правим срезове през 1 мм. Пости-
гаме: широка томографска серия, увеличен, с подобрена тоналност
образ на селата, скъсено време на изследване. При различните проек-
ции срезовете разполагаме в групи покриващи селата, параселарните
области, планум сфеноидале и ретроселарно. В сравнение с обикнове-
ната томография по-отчетливо личат промените в ламина кортикалис
на селата, в структурата на дорзума и процеси клиноидеи. При из-
следваните над 200 болни бяха открити малки деструкции предизвика-
на от аденоми.
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КЪМ ВШРОСА ЗА НАРУШЕНИЯТА В РАЗВИТИЕТО НА КОСТИТЕ. ПРИ

ХРУВДНИТЕ ДИСПЛАЗИИ

Д. Петков, Г. Григоров, С. Съртмаджиева

София

Разглежда се влиянието на хрущялните дисплазии върху развитие-
то на костите у 102 болни от 4 до 58 години (64 мъже и 38 жени).
Измененията са били локализирани в: раменна кост - 22, лакътнж ко-
сти - 15, лъчева кост - 11, голям пищял - 59, малък пищял - 26,
кости на ръцете и стъпалата - 12, лопатка - 1, ребра - 3, кости
на таза - 7. Наблюдаваните изменения са се изразявали в: Отклоне-
ния във времето на появяване, оформяването и структурата на епи-
фйзарните ядра, промени в ширината и хода на метаепифизарните фу-
ги, промени във формата и дължината на костите, промени в модели-
рането на съседните спонгиозни и компактни костни структури, про-
мени в отношенията на костите в областта на ставите.

ВЪРХУ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА КАШЛНИЯ ТУНЕЛ - РЕНТГЕНОВА ТЕХНИКА

И РЕНТГШНАТОМИЯ
Ц. Гешев, С. Гешев

София

Редица професионални заболявания протичат с костни промени и
то предимно в проксималната и дистална редица карпални костици. В
рутинната диагностика се прилага изследването на китките във фасо-
ва, профилна и полупрофилна проекция, но рентгенограмите са малко
информативни, поради суперпонирането на много костни сенки. В ли-
тературата ние срещнахме само една леснодостъпна методика за из-
следването на карпалния тунел, който се променя най-много при виб-
рационната болест. На практика се оказа, че това центриране е осъ-
ществено само при пациенти със запазена подвижност в карпалните
стави. За изследването на болни с ограничена подвижност ние моди-
фицирахме методиката с промяна в ъгъла на централния лъч и плоско-
стта на касетата. При този модифициран центраж се постигат същите
резултати и карпалният тунел се визуализира оптимално.
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МОДИФИКАЦИЯ НА МЕТОДА НАМ. С О Ш Ш - Е Ъ ЗА КАТЕТЕРИЗАЦИЯ И РЕНТГЕНО-
КОНТРАСТНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЩИННИТЕ ВЕНТРИКУЛНИ ФОРМАЦИИ НА МОЗЪКА

С. Петков
Пловдив

За катетеризация на III вентрикул м. corraies използува тънка
влатна верижка, долният край на която чрез съответни положения на
главата на болния, придвижва от страничния вентрикул през отвора в
'П>етия вентрикул, а след това върху нея надява катетъра. Ние си
служим с два, въведени един в друг, тънки полиетиленови катетри,
като вътрешният е значително по-дълъг от външния и на върха му е
фиксирана малка тежест от неоксидираща се стомана. Проникването в
страничния вентрикул се извъшпва с двата катетъра, така че външният
да е насочен срещу интервентрикуларния отвор, а вътрешният, под
действието на водещата го тежест, да се спусне направо или чрез
малки корекции в положението на главата, през отвора в III вентри-
кул..

ВЪРХУ Щ И Н СЛУЧАЙ С ЛУЕС КОНГЕНИТА ТАРДА

К. Мазгалов, К. Кочев, И. Марков
Хасково

Представя се 2-годишно момиче. Описват се рентгеновите проме-
ни в дългите, кости. Масивни, плътни, неправилни периостални обра-
зувания .обхващащи от всички страни като маншон повърхността на ди-
ета лните две трети на десния фемур. Плътни ламеларни периостални
яаслояваяия на левия хумерус и на диафизата на радиуса и улната
двустранно.

Серологачните проби се позитивираха след провокация с пеници-
лин.

На детето е приложено антибиотично лечение в новороденческия
и кърмаческия период - кратко време в малки дози.
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РЕНТГЕНОВА ДИАГНОЗА НА ХРОШЧИИЯ ХОЛЕСТЕАТОМАТОЗЕН ОТИТ
А. Томов
София

Епитимпаналната форма на хроничния отит с образуване на холе-
стеатом създава значителни затруднения пред клиничното и рентгено-
во изследване. Туморовидна формация, холестеатомът разрушава под-
лежащата кост без да я инфилтрира. Класическите центрами показват
само големите деструкции. Томографското изследване ни позволи да
открием по-добре холестеатомите и техните усложнения. Използуваме
предложената от нас симултанна директно увеличена томография на
петромастоидната област. С нея по-точно диагностицираме холестеа-
тома и неговата еволюция: в началните форми - окръглена деструк-
ция всред антрума, по-късно - деструкция на епитимпанона, а при
засягане на лабиринта - фистулите на полукръжните канали. Анали-
зират се резултатите от 220 наблюдения с хронично възпаление на
средното ухо, суспектни за образуване на холестеатом.

КОМПЮТЬРТОШГРАФСКА ДИАГНОСТИКА НА СУЩУРАЛБИЯ ХЕМАТОМ

М. Лесев
София

Изследвани са 30 болни със субдурални хематоми, които са опе-
рирани по спешност и верифицирани. При компютъртомографското из-
следване (КТ) се наблюдават три вида образи:

а) при острия хематом - плътна полулунна зона до вътрешната
ламина с конкавитет към черепната кухина;

б) при подострил - обикновено е изоденсен и дава индиректни
симптоми: дислокация на вентрикулната система, тесни челни рога
и др. КТ диагноза на двустранния изоденсен субдурален хематом е
невъзможна.

в) хроничния - показва зона с намалена плътност, рязко очерта-
на, с полулунна форма.

Само при 8 от нашите болни се е наложило да се направи каротвд-
на ангиография. КТ е метод за бърза диагностика при субдуралните
хематоми.
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РЕНТГЕНОПОЗИТИВНА КОШЮТЪРНА Ш1ТРИШ01ДОСТЕРН0ГРАФИЯ ЧРЕЗ
СУБОКЦИШТАЛНА КАТЕТЕРИЗАЦИЯ НА ВВНТРИКУЛНАТА СИСТЕМА НА МОЗЪКА

С. Петков
Пловдив

Създаденият от нас метод за ретроградна катетеризация на вен-
СИСТема ПреЗ Foramen Magendie

 f
 чрез

 м е к >
 ТЪНЪК.ПОЛИ-

вТИЛеНОВ Катетър, ВЪВеЖДаН В Cisterna cerebelo-medulxaris с ПО-

мощта на субокципитална пункция, разкрива най-добри възможности
за рентгеново контрастно изобразяване на вентрикулната система и
субарахноидното пространство на мозъка при компютърно-томографич-
ното изследване. Изследването може да се извършва с минимално ко-
личество контрастна материя от порядъка на 3 - 5 мл. Методът ще
принесе полза при изучаването на нормалната и патологична ликвор-
на циркулация,както и в диагностиката на арахноидитите и базални-
те тумори на мозъка.

M8OPC33Y

НАШИЯТ ОПИТ С КОМПЮТЬР-ТОМОГРАФА "СИРЕТОМ" 1

Р. Койнов, Д. Чолаков, С. Ковачев, Л. Петров

Варна

Авторите споделят своя опит в диагностиката на обемните
йнтракраниални процеси, използувайки данните от компютърния томо-
граф "Сиретом" 1, съпоставени с данните от церебралната ангиогра-
фия и електроенцефалографията. Изтъкват се диференциалнодиагностич-
ните трудности при тълкуването на хиподенсните мозъчни находчи при
отделните нозологични единици.
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СКШГРАФСКИ ОБРАЗ НА ЛЕВКОДИСТРОФИИТЕ -
ДЕНСИТОШРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА И ВЕНТРИШНИ ПРОМЕНИ

Ц. Гешев
София

Техническите възможности за визуализиране на мозъчната суб-
станция чрез компютърна аксиална томография даде нови познания на
невролозите върху левкодистрофиите. На базата на повече от 2500
скенирания на пациенти с различна възраст бяха открити няколко от
многобройните форми на левкодистрофията. Типична форма на левко-
дистрофия беше открита само при 1 пациент, но форми със зонално
поражение на бялото мозъчно вещество, с и без промени във вентри-
кулната система, симетрични и асиметрични, бяха открити при повече
от 10 болни. Това ни дава възможност да опишем подробно скенер-об-
раза на всяка форма отделно, с което се обогатяват знанията ни за
това рядко доказвано приживе заболяване на бялото мозъчно вещество.

НАПРЕЧНА ЧЕРЕПНА ТОМОГРАФИЯ ПРИ НЕВРОХИРУРШЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

С. Демикатонов, П. Иванчев

София

Томографското изследване е необходимо прз процеси в областта
на лицевия череп и черепната основа. Общоприето е постигането на
размазан образ (сянка) и отделянето на томографеки слой да става
по т. нар. надлъжен способ. Авторите постигат томрграфски образ
на черепните кости чрез промяна посоката на размазването от над-
лъжна в напречна. Ъгълът на люлеене на тръбата е 50°, а оптимално-
то разстояние между томографските срезове бе 1 см. Представят се
резултатите от проведената напречна томография на черепа на 23
болни с разнородна неврохирургична патология.
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" КЛИНШО-КОМЖТЬРНО-АКСИАЛНО-ТОМОГРАФЕН, ПНЕВЫГРАФЕН И
АНГИОГРАФЕН-ПАРАЛЕЛ ПРИ ТУМОРИ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК

Д. Чипилски, Т. Стоянчев
София

Върху 105 болни с оперативно верифицирани мозъчни тумори се
прави анализ на възможностите на CAT за топична и видова диагно-
за. При 61 от тях е извършена ангиография и при 36 - пневмография.
Осем болни са оперирани само по дакните от клиниката и CAT.

Изтъква се голямата диагностична стойност на компютърната то-
мография при мозъчните тумори (90,48$). Авторите обръщат внимание,
че данните от сканирането винаги трябва да сь съпоставят с клини-
ката. При несъответствие на резултатите от CAT с клиничните дан-
ни, следва да се приложи едно от класическите рентгенови, изследва-
ния (ангиография или пневмография).

ПОЗИТИВНА МЛОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОСТТРАВйДАТИЧНИЯ

СПКНАЛЕН АРАХНОИДИТ
С. Демикатонов, Г. Александров

София

Позитивната цервикална, торакална и тораколумбална миелогра-
фия с водноразтворим йоден препарат"Димер X" бе въведена в невро-
рертгенологичната практика за първи път у нас през 1976 г. С ог-
лед възможността от възникване на ранни и късни усложнения от ап-
лицирането на к. м. в субарахноиднрто пространство на шийния,
гръдния и гръднопоясен отдел на гръбначния мозък, методиката бе
модифицирана в няколко направления. Авторите прилагат позитивна
миелография с водноразтворим йоден препарат "Димер X" при 12 бол-
ни- с гръбначномозъчни травми в хроничния стадий. Описва се специ-
фичната миелографска картина на посттравматичния спинален арахно-
идит.
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В Л Р И Л

КОНТАКТНАТА ТЕРМОГРАФИЯ НА МЛЕЧНИТЕ ЖЛЕЗИ
КАТО СРЕДСТВО ЗА СКРИНИНГ

С. Отрезов, 'В. Кърджиев, В. Тодоров, С. Киров, Д. Стойчев,
И. Каменов

София, Русе

През 1979 г. бяха проведени контактна термография с профилак-
тична цел върху 1800 жени на възраст над 35 години, съчетана с ан-
кетно проучване на най-значимите рискови фактори за заболяване от
рак. У 10$ от тях бяха открити съмнителни термографични симптоми
(клас 3) или явно проявена хипертермия (клас 4 и 5) и бяха подло-
жени на II етап от масовия скрининг с физикален преглед и мамогра-
фия. Откриха се 7 карцинома, 3 от които непалпируеми. Така устано-
вената обща откриваемост от около 4#о е близка до литературните
данни.

Тези резултати са достатъчно основание да се възприеме кон-
тактната термография като ефикасна скринингова методика, особено
върху групи с повишен риск за заболяване от рак на гърдата.

ТЕРМОГРАФИЧШ ОБРАЗ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА У БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ

С. Отрезов, В. Кърджиев, Г. Господинов, С. Киров

София

Като се възприема общия принцип на съществуващите чужди термо-
графични класификации и въз основа на тригодишни собствени наблю-
дения върху нормалния термографичен образ при жените у нас, се
предлага оригинална българска класификация, която се отличава с
точност, сравнимост по отношение на чуждестранните и максимална
схематичност, позволяваща бързо и лесно служене с нея.

През периода 1976 - 1979 г. бяха подложени ня термографично
изследване около 3000 жени и се установи, че преобладават нормал-
ните образи от т. нар. ретикуларен и макулозен тип - в зависимост
от възрастта и общия хабитус. Значително по-рядко се срещат оста-
налите два нормални типа - аваскуларен - студен и особено линеар^ен.
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕКСПЕРИМЕНТИРАНЕТО НА МАШГРАФ ТУР-Д-240
ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА МШНАТА ЖЛЕЗА

Г. Ценков, П. Иванчев
София

Прави се оценка на диагностичните възможности на експеримен-
талния мамограф ТУР-Д-240 - ГДР. Анализират се резултатите от екс-
перимента и се стига до извода, че уредбата, разработена въз осно-
ва на най-новите постижения на физиката, електрониката и рентгено-
вата техника, притежава големи диагностични възможности. Това зак-
лючение се подкрепя с резултатите от изследване на млечните, жлези
на 800 жени.

Потвърждава се становището за голямата диагностична стойност
на микрокалцификатите при карцинома на гърдата, които се откриват
само на мамографията със специална мамографска уредба каквато е и
ТУР-Д-240.

НАШИЯТ ОПИТ С КОМПЮТЪРНАТА ТОМОГРАФИЯ

Д. Тефчев, И. Новак
Скопие -СФРЮ

НЯКОИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕНТГЕНКОНТРАСТНО ДИФЕРЕНЦИРАНЕ НА ОБЕМНИ
ПРОЦЕСИ В ПОДЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ И ШИЯТА О В Д ПУНКЦИЯ

С. Инджов, С. Симеонов
Пловдив

На базата на собствен материал от 24 изследвани и оперирани
болни авторите посочват, че контрастното изследване показва: 1) Оп-
ределена рентгенологична характеристика на страничните дойни кисти,
протичащи без усложнения и 2) Процеси с дистрофично-некротичен ха-
рактер в експанзивен процес, които не са специфични за определена
нозологична единица. Отчита се, че контрастното изследване повиша-
ва сигурността на предоперативната диагноза и улеснява в не по-ма-
лък обем оперативното вмешателство.
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА БЩЕКТРО
Т
:'ЕНТГЕНОГРАФИЯТА

В УСЛОВИЯТА НА ПЪРВОСТЕПЕННА ОКРЪЖНА БОЛНИЦА

Г. Ценков, И. Сърбиянов
София

За една година с електрорентгенограф ЕРГА-2 са извършени над
2000 електрорентгенографии с експериментална и диагностична цел.
В процеса на проведените изследвания ние се убедихме,че електрорент
генографията може да се използува с успех в диагностиката на трав-
матичните заболявания на костите на черепа-, на възпалителните за-
болявания на околоносните кухини, на трьбестите кости и туморните
заболявания на меките тъкани. Тя има приложение и при някои контра-
стни изследвания. При изследване на лумбалните прешлени и коремни-
те органи електрорентгенографията по своите качества отстъпва зна-
чително на рентгенограмата, без да се има предвид увеличения потен-
циал на зарядната и напрежението на генератора.

ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АСПЕКТИ НА РЕНТГЕНОВОТО ИЗСЛЕДВАНЕ ПО МАТЕ-
РИАЛИ НА РЕНТГЕНОВОТО ОТДЕЛЕНИЕ ПРИ ПЪРВОСТЕПЕННА ОКРЪЖНА БОЛНИ-
ЦА - В. ТЪРНОВО

В. Иванов, X. Казаков
В. Търново

Анализирайки броя на рентгеновите изследвания а динамика от
1950 г. в паралел с броя на легловия фонд и обслужваното население
и някои основни показатели, представящи тяхното съотношение и
структура, се прави заключение, че освен злоупотребата с рентгено-,
вото изследване в радиационен аспект се получава и утежняване във
финансовата издръжка на рентгеновото отделение.

От друга страна се правят изводи относно целесъобразността на
изключително разширения обем на конвенционалните изследвания, сни-
жаващи качеството и задълбочеността в рентгено-клиничната интерпреь-
тация. Доказва се необходимост от разумни ограничения, парир

(
аща

възможностите за нанасяне щети на лечебно-диагностичния процес и
излишното му оскъпяване в условията на безплатната медицинска по-
мощ.
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МИКРО- И МАКРОКАЛЦИФИКАТИТВ КАТО ПАТОГНОМОНИЧЕН СИМПТОМ
ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯТА КА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

Н. Василев, 3. Арнаудов
В. Търново

При мамография на 8350 млечни жлези в диспансера за тригоди-
шен период са открити калцификати в 374 млечни жлези (4,6%)

t
. раз-

пределени съобразно големината, формата, очертанията, страктурата
и разположението в три основни групи:

1. Бенигнени макрокалцификати след прекаран възпалителен про-
цес или резултат от стагнация на секрета от млечната жлеза в 79%
от калцификатите.

2. Бенигнени макрокалцификати, разположени в доброкачествени
новообразувания - фиброаденоми и кисти при 10$ от калцификатите
и при 39$ от фиброаденомите.

3. Микрокащификати в злокачествени новообразувания, характе-
рен признак в 28% от злокачествените новообразувания.

РОЛЯ НА ПНЕВМОЦИСТОГРАФИЯТА ПРИ ТЕРАПИЯТА НА КИСТИТЕ

НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА
С. Стрезов, Т. Божков, В. Кърджиев

София

Освен като първостепенна диагностична методика, пневмоцисто-
графията получи признание и като лечебно средство при големите не-
усложнени кисти на гърдата. Лечебният й ефект се постига чрез настъ-
пилата атрофия на покриващия вътрешната повърхност на кистата епи-
тел под действието на инсуфлирания въздух и слепването на стените.

В група от 120 пневмоциртографии, извършени от нас и проследе-
ни до 2 години, ние установихме рецидив само в два случая. По то-
зи начин чрез едновременното и сигурно диагностично и терапевтично
действие на пневмоцистографията, която трябва да се прилага без
изключение при всички случаи със санитарни кисти, постигаме мулти-
шгакационен ефект. Той води до определени психологически и до точ-
но установими икономически резултати, тъй като прави излишни при-
лаганите досега по необходимост хирургически операции.
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КСЕРОМАШГРАФИЯ - ВЪЗМОЖНОСТИ И ДОСТИЖЕНИЯ ПРИ РАННАТА
ДИАГНОСТИКА НА РАКА НА ШЧНАТА ЖЛЕЗА

X. Попмихайлова, А. Стойчев, 3. Колев, й. Николаева,
Д. Трифонов, Я. Кузманов, С. Стойчев

Варна

Съобщават се резултатите от 5-годишното използване на метода
при диагностицираме ранните форми на рака на млечната жлеза върху
материал от 4135 жени, вкл. и контингент от 466 работнички. Съоб-
щават се интересни данни за голямата честота на секреция с висок
процент положителни цитонамазки на аксиларен лимфаденит, ЦДМ и
калцификати в млечната жлеза. Изтъкват се големите възможности на
ксерографията за долавяне ранните рентгенологични симптоми, насоч-
ващи наличието "ин ситу" развиващ се карцином ма гърдата върху го-
лям брой (83) хистологично потвърдени злучаи. Обсъждат се пробле-
мите и необходимостта от саниране на съмнителните участъци, тяхно-
то определяне, обемът на операцията и поведението към жените от он-
кологична гледна точка.

ПРЕПАРАТНА ГАЛАКТОГРАФИЯ (ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
НА УСТАНОВЕНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ГАЛАКТОГРАФИЯТА)

Д. Лукас
Щралзунд - ГДР

ЮВА ДИАГНОСТИКА: ПОЛЗА И РИСК
НЕОБХОДИМОСТ ОТ РЕАЛИСТИЧНА ОЦЕНКА

Г. Василев, Н. Малеев
София

Проблемът по определяне съотношението полза - риск (очаквана
вреда) при рентгеновата диагностика през последните години застана
остро на дневен ред след новите публикации на МКРЗ и НКДАР ООН. Въз
основа на анализ на данни за облъчването на населението (колективни
еквивалентни дози и очаквани вредни ефекти) авторите се опитват да
дадат количествена оценка за съотношението и да подчертаят необхо-
димостта от разумен и реалистичен подход към проблема.
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Шаров 49
" МЯСТОТО НА МАМОГРАФИЯТА ПРИ ЕКМЩ0Т0 ИЗСЛЕДВАНЕ

НА РАКА НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

Т. Божков, Р. Райчев, Б. Битолски
София

Проучването на биопсичен материал посредством мамография и
хистологично изследване' е перспективен и ценен метод, особено при
непалпируеми тумори, които се изобразяват на мамограмата само чрез
микрокалцификати или съвсем дискретни рентгенови симптоми. При 20
случая със съмнителна мамографична находка (микрокялцификати, раз-
ширени венозни съдове, микродеструктивни изменения и др.) посредст-
вом мамографично-патоморфологично изследване на биопсичния мате-
риал бяха открити 3 случая с неинвазивен интрадуктален карцином и
4 с "минимален" рак на млечната жлеза. Мамографично-патоморфологич-
ното изследване на срезове от "мастектомирана млечна жлеза дава въз-
можност за доизясняване на същността и начина на възникване на за-
боляванията на млечната жлеза.

НОВИ КЛИНИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА КСЕРОРАДИОГРАФИЯТА
(ЕЛЕКТРОРЕНТГЕНОГРАФИЯТА)

X. Попмихайлова, А. Стойчев, М. Манолова, Р. Янева, Г. Транулов,
И. Станчев, С Стоилова, Л. Петров, С. Стойчев

Варна

Авторите представят възможностите на ксерографията (електро-
рентгенографията) като ценен метод яа изследване в тиреоидната
патология, разработен и приложен от тях за първи път в клиничната
практика* Изтъкват се възможностите на обзорната ксерография за
установяване топиката на възловидните и туморни образувания на щи-
товидната жлеза-, както и съотношенията й с останалите органи и тъ-
кани.

Сравнителните ксерографични и оперативни проучвания върху зна-
чителен брой (50 деца) при безконтрастната диагностика на аденоид-
ните вегетации показват големите и недостатъчно използувани възмож-
ности на метода.
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ВЪРХУ НЯКОИ АСПЕКТИ НА РЕНТГЕНОЛОГИЧНАТА ПОМОЩ В УСЛОВИЯТА
НА ПРЕДНИЯ ФРОНТ НА ЗДРАВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

Л. Ковачев
Русе

Рентгенологичната помощ е длъжна да се съобразява със специ-
фичните условия на предния фронт и да преодолява трудностите. Рент-
генолозите трябва да бъдат със солидна квалификация. Те следва да
поддържат тясна връзка и колаборация с останалите клиницисти и да
респектират със своевременната си и компетентна консултация.

Участието на равни начала при определяне на поведението към
болния, съобразно вида и тежестта на заболяването и поемането на
съответна повишена отговорност към съдбата му укрепва авторитета
на рентгенолога, особено когато диагнозата е поставена в рентгено-
вия кабинет.

Оптималното и рационалното използване на. наличната рентгенова
техника, при. съобразена със състоянието на същата натовареност, е
необходимо и полезно.

ИСТОРИЯ НА РЕНТГЕНОЛОГИЧНАТА ПОМОЩ В ПЛОВДИВСКИ ОКРЪГ

И. Василев
Асеновград

Първият рентгенов апарат в Пловдив е доставен от руския рент-
генолог д-р М. Е. Шмигелски. Той идва тук със санитарна мисия на
Червения кръст през октомври 1912 г. - в помощ на. ранените българ-
ски войници. За свой помощник поканва от Москва Н. П. Бозанов.
Преди да отпътува от България - на , януари 1913 г.-.д-р Шмигел-
ски подарява на пловдивския клон на Червения кръст рентгеновия апа-
рат.

В Карлово за първи път рентгенови прегледи се извършват в ча-
стния кабинет на д-р Захари Дочев с рентгенов апарат "Експлоратор",
а по-късно рентгенологична помощ оказва брат му д-р Атанас Дочев.
Първите рентгенови изследвания в болницата се правят през 1948 г.
от д-р Иван Манолов с 60-милиамперов апарат.
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ПРОБЛЕМИ НА РЕНТГЕНОЛОГИЧНОТО ПОЛИКЛИНИЧНО ЗВЕНО НА СЪВРЕМЕННИЯ
ЕТАП НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО СЪОБРАЗНО "СРЕБЪРНИЯ ПРОБЛЕМ"

X. Попмихайлова, Л. Цветков, Й. Николаева, Ц. Янков, М. Богданова,
О. Павлова, П. Лечев, Д. Димитрова, Л. Йорданов, X. Карликов,
Н. Михайлов

Варна

Разработени са осреднени данни за срок от 3 години на поликли-
ничните кабинети в ПОКБ Варна по отношение пол, възраст, диагнози,
респ. системи. Прогресивното нарастване броя на рентгенографични-
те изследвания, непропорционалността между потвърждаващи, търсещи
и нихилозни находки налага строго прецизиране назначаването на по-
следните. "Сребърният проблем" включително тоя с рентгенографичния
материал и регламентираните разходи по този параграф определят ра-
ционализиране използването на метода в две насоки:

- намаляване разходите на рентгенови филми с регламентиране
изследванията на поликлиничния кабинет;

- по-широко внедряване на ксерографичния метод.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА АВТОМАТИЗИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ОПЕРАЦИИ
В СТАНДАРТЕН РЕНТГЕНОГРАФСКИ КАБИНЕТ

Н. Петухов, С. А. Желязков
София

Електрониката и автоматиката намират все по-голямо приложение
в рентгеновата медицинска диагностика. Разгледана е дейността на
обслужващия персонал, работещ в стандартен рентгенографски. каби-
нет с универсално предназначение. Основно внимание е отделено на
производствените операции несвързани с чисто медицинската дейност
по посрещане и обслужване на пациента. Анализирано е развитието
на автоматизацията на тези операции като са посочени основните на-
соки, в които тя ще се развива в бъдеще. Предложена е идея за въз-
можните начини за решаване на проблема.
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^Й840000 5
МЕТОД ЗА ПРОВЕРКА НА НЯКОИ ГЕОМЕТРИЧНИ ПАРАМЕТРИ

НА ТОМОГРАФИТЕ

В. Петрунов
София

По същество методът се състои в томографиране на тесен пропус-
кащ рентгеновите лъчи процеп направен в непропускаща лъчите прегра-
да. Полученият томографски образ на процепа дава възможност да се
определи точно действителната дълбочина на томографирания слой,
действителния А г ъ л на люлеене и разпределението му спрямо средно-
то положение на томографската система, съществува ли размазване и
в томографирания слой и причината за това, съществуват ли вибрации
в системата и други данни.

Методът е лесно приложим и се препоръчва да се използва за про-
верка на новомонтирани томографи, след ремонт, и винаги когато въз-
никне съмнение в геометрическата точност на томографската система.

ЕФЕКТИВНОСТ НА РЕНЯГЕНОГРАФИЯТА ПРИ ПОВИШАВАЩА СЕ
МОЩНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА

Д. Карадимов
София

Ефективността на рентгенографията се определя от лъчевото на-
товарване при еднаква диагностична стойност на образите. Извърше-
но е сравнително изследване на ефективността на рентгенограми на
скелета при режим на постоянна мощност на експозицията и при раз-
работения от инженерно-техническото отделение нов -режим с .повиша-
ваща се във времето мощност на експозицията. При еднаква диагно-
стична стойност на рентгеновите снимки, новият режим дава 8 до
по-ниско лъчево натоварване и повишава ефективността на рентгено-
вото изследване.
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НОВИЯТ РЕИЯДОДШТНОСТИЧЕН ГЕНЕРАТОР "ТУР" Д 800 ЗА СВЪРЗВАНЕ
КЪМ РАБОТНИ МЕСТА С УРЩЮ-ОРИЕНТИРАЩО ОБСЛУЖВАНЕ

X. Бекер
ГДР

Обсъжда се възможността за рационализиране на рентгенографска-
та работа чрез приспособления за автоматизация на рентгенодиагно-
стичните уредби.

Представя се рентгенодиагностичният генератор "ТУР" Д 800 на
ФЕБ Трансформаторен унд Рьонтгенверк "Херман Матер" - Дрезден,
ГДР, при който чрез уредно-ориентиращото обслужване, в съчетание
с програмираща експозиционна техника, може да се постигне увелича-
ване на ефективността с над 40$.

Този генератор е приспособен да се използува без ограничения
за целите на обшата и специална диагностика. Поради това функцио-
налните му параметри позволяват към него да се включат и специал-
ни уреди за изследване.

ГАЛАКТОГРАФИЯТА ПРИ СЕЦЕРНИРАЩА МЛЕЧНА ЖЛЕЗА -
ИНДИКАЦИИ И РЕЗУЛТАТИ

Т. Божков, И. Дюлгеров
София

Индикации за извършване на галактография са наличие на секре-
ция от едната млечна жлеза или двустранна кръвениста или серозна
секреция. В периода 1979 - 1980 г. бяха изследвани 80 пациентки с
патологична секреция. Галактографията не се отдаде в 3 случая, а
поради екстравазати преценка при 2 случая не бе възможна. При 30$
от изследваните не се установиха изменения в каналчестата система.
В 26,6$ се отт ха малки кистички при дребнокистозна или фибропла-
стична мастош. яя. В 6 случая се диагностицираха дуктални карцино-
ми, като при 3 от тях карциномът беше доказан и мамографично. При
24 пациентки бяха открити единични или мултиплени папиломи. Услож-
нения не се получиха при нито едно изследване.
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КСЕРОРАДИОГРАФИЧЕН АПАРАТ РАНК КСЕРОКС-СИСТЕМА 125 - НОВО
АВТОМАТИЧНО УСТРОЙСТВО ЗА РЕНТГЕНОВА ДИАГНОСТИКА

Л. Петров
Варна

Апаратът Ранк Ксерокс-Система 125 е едно напълно автоматизира-
но устройство, което може да работи до 2-3 работни дни без зарежда-
не с хартия и проявителей прах. Удобството за медицинския персонал,
създадено с пълното автоматизиране на процесите, е довело до твър-
де голямо усложнение на конструкцията на апарата, което от своя
страна изисква висока степен на квалификация на техническия персо-
нал.

Апаратът Ранк Ксерокс-Система 125 е единственият от този тип,
доставен в нашата страна и е премина? всички клинични и технически
изпитания в Катедрата по рентгенология и радиология на-ВМИ - Варна.
Настоящата работа дава пълна характеристика на неговите диагностич-
ни и технически качества.

ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СРОКА ЗА МОРАЛНОТО
И ФИЗИЧЕСКО ОСТАРЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ РЕНТГЕНОВИ.УРЕДБИ

Н. Малеев, Р. Илиева
София

На базата на задълбочен технико-икономически анализ се предла-
га метод за количествено определяне на ефективността от прилагане
на медицински технически съоръжения. С въвеждането на коефициент

г

наречен критерий за комплексна икономическа оценка се отчита от
една страна целевият (полезният) ефект на съоръжението и от друга
- разходите за покупката (или производството) и поддръжката му. То-
зи коефициент е представен като функция на голям брой показатели
с различна измеримост, чието влияние се отчита с въвеждане на един-
на мерна единица. Изведени са формули и примери за рентгендиагно-
стични уредби и са направени ценни практически изводи относно ефек-
тивността и оптималния им срок на експлоатация, както и най-целе-
съобразния срок за подмяната им.
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ВИСОКОВОЛТОВ СТАБИЛИЗИРАН ИЗПРАВИТЕЛ

В. Воскинарян
Пловдив

Източникът за високо напрежение е основен елемент от всяка
апаратура използувана за нуждите на ядрената медицина. Стабилно-
стта на неговите параметри спрямо времето, околната температура и
захранващите напрежения осигуряват- точната и безотказна работа на
сцинтилационния детектор за ядрени лъчения.

Авторът предлага експериментален модел на високоволтов източ-
ник с повишени изисквания по отношение нз основните му параметри,
предназначен за вграждане в спектрометър от по-стар модел.

УНИВЕРСАЛНИ ЕКСПОЗИЦИОННИ ТАБЛИЦИ

Н. Петухов, Р. Илиева
София

Пореди сложните зависимости, изборът на рентгенографските дан-
ни анрдно напрежение и количеството електричество все още затруд-
нява обслужващия персонал. Разгледани са съществуващите таблични
методи за избор на данни като е направен анализ на допустимите
грешки и отклонения както в количеството, така и в качеството на
рентгеновото лъчение. На базата на обобщения и групиране на обек-
тите за рентгенографии ва предл.ожени сравнително прости за експлоа-
тация и достатъчно точни за практиката универсални експозиционни
таблици, при които с помощта на -специална скала бързо и лесно се
осъществяват всякакви корекции. Таблиците могат да се използват
при всички рентгенови уредби, работещи с двуточков избор на данни-
те.
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ЕТАЛОНИРАНЕ НА РЕНТГЕНОВИТЕ АПАРАТИ ЧРЕЗ СНИМКИ НА ФАНТОМ

П. Кръстев
Пловдив

Сигурна и качествена работа в рентгеновите кабинета е възмож-
на само при наличността на безупречно еталонирани рентгенови апа-
рати, т. е. апарати, които да работят прецизно и със строга повта-
ряемост да произвеждат избраното по количество и качество рентге-
ново лъчение.

Поради различни причини от техническо естество, извършваните
на практика проби, измервания и настройки на апаратите не могат да
гарантират получаването на едно и също почерняване на рентгеновия
филм при едни и същи условия на снимане и едни и същи данни ( кУ и
mAs).

Авторът излага своЯ метод за бърза и точна проверка и еталони-
ране на рентгеновите апарати чрез оценка на рент,генографския ефект,
получен от тях при експлоатационни условия. По същество методът се
състои във визуално анализиране на снимки на целесъобразно израбо-
тени фантоми.

ШТОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ЯЬЗПР0ИЗВЕ2ЩАНЕТ0 НА ЕДИНИЦАТА
ЗА ЕКСПОЗИЦИЯ 3 ЕНЕРГИЙНИЯ ИНТЕРВАЛ ОТ 5 ДО 25 кеУ

В. Ненчев, 3. Бучаклиев, Б. Константинов, Р- Попиц

София

По-голямото отслабване на виеокоенергийното рентгеново лъче-
ние във веществото, включително и във въздуха, създава допълни-
телни проблеми за точното измерване на експозицията при повърхно-
стната терапия. Поради това бе създадена еталонна уредба за енер-
гийния интервал 5 - 2 5 кеУ, включваща източник на лъчение, кухин-
на и мониторна йонизационна камера и измерителни устройства. Токът
от кухинната камера се измерва с Таунсендова компенсационна схема.
Системата е калибрирана с първичния еталон на Англия и по-късно
сравнявана г тези на Унгерия и СССР. Резултатите показват, че из-
вършената работа за съхраняване на големината на единицата за екс-
позиция позволява възпроизвеждането й с точност +
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА НЯКОИ ПАРАМЕТРИ НА ИЗПОЛЗВАНИ У НАС Д08ИМОТИ
3. Бучаклиев. В. Пенчев, Б. Константинов, Р. Полиц

София

Изследвани са корекциониите фактори, които трябва да бъдат въ-
веждани при точното измерване на експозицията с използваните у нас
клинични дозиметри. Установено е, че при проверените общо 41- бр.
дозиметри корекционният фактор за нелинейное? на показанията на
скалата не превишава ± 2%, а този за различните обхвати - ± 3% при
съответната нормировка. Калибровъчният фактор за зависимостта на
чувствителността на даден тип йонизационни камери от енергията на
лъчението е изследван за ^нтгенови лъчи в интервала от 5 до 140
кеТГ и за гама-лъчи на. ̂ ч > и ЧЗо. Показани са характерни криви
за хода на тази зависимост, получени от общо 102 камери от 6 типа.
При прилагането на изследваните фактори основната грешка на дози-
метрите ще бъде в границите на i 3#..

СРАВНЯВАНЕ НА ДОЗАТА ПРИ ГАМАТЕРАПЕВТИЧНИТЕ УРЕДБИ В СТРАНАТА
С ТЕРМОЛУМИНИСЦЕНТНИ ДОЗИМЕТРИ

В. Пенчев, Б. Константинов, С. Петрова
София

От 1975 г. у нас се провеждат ежегодни едновременни сравнява-
ния на дозата при гаматерапевтичните уредби с термолуминисцентни
дозиметри, изпращани по пощата. Точността на сравняването се оце-
нява на & 5%, Първото сравняване установи при 2 от уредбите раз-
лики 8 и 9%, а второто, само при една - 7,6%. След преверките на
място при .трите следващи сравнявания разликите са винаги под Ъ%
при основното разстояние източник - повърхност (РИП) 75 см и само
в 4 случая от общо 54 те са от порядъка на 6%

t
 дължащи се главно

на неточности в* определянето на РИП « 60 см със светлинния далеко-
мер на уредбите "Рокус М". От това може да се заключи, че дозимет-
рията у нас се провежда с достатъчна точност.
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НЯКОИ НОВИ СЪОБРАЖЕНИЯ ПО ЛЪЧЕЗАЩИТАТА В РЕНТГЕНОВАТА ДИАГНОСТИКА

И. Узунов
София

Съобщават се нови данни за карциногенния риск при малки дози.
Този риск сега се оценява на 20 - 60/ 100 000 за 1

R
. Като се

сравнява с риска при други професии, се прави извода, че средното
облъчване не трябва да превишава 0,5 R годишно и* че узаконените
у нас през 50-те години "привилегии" за рентгенолозите способст-
вуват за намаляване на карциногенния риск. Понеже през изтеклите
години от последния конгрес не бяха реализирани предложените от
нас мероприятия за рязко намаляване на облъчването от рентгенова-
та диагностика, отново се предлага провеждането на симпозиум по
лъчезащита на пациента. Междувременно се настоява за незабавна
забрана на рентгеновите изследвания с експертизна цел, флуорограф-
ните прегледи и др. Изтъква се необходимостта от създаването на
Национална комисия по лъчезащита.

СЪСТАВЯНЕ НА РЕНТГЕНОВА РАБОТНА ЕКСПОЗИЦИОННА ТАШИЦА
С ПОМОЩТА НА СНИМКИ НА ФАНТОМИ

П. Кръстев
София

Поради големия брой на факторите, от които зависи почернява-
нето на рентгеновия филм, както и сложните зависимости между тях,
на практика всеки рентгенов кабинет си има индивидуална работна
експозиционна таблица. Авторът споделя своя опит в съставянето на
рентгенови работни експозиционни таблици с помощта на специално
изработени от него фантоми (тест-обекти). При изправен и правилно
настроен рентгенов апарат е достатъчно да се направят само някол-
ко пробни снимки върху един единствен филм, за да се определи евен
туалната корекция на данните в различните участъци на експозицион-
ния обхват на апарата, след което въз основа на Сименсовата експо-
зиционна таблица се съставя пълната работна експозиционна таблица
на апарата.
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Ш40О019
ЗА РОЛЯТА НА КЛИНИЧНАТА РЕНТГЕНОЛОГИЯ ПРИ ТРУДОВО-ЛЕКАРСКАТА

ЕКСПЕРТИЗА
Л. Ковачев

Русе

В съставите на лекарските консултативни комисии не е регламен-
тирано участието на рентгенолози. В заседаният.а им често се бърза
и дадените рентгенови заключения обикновено се приемат безкритично.
Допускат се случаи на хипер- и хиподиагностика с лошо отражение
върху показателите на заболеваемостта. Недостатъчно и непълно се
ползват различните рентгенови методики, особено при трудни за
диагностика и спорни находки. В редица случаи се разчитат графии
без клиничното познаване на болните. Лошо отражение върху диагно-
стичния процес дават и колегиалните отношения, когато трябва да се
отхвърли неправилно рентгеново заключение или да се промени нера-
ционално терапевтично мероприятие, като гипсова имобилизация и др.

КОНТРАСТНО РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕВСТАХИЕВАТА ТРЪБА

К. Мицев, П. Бойков
София

Наред с другите методи за установяване проходимостта на евста-
хиевата тръба контрастното рентгеново изследване напоследък полу-
чи широко приложение. Въведеното през външния слухов проход при
перфорирана тъпанчева мембрана контрастно вещество винаги довежда
до контрастиране на евстахиевата тръба и установяване патологич-
ните изменения в нея. Въвеадането на контрастното вещество през
назофарингеалната кухина е трудно и не винаги успешно. Полученият
рентгенов образ с тази методика е неотчетлив и с малка рентгеноло-
гична информация.
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ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗА И РАЗШИРЯВАНЕ
ПРИЛОЖЕНИЕТО НА КОМПЮТЪРНАТА ТОМОГРАФИЯ

Е. Петерзилка
Ерланген - ФРГ

Развитието на компютърната томография не е вече така бързо
както в началото. По-нататъшното й развитие има за задача да по-
добри при постоянно уголемяване качеството на образа. От особено
значение е подобряването качеството на образа и при продължител-
ното му предаване. Това ще позволи разширяване на приложението на
метода, а оъшо и на методите за оценка. Разглежда се сегашното съ-
стояние на качеството на образа и се дават примери за ново прило-
жение.
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МЕДИЦИНСКА РАДИОЛОГИЯ

ЩРГЕШАЛШШТ ГРАНУЛОЦИЩ ПУЛ ПРИ ЛЪЧЕ- И ^ШОТЕРАПИЯ

й . Ангелова, М. Бакалов, Д . Зографов
София

С оглед преценката на гранулоцитните резерви при терапевтич-
ната левкопения, посредством адреналиновия тест е проучен марги-
налният гранулоцнтен пул в хода на лъчевото и химическо лечение
на 54 белни о различни по вид и локализация злокачествени тумо-
рж. Установява се, че в хода на лечението състоянието на марги-
налния пул съответствува до голяма степен на състоянието на цир-
кулиращия, поради което се прави изводът, че неговото изследване
при текущия контрол на болните не е оправдано*

Q

КЛИНИКО-ДОЗИМЕТРИЧНО ПЛАНИРАЙ ПРИ РАДИОЙОДАБЛАЦИЯ НА
ОСТАТЪЧЕН ТИРВДЦЕН ПАРЕНХИМ СЛЕД ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
НА КАРЦИНОМИТБ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА

й. Ангелова, Т. Хаджиева, Р. Попиц
София

На 8 болни с хистологично доказан карцином на щитовидната
жлеза, след парциална, субтотална и тотална тиреоидектомия са оп-
ределени радиойедкаптацията, ефективният период на полуизвеждане
ж масата на тиреоидния остатък. За всеки болен е изчислена необ-
ходимата терапевтична активност 131-1, реализираща аблационна до-
за от порядъка на 25 - 40 000 рад. След лъчелечението са опреде-
лени действителните дози по метода на графичното интегриране на
експериментално получената зависимост на активността от времето
(от 2 часа до 20-я ден). Сравнени са планираните с реализираните
дозж за изясняване индивидуалните особености на кинетиката на
йода, необходими за цялостния терапевтичен процес.
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СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РАДИОЛОГИЧНИТЕ ЕФЕКТИ ПРИ ОБЛЪЧВАНЕ С
УСКОРЕНИ ЕЛЕКТРОНИ ИЛИ ИНТЁРСТИЦИАЛНА ШРИТЕРАПИЯ СЛЕД ПАРО-
ТВДЖТОМИЯ ПО ПОВОД ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ НА ОКОЛОУШНИТЕ ЖЛЕЗИ

М. мушмов, В. Пандова
София

В НИО от 1969 година след паротидектомия по повод злокачест-
вени тумори се провежда или облъчване с ускорени електрони с до-
за 60 о*, или интерстициална кюритерашя с доза около 80 Gy.

За двата лъчеви метода са сравнени радиологичните ефекти на
туморите - по честотата на локалните рецидиви; на кожата - по
ранните и късни лъчеви реакции и усложнения; на подлежащите ме-
ки тъкани, кости и темпоромандибуларната става - по клиничните
оплаквания в хода на лъчелечението и късните усложнения.

При сравняването не е установена съществена разлика между два-
та метода по дадените показатели. Петгодишната преживяемост ж за
двете групи е 90$.

ТЕЛЕГАМАТЕРАПИЯ НА РАКА НА ЛАРИНКСА

В. Пандова
София

Прави се оценка за ефективността на експериментално разрабо-
тената и внедрена в клиничната практика методика за телегаматера-
пия на рака на ларинкса. За периода 1966 - 197Ъ г. методиката е
приложена при лечението на 160 болни - 103 със супраглотисна ж
5? с глотисна локализация на туморния процес. Единствено при бол-
ните от I клиничен стадий - глотисен отдел в облъчвания обем е
включван само първичния тумор, при всички останали едновременно
с това са облъчвани и шийните лимфни възли. Прилагана е огнжщна
доза от 60 до 75 Gy.

За болните от всички стадии и локализации е постигнато пет-
годишно преживяване в 63£. Само за болните с глотисна локализа-
ция - 8б£, а за тези със супраглотисна - Ъ1%.
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СТАНДАРТНЫЕ ОБЪЕМЫ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ
ПЛАНИРОВАНИЯ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ЛШУЮ0ГРАНУЛЕМАТ030М

Л. П. Симбирцева, В. Н. Анисимов, В. К, Рыжков

Москва

На основании ретроспективной оценки объемов диагностических
исследований у 123 больных с гистологически подтвержденным диаг-
нозом ЛПА предлагается система обследования, включающая обязатель-
ные и факультативные методики с учетом гистологического варианта,
наличия общих симптомов, возраста больного и сопутствующих забо-
леваний. К обязательным рентгенологическим и радиологическим ме-
тодикам относятся рентгенологическое исследование грудной клетки
с томографией средостения, прямая нижная лимфография, ангиография
селезенки с одномоментной урографией, радиоизотопные исследования
селезенки, печени и костного мозга, лобароторные исследования пе-
риферической крови.

диагностическая лапаротомия со спленэктомией имеет определен-
ные показания в связи с возможностями комплексного консервативно-
го обследования.

К факультативным методикам относятся биопсия костного мозга,
ренография, рентгенологическое исследование скелета и другие по

П0
*

азаниям
'

ПРШКЖИМЭСТТА НА ЕЛЕКТРОННИ СНОПОВЕ В ЕНЕРГИЙНИЯ ИНТЕРВАЛ ОТ
6 ДО 40 MeY. В ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕТО НА ЗЛОКАЧАСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ

М. Ганчев, Ц. Наумова, В. Пандова
София

Анализират се параметрите на дозните полета при облъчване с
електрони с енергия 6, 10, IS, 20, 30 и 40 MeY по отношение въз-
можностите за постигане на лечебна доза около 60 ° У без съществе-
ни лъчеви узреждания на здравите тъкани при лъчелечението на тумо-
ри, достигащи в близост с повърхността на тялото. Анализират се и
материалите от дозиметричното планиране на лекуваните болни относ-
но честотата на използуване на различните енергии на електроните.
От двата анализа се установява,, че оптималната горна граница за
енергията на медицинските ускорители на електрони е 25 MeY.
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РАЗПРВДЕЛЕНИЕ НА РАДИЕВИЯ ЕКВИВАЛЕНТ 110 ДШИНАТА НА СЪСТАВНИЯ
ЛИНЕЕН ИЗТОЧНИК С ЦЕЗИЙ-137, ИЗПОЛЗУВАН ПРИ КЮРИТЕРА11ИЯТА НА
РАКА НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА

В. Тодоров, М. Мушмов, П. Пенчев
София

При разработения в НИО метод за вътрекухинна кюритерапия
при рака на шийката на матката се използува набор от четири съ-
ставни линейни радиоактивни източници (вериги) с цезий-137 с
различна дължина (от 7,80 до 12,85 см). Представителна за раз-
пределението на дозата е изодозната повърхнина 70 . Приети-
те от нас оптимални форма и размери на тази повърхнина - крушо-
видна с диаметър на цилиндричната чеот, която се простира до
т. А по Манчестерската система, около 4 см и диаметър на сфе-
ричната, обхващаща шийката на матката и част от влагалището,
5 - 5,5 см - се получават при подходящо разпределение на радие-
вия еквивалент по дължината на съставните линейни източници.

РАЗДЕЛНО ПОЛЕ ПРИ ПЕРКУТАННОТО ЛЬЧЕЛЕЧШИЕ НА РАКА
ПРИ ШИЙКАТА НА МАТКАТА

П. Пенчев, В. Тодоров, М. Мушмов, Л. Дапкова

София

Адаптирането на разпределението на дозата при перкутанно-
то облъчване към това от кюритерапията при съчетаното лъчеле-
чение на рака на шийката на матката, е най-удачно при използу-
ването на две насрещни лъчеви полета и защитен екран .(раздел-
но поле). Въвеждането на набор от съставни линейни радиоактив-
ни източници за кюритерапия в НИО дава възможност за облъчване
с разделно поле индивидуално за всяка болна с използуването са-
мо на четири екрана, съответствуващи на съставните източници.

Оловният екран с дебелина 5 см има формата на приетата като
представителна за разпроделението на дозата при кюритерапията
изодозна крива 70 о

у
 във фронталната равнина през ОВСС, а стени-

те му са оформени съобразно градиента на дозата от съставния ли-
неен източник. Отслабващият ефект на екрана варира от 90 до 75£,
като намалява в дълбочина и към периферията му.
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f
ПОВИШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛУЧЕВиЙ хЕРАПИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ

ОПУХОЛЕЙ ЭЛЕКТРОН-АКЦЕПТОРНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ

С. С. Воронина
Москва

Ва перевиваемых опухолях мышей изучено действие электрон-
акцепторных соединений О А О из класся нитрофуранов и нитро-.
имидазолов. Критериями эффективности воздействия служили: дина-
мика роста опухолей и доза облучения, вызывающая рассасывание
опухолей у 50£ животных.

Показано, что эти соединения значительно усиливают действие
облучения на опухоли, причем эффект зависит от размеров опухолей.
Обсуждается радиосенсибилизирующее действие ЭАС при воздействии
на опухоли, характеризующиеся разной степенью гипоксии и содер-
жащих различную долю гипоксиче'ских клеток.

СПОСОБЫ УСИЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ОБЛУЧЕНШ НА ОПУХОЛИ

И. И. Пелевина
Москва

Анализируются собственные данные и данные литературы о путях
повышения радиационной реакции опухолей, основанные на: а. знании
биологических закономерностей опухолей разного типа; б. использо-
ваний химических соединений, действующих на резистентные популя-
ции.

Обсуждаются возможности и перспективы использования данных по
кинетике клеточных популяций, кислородного статуса и способности
к восстановлению от повреждений, а также химических соединений,
повышающих радиочувствительность лшаксячеокше, покоящихся и кле-
ток в vS-фазе цикла в опухолях разного тапа и размера.
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НАЧАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА УСТРОЙСТВО ЗА ЗАЩИТА
НА СЛЪЗНОТО КАНАЛЧБ ПРИ ЛЬЧЕЛЕЧЕНИЕТО НА КОЖНИЯ РАК В
ОБЛАСТТА НА ВЪТРЕШНИЯ ЪГЪЛ НА ОКОТО

С. Звдаров
Шумен

Представени са случаи, при които е приложено ново устрой-
ство за запазване на слъэното каналче при лъчелечение на кожния
рак в областта на вътрешния ъгъл на окото. Отчетени са резулта-
тите от изследваните случаи.

НАШИЯТ .ОПИТ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ КАРЦЩШСТЕ
НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА

Е. Илиев, Б. Гинев, Б. Ковачева, А. Александров,

С Андреева

Пловдив

От 1966 дс< 1978 г. в радиологична клиника са лекувани 164
болни с карцином на щитовидната жлеза. Провеждано е комбинирано
лечение: тиреоидектомия, следоперативна лъчева облация на тирео-
идгия остатък със

 1 3 1
1 , а при някои болни и следоперативна теле-

гаматерапия. Болните са проследени за срок от 2 до 14 години.
Прави сз анализ на болните по възраст, хастологична характеристи-
ка на тумора и стадия на заболяването. Получените.лечебни резул-
тати се анализират също в зависимост от горните показатели. Смърт-
ността при болните до 39 години е под 2%, а при тези над 59 годи-
ни - повече от 60/5. Между болните с недиференцирая карцином си-
гурно починали са над 70$, а между тези с диференциран карцином -
по-малко от 8#

в
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ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАДИОТЕРАПИЯТА ПРИ НЯКОИ
НЕТУМОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

И. Харбов, С. Савов, Т« Любенов
София

Проучени са 188 болни с гонартроэа и 105 с периартритис на
раменната става, представляващи 37,6# от лекуваните с различни
нетуморни заболявания за периода 1978 - 1979 г. Над 50-годишна
възраст са 90£ от първата и 60£ от втората група. Анализират се
редица показатели от клиниката на заболяването и приложената ме-
тодика на лечение. Предлага се примерен план за радиотерапия, кой-
то трябва да се' индивидуализира по отношение качество на лъче-
нието, използувани кожни полета и единична и сумарна огнищна до-
за съобразно клиничния стадий на заболяването и непосредствените
лъчеви реакции. Ефектът настъпва в различно време след започване
на лечението.

КООРДИНАТНА СХЕМА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА РАДИОЕПИТЕЛИТИТБ

В УСТНАТА КУХИНА

Т. Любенов
София

Координатната схема представлява огледален образ на устната
кухина и създава прегледност и удобство при отразяването на
радиоепителитите през малки дозни интервали. Други предимства са
възможността за успоредно проследяване на легавичннте и кожните
реакции не само при различен ритъм на фракционнране, но и при
комбинираната лъчево-химиотерапия. Координатната схема дава ори-
ентация в проследяването на ранните лъчеви реакции, улеснява
тяхното лечение и създава възможност за обработка на голям кли-
ничен материал.на електронно-изчислителна машина.
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АДЮВАНТНА ХЮШИМИОТЕРАПИЯ ШИ РАКА НА МЯВЧНАТА ЖЛЕЗА У ЖШАТА
- 3-ГСДОШНИ РЕЗУЛТАТИ

Л. Маринов, С. Султанов, Д . Мичева, X. Р и з о в а
София

Сравняват о# тригодишните резултати в 3 еднородни по възраст
и хормонален статус белни. I и II група включват по 20 болни с
локорегионално разпространен рак ( T ^ H ^ M Q ) , докато III група
включва 20 болни с начален рак ( T ^ H Q M Q ) . При същите оперативно
и лъчево лечения за трите групи, в I група е включена и химиоте-
рапия: 2 до 13 курса ШШ. Резултатите показват 3 рецидива Ц5£)
в I група, срещу 8 рецидива (40/6) в равностойната ft II група и 3
рецидива (15%) в прогностично най-перспективната III група.

ДДЮВАЫТНА ХИМИОТЕРАПИЯ В К0МШКСН0Т0 ЛЕЧЕНИЕ
НА НЕ0ПЛАЗШТЕ НА ТЕСТИСА

JL Маринов, С. Султанов, Д . Мичева
София

От 26 болни със семиноми, лекувани оперативно, лъчево и с
адювантна химиотерапия, 25 са здрави (над 5 години - 19 болни; 3
до 5 години - 2; 2 до 3 години - 4). Починал 1 болен. От 12 болни
лекувани без химиотерапия 9 са здрави (над 5 години— 6 болни; 3
до 5 години - 2; 2 до 3 години - 1). Починали 3-ма. Адювантната
химиотерапия подобрява лечебните резултати при болни със семивоми.
При тератокарциномнте се установява обратна тенденция, но-броя на
болните не позволява изводи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ'НА АКСИАЛНАТА КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ ПРИ ПЛАНИРАНЕ
ЛЬЧШЧШИЕТО НА МОЗЪЧНИТЕ ТУМОРИ

Г. Митров, П. Пенчев, М. Лесев, Г. Джубелиев

София

При изготвянето на индивидуален план за лъчелечение на злока-
чествените тумори на мозъка се използват данните от ангиографии,
паевмоенцефалографии, електроенцефалографии и др., както и информа-
цията от находката по време на операция, с оглед оптимално облъчване
на болестното огнище при най-добро запазване на околните здрави тъ-
кани. С въвеждане на компютърната томография, точността на информа-
цията за локализацията и разпространението на туморния процес зна-
чително се повиши. Демонстрират се предимствата на компютърната то-
мография при планиране на лъчелечението на мозъчните тумори.

КЪМ ЛЕЧЕНИЕТО НА К А Р Щ Н О Ш Е НА ЕПИФАРИНКСА
*

II. Бакалов, И. Харбов, й. Тодоров, С. Султанов. Ц. Русева

София

За периода 1965 - 1974 г. в Радиологична клиника на НИРР са
лекувани 60 болни с карциноми на епифаринкса на възраст 16 - 76
години, от които 37 мъже и 23 жени. Според размера на тумора 8
болни са с Т

1 #
 21 с Т

2
, 21 с Tg ж 10 с Т

4
. При 44 болни има пшйни

лжмфни метастази. На 57 болни е приложена телекобалтотерапия с
огнипща доза в епжфаринкса 50 - 65 Gy за 5 - 7 седмици и в шийния
лжмфев басейн 45 - 55 Gy , а при 8 рентгенова терапия. Дозата в
епифаринкса при 17 болни е допълнена с интракавитарна кюритерапия
(3 х 10

 G
? ). На 12 болни е приложена и полихимиотерапия.

Правят се оценки на преживяемостта в зависимост стадия на за-
боляването, хистологичния строеж и други фактори.
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НАШИЯТ ОГШТ В ЛЪЧЕЛЕЧЕКИЕТ 0 НА ЯЕФРОБЛАСТОМА

(ТУМОР НА В И Ж )

Ц», Русева, Г. Митров
София

Проучват се характеристиката и възможностите на лъчевата те-
рапия при 85 деца с нефробластом, диагностицирали и лекувани за
10-годйшен период (1968 - 1977 г.). При условията на телегамате-
рапия в областта на туморното ложе е прилагана обща огнищна

1
 доза

2000 - 4500 рад за 2,5 - 6 седмици. Схемата на комплексно лечение
се усъвършенствува през този период, като повечето деца са лекува-
ни с операция, лъчетерапия и системна химиотерапия (Актиношшдн Д).
При последната група 2-годишна преживяемост имат 19 от 24 деца
(79,2$), а 3-годишна - 13 от 19 деца (68,4$). Тези резултати са
сравними с най-добрите съобщени в литературата.

Въз основа на своя опит авторите изтъкват някои радиобиоло-*
гични особености на нефробластома и излагат тезата за потенциална-
та лечимост на този бластом у децата.

ПО ВЪПРОСА ЗА МОДЕРНИТЕ ЛИНЕЙНИ УСКОРИТЕЛИ ЗА ЛЪЧЕВО ЛЕЧЕНИЕ

Е. Петерзилка
Ерланген - ФРГ

Линейните ускорители играят все по-голяма роля в лъчевото ле-
чение. Разглеждат се и илюстрират техническите и физически аспек-
ти на подходящите характеристики на снопа, енергията му и изисква-
нията за безопасност.
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РАДИОИЗОТОПНА ДИАГНОСТИКА
РАДИОИЗОТОПНИТЕ МЕТОДИ В ДИАГНОСТИКАТА НА РЕЦИДИВИТЕ, МЕТАСТАЗЙТЕ

И ПОСТРАДИАОДОННАТА ФИБРОЗА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА

Хр. Млъчков, Й. Ангелова, И. Христов

София

Обект на проучване -са 140 болни с рак на маточната шийка, на
конто в комплекса от диагностични 'методи е прилагана радиоизотоп-
на нефрография и сцинтиграфия на бъбреците, преди и в различни
срокове след завършване на лечението. Болните са разпределени в
две груш. Първата група обхваща 45 болни с рецидиви, респ. лер-
систиране на бластомния процес. Втората група включва 95 болни,
които проследени над 2 години след завършване на лечението са
клинично здрави. Получените резултати показват, че тежки наруше-
ния на функцията и дренажа на -бъбреците са резултат о? локалното
развитие на бластомния.процес. Пострадиационната фиброза при ог-
нйщнн дози в малкия таз от порядъка на 6000 рад не предизвиква
значителни урологичнж компликации.

СЦИНТИГРАФИЯ НА ТЕСТИСИ

Н. Влахов, Д. Тренчев
Ст. Загора

Авторите съобщават за резултатите от сцинтиграфското изследва-
не на 30 деца с кржпторхизъм» хило- и аплазия на тестисите. Изслед-
ванията са проведени на гама-камера "Пикер" с възможност за анало-
гов запис върху осцилоскопен екран и фотозапис върху полароиден
фплм. Използуван е

 99м
Тс-пертехнетат с индикаторна активност 6 -

10 млК ашпщиран интравеноэно. Скенирането започва 1 1/2 часа
след апликацията. Получават се сведения за местоположението, раз-
мерите и до известна степен функционалната активност на тестику-
лараата тъкан. Изследването не изисква специална подготовка.

Съпоставят се резултатите с оперативната находка. Правят се
изводи за полезността на метода за хирургичната практика.
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ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ някои ш ш л а г и а д и , ПАТОФИЗИОЛОГИ™ '
И РАДШ30Т0ПНИ ТЗСТОВЕ ЗА ПРОСЛВДВАНЕ ФУНКЦИОНАЛНОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ

П. Георгиев, Н. Влахов» Г. Ангелов
Ст. Загора

Изследвани са взаимоотношенията между някои ензими, патохи-
стологични тестове и радиоизотопната хепатограма за проследяване
функционалното състояние на чернодробния паренхим на зайци, тре-
тирани с тетрахлорметан. Използуван е колоидален разтвор на Ай
в дозировка 20 мкК и двуканален радиограф "Пикер".

Установена е тясна зависимост от една страна между морфологич-
ните промени и нивото на някои серумни ензими (холинестераза, ал-
кална фосфатаза, алдолаза и др.) и от друга ензимните промени ко-
релират с данните от радиоизотопната хепатограма.

Съчетаното изследване на активността на някои серумнл ензимщ
и радиоизотопната хепатограма е надежден метод за диагностицирането
на най-ранните увреждания на чернодробната клетка прн домашни жи-
вотни.

6
НЕФРОГРАФО-СЦИНТИГРАФСКИ ПРОУЧВАНИЯ Ш И ВРОДЕНИТЕ

БЪБРЕЧНИ АНОМАЛИИ

К. Влахов
Ст. Загора

При извършените 4746 нефрографски и '561 сщштиграфскж изслед-
вания на бъбречно болни, авторът установява при 25 от тях вродени
бъбречни аномалии: агенезия, хипоплаэия, дистопия, раздвоен бъб-
рек, акцесорен бъбрек и полшсистоза. Използувани са изотопите
*

31
1-хнпуран,

 197
Не-неохидрин,

 99м
Тс-Кит,

 1 1 3 м
ш - К и т и апаратура

"Ликер" (двуканален радиограф, магна скенер 500; и гама-камера
4/12 ).

Анализира се нефрографската и сцинтиграфска находка, като се
съпоставя с тази от венозната рентгенова урография. Правят се из-
води за полезността на радибизотопните методики, като ое отчита
малкото лъчево натоварване на пациента, липсата на алергични проя-
ви и възможността за повторяемое на изследването в близки срокове.
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СЦИНТИГРАМШ НА ЦЕРЕБРАЛНИТЕ ЛИКВОРНИ ПРОСТРАНСТВА
П. Николов

София

Съобщават ое резултатите от церебралната сцинтиграфия на лик-
ворните пространства проведена през последните 4 години. Получена
е сцинтиграфока информация за топографската анатомия и динамиката
на лнкворния пасаж. Проучени са 41 болни след прекарани енцёфало-
менингжти, травматични, туморни, дегенеративни, вродени, след мо-
зъчнж операции и други състояния. Прилагано е скеиираие на 4-ия,
6-ия, 24-ия и рядко на 48-ия и 72-ия час след интралумбална и при
1 след субокципитална апликация на 100 до 200 микрокюри

 1 3
*1 К$А

или 300 до 500 микрокюри
 1 6 9

Ув Са ДТРА. При 13 пациента са уста-
новени патологични находки, от които при 2 неподозирани. При 2 е
доказана локална мозъчна атрофия, при 5 нарушена ликворна циркула-
ция и резорбция и при 6 патологична ликворна циркулация с дилата-
цжя на вентрикулите. Методът позволява изводи за нарушената лик-
ворна динамика, но и за евентуалния оперативен подход за корекция.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗОТОПНА ДИАГНОСТИКА НА ОБЕМНИ МОЗЪЧНИ ПРОЦЕСИ

С ПОМОЩТА НА ГАМА-КАМЕРА

В. Колили лев, 3. Начева

София

Изследван е един значителен контингент от амбулаторно и ста-
ционарно болни със съмнение за обемен процес в мозъка.

Авторите изтъкват възможностите на гама-камерата за многопла-
нова полипроекционна сцинтиграфия на мозъка, която може многократ-
но да се' фотодокументира и визуализира осцилоскопично.

От друга страна на някои от болните чрез съответна зона на из-
бор се прави функционална оценка на мозъчния кръвоток и се просле-
дява фармакодинамиката на радиоиндахатора с оглед определяне опти-
малния вариант за визуализация на туморния процес.

На една част от изследваните болни авторите извършват следопе-
ративна верификация и правят изводи за диагностичните възможности
на гама-камерата с оглед топографското разположение- и хвстоморфоло-
гията на мозъчните тумори.
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ОТНТИГРАФСКА ДИАГНОСТИКА С ГАЛИЕВ ЦИТРАТ ПРИ
ПРИ НЕТУШРШ МОЗЪЧНИ ЛЕЗИИ

П. Николов, В. Буеароки, В. Христов
София

Анализират се сцинтжграфски образи при 47 болни изследвани с
галиев нитрат за изключване на мозъчен тумор. Отчита се визуално
степента на натрупване в лезията като висока, средна ж нжска. Не-
туморната диагноза е уточнена въз основа на оперативни, компютьр-
томографски, клинични и други резултати. Потвърждава се станови-
щето, че галиевият цитрат и по отношение на нервната тъкан е не-
специфичен туморотропен радиоиндикатор и се включва във възпали-
телни, травматични и съдови заболявания. Последните го включват
предимно в средна ж ниска степен при състояния близки до началото
на заболяването * исхемични или хеморагични инсулти, травматични
или възпалителни енцефалити, арахноидита и др. Същите състояния,
дълго време след процеса» показват нормално натрупване. От 17 бол-
ни с епилептични припадъци и суспектнж данни за тумор е установе-
на зона на повишено каптиране у 1, която не е изяснена етиологич

РОЛЯТА НА КОМПЮТЪРНАТА ТОМОГРАФИЯ И МОЗЪЧНАТА С Ц И Н Т И П Ш Ш
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛЕДОПЕРАТИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ В НЕВРОХИРУРГИЯТА

В. Бусарскж, В. Христов, П. Николов, М. Лесев

София

Въз основа на следоперативното комтотъртомографско изследване
при 198 болни и на сцинтиграфско изследване при 36 болни с различ-
ни интракраниални процеси (тумори, хематоми, абсцеси, аневризми и
др.) се прави опит за определяне възможностите на двата метода по
отношение на ранната диагноза на следоперативните усложнения (хе-
морагии, оток и дислокационни разстройства, хидроцефалия), ранно-
то откриване на туморни рецидиви и определянето на техния вид (ма-
лигнизиране, некротично-кистозни промени, оценката на ефективност-
та на оперативната интервенция, химио- и лъчетерапията. Следопера-
тивният компютъртомографски контрол е открил клинично неподозжранж
усложнения при 7 болни.Периодичният следоперативен сцинтиграфскж
'контрол е открил при 11 болни туморните рецидиви преди клиничната
им изява.
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ДИНАШЧНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА Ш1АРАТИВНИТЕ К О С Ш ПРОЦЕСИ
С МЕТОДИТЕ НА РАДИ0И30Т0ПЕАТА ДИАГНОСТИКА

Т. Петров
София

С оглед преценяване степента на репаративните процеси при
образуване на костния регенерат при 8 болни е извършено динамич-
но проследяване на сцинтиграфските промени при натрупването на
99м
Тс-пирофосфат в зоната на остеогенезата. Наблюденията са про-

ведени в срокове от 15 до 210 дни след оперативната интервенция
(остеотомия за удължаване на крайника с апарат на Касика). На
болните са извършени от 2 до 5 сцинтиграфски и радиометрични из-
следвания в различни фази на репаративния процес. Предварителни-
те резултати показват, че с методите на радиоизотопната диагно-
стика, съчетани о рентгенографскнте изследвания, може да се уточ-
ни степента на репаративните костни процеси с цел включване на
допълнителни терапевтични мероприятия за тяхното стимулиране.

РАДИОИЗОТОПНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОСТНАТА РЕГЕНЕРАЦИЯ ПРИ УДЪЛЖАВАНЕ

НА ДЪЛГИ ТРЪББСТИ КОСТИ НА ХОРА

Т. Петров, В. Владимиров, С. Бабева
София

За проследяване степента на натрупване на ""Тс-пирофосфат в
процеса на запълване на костния дефект при удължаване на дълги
тръбести кости бяха проведени 30 сцинтиграфски и 71 радиометрич-
ни изследвания на болни в различни стадии на костно зарастване.

Отчетени бяха промените в натрупването на радиофариацевтика
при стимулиране на калусообразуването с електрически ток и калци-
тоннн. Резултатите показват, че след включване на електростимула-
тора се наблюдава повишено натрупване на маркирания пирофосфат в
зоната на костния калус. Прилагането на калцитонин успоредно с
електростимулацията води до усилена концентрация на активността -
150 - 30QJC, в сравнение с натрупването на яестимулжраняя крайник.

138



РАДИЙ-226 В КОСИ И КОСТИ И Д030В0Т0 НАТОВАРВАНЕ
НА ЧОВЕШКИЯ ОРГАНИЗЪМ

А. Кертева, Б. Новакова, Р. Златанова
Секция

Изследвано е съдържанието на радий-226 в коси и кости на лица
от следните възрастови групи: от 1 до 10, от 10 до 20 и над 20 го-
дини. Намерено е съотношението между количество!*о на радий-226 в
косата и костната тъкан.

Изчислена е мощността на погълната доза, дължаща се на радиК-
226 в различните участъци на костната тъкан: ханаликули, остеоци-
ти и хаверсови канали.

Установено е, че концентрацията на раджЙ-226 в косата може да
служи като основа за определяне на съдържанието му в организма на
човека.

СЩШТИГРАФИЯ НА САКРШЛИАЧНИТЕ СТАВИ ПРИ РАННАТА ДИАГНОСТИКА НА
БОЛЕСТТА НА БЕХТЕРЕВ И ДРУГИТЕ ФОРШ НА САКРОИЛЕИТ

Хр. Млъчков, Т. Андреев
София

Сцинтиграфия на сакроилиачните стави с "*Тс-пирофосфат е про-
ведена при 120 болни: 72 - със сигурна форма на болестта на Бехте-
рев, 43 - с вероятна форма на заболяването • 5 - със синдрома на
Райтер. При 30 здрави лица е проучен нормалният сцинтиграфск»
образ на сакроилиачните стави и оа определяни нормалните стойно-
сти на сакроилиачно-сакралния индекс При болестта на Бехтерев ж
сакроилеит се получава повишено натрупване на радиофармакона в
засегнатите стави. Степента на повишеното натрупване на радиофар-
макона зависи от рентгеновия стадий на заболяването. То е най-ви-
соко в I и II стадий, докато при пълна анкилоза на ставите индексът
е близък до този на здрави лица. Методът позволява ранното откри-
ване на болестта на Бехтерев и сакроилеит и контролиране ефекта
от терапията.
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БДИЗКО-ДИСТАВЦИРАНА КЮРИТЕРАПИЯ ПРИ ИЦДУРАЦИО ПЕНИС ПЛАСТИКА

Б. Илиев, Т. Маровски, Б. Ковачева, С. Андреева, К. Тошева

Пловдив

Авторите са лекували с олжзко-дистанцирана кюритерапия 141
болни о болестта на р«угоп±«* Прилаган е конвексен мулаж с ди-
станция 1 см. Обикновено единичната повърхностна доза е била
300 рад, а общата доза на серия при ежедневен ритъм - 1200-1600
рад* През няколкомесечнн интервали е прилагана втора, а при нуж-
да ж трета серия. Само при 17 болни се е наложило прилагането на
повече от три серш. За срок на наблюдение от 2 до 14 години са
отчетенж много* добри резултати. Haft-бързо се е повлиявала болка-
та, по-бавно ж постепенно се е разнасяла индуративната плака, а
най-трудно ж не, винаги пълно са се повлиявали функционалните сму-
щения.

ЕФЕКТА НА ДЪЛБОКАТА РЕНТГЕНОВА ТЕРАПИЯ ВЪРХУ Т-ЛИМФОЦИТИТЕ
ПРИ БОЛНИ С РАК НА ГЪРДАТА, ПРОВЕЛИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЛЪЧЕВО И
ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

Л. Григоров, М. Янева, X. Кръшкова, Д. Киров, К. Димитрова,
К. Тошева

Пловдив

Изследвани са 35 болни с рак на млечната жлеза. Стойности-
те на Е-розетквте за I и II стадий след проведената предопера-
тивна лъчетерапия са 14,2 - 3,99, а за III и IV стадий 14,8 -
10,03. След оперативната интервенция се наблюдава статистически
значимо повишение на нивото на Е-розетките за I и II стадий -
29,4 ± 19,55, а за III и IV - 22,9 ± 12,36. Следоперативната
лъчева терапия снижава стойностите на Е-розетките под изходно-
то ниво - за I и II стадий 9,8 ± 6,77 и за III и IV - 9,9 ±
6,67. Обсъжда се въпросът за подчертания имуносупресивен ефект
на следоперативната лъчетерапия.
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ОПРВДЕЛЯНЕ НА ЕФЕКТИВНИЯ БЪБРЕЧЕН ШГ\ЗМ0ТОК (ЕШ) СЪС
131
1-ХИПУРАН ПОСРБЩСТВОМ ВЪНШНО РДЦИОМБТРИРАНВ

П. Беликов, А. Кюлджиев, П. Начев, В. Жечев, В. Кюлджиев
Шумен

Предлага се нов метод за определяне на ЕБИ, при който кривата
на очистване се построява по данни от външно радиометриране в пре-
кордиалната област без да се вяемат кръвни проби. Пресмятането на
Е Ш става по формула, съответствуваща на трикомаартамевтнжя мо-
дел за разпределение на хипурана. От величините, участвувал* в
нея само една се измерва, а останалите се вземат от таблици, кое-
то намалява значително вероятността за грешки. Разработената ме-
тодика е приложена при определяне на Е Ш на 40 пациента успоредно
с общоприетия досега метод. Сравнителният анализ показва предимст-
вата на новата методика.

НАШИЯТ ШТ С ЕЦЦОЛШАТИЧНАТА РАДИОТЕРАПИЯ

М. Карпаров
Пловдив

Проучването обхваща 21 болни с различи» злокачествени тумори.
След предварително блокиране на щитовидната жлеза с Дуголов раз-
твор сме инжектирали ендоличфатично 15 до 20 миликюри ^1-ляпио-
дол със специфична активност 5 миликюри/мл. Повечето автори прие-
мат, че за 1 миликюри инжектиран радиоактивен липи&дол се получа-
ват на нивото на импрегнираните лимфни възли средно от 700 до 800
рада. Добър терапевтичен ефект наблюдавахме при болните, с лнмфо-
грануломатоза. При 4 от тях приложението на радиоактивния липио-
дол доведе до временни ремисии и до значително повлияване на уго-
лемените лимфни възли. При балните с тумори на тестиса се постига
едно "профилактично" облъчване на ингвинални, илиачни, парааортал-
ни и медиастинални лимфни възли*
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ОТНОСИТЕЛЕН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОМЕНИТЕ НА
МИНЕРАЛНОТО СЪДЪРЖАШЕ НА КОСТИТЕ ИК ВИВ0

В. Дядов, С. Антонов, М. Маринов, П. Ачкова

София

Абсолютните фотонно-абсорбционни метода за определяне на ми-
нералното съдържание на костите са трудни за реализиране и не ви-
в а т оа оправдани.

В много случаи за нуждите на медицинската диагностика и тера-
пия на метаболитните костни заболявания един относителен метод е
напълно достатъчен.

Това се потвърждава като се съпоставят резултатите на провеж-
даните от нас дългогодишни, периодични относителни измервания"вър-
ху болни подложени за хронодаализно лечение и данните от клинична-
та картина за тяхното състояние.

НЯКОИ ИЗТОЧНИЦИ НА ГРЕШКИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА
МИНЕРАЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА КОСТИТЕ С ГАМА-ЛЪЧИ

П. Ачкова, В. Дядов, Г. Сотиров
София

За минералното съдържание на една кост се съди по поглъщането
на монохроматдчен сноп гама-лъчи, с който тя се скенира.

Измерването се влияе от някои фактори:
- напречния профил (коничността) на костта в мястото на измер-

ването;
- дебелината на слоя вода (т%канно-еквивалентната среда), в

който се поставя обекта;
- формата на сечението на отвора на колиматора.
В работата се разглеждат влиянията на тези фактори върху край-

ния резултат.
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ОТНТИГРАФИЯ НА НАДБШВДТЕ ПРИ ХОРМОНООБРАЗУВАЩ
НАДБЪБРЕЧЮ-КОРОШ ТУЖ)РИ

М. Разпопова, Б. Бозаджиева, Г. Бърлиев, М. Андреева
София

Изследвани са 10 болни с хистологично доказани надбъбречно-
корови тумори след интравенозно инжектиране на 0,3 - 2 милшсврж
13
^1-19-йодохолестерол. Групата включва 7 кортикостероми, 1 кор~

тикоандростером и 2 алдостерономи. При всички случаи с кортикосте-
роми я кортикоандростероми наблюдавахме фиксация на раджожндякато-
ра само в областта на тумора ( декомпенсирани възли), поради под-
тискане на контралатерадната жлеза от повишената продукция на жор-
тйзол от туморите.

При болните с алдостерономи се визуализира и контралатералната
здрава жлеза, което наложи извършване и на сцинтиграфия след под-
тискане с дексаметазон в един от случаите, на която туморът се ви-
зуализира ясно на фона на подтиснатата нормална бъбречна кора.

СЦИНТИГРАФИЯ НА НАДБЪБРЕЦИТЕ ПРИ 54 БОЛНИ СЪС СИНДРОМА

НА ИЦЕНКО-КУШИНГ

Г. Бърлкев
София

Изследвани са 54 болна с различни форми на синдрома на Иценхо-
Кушвнг след интравенозно инжектиране на Г,5 - 2 миликюри ^ 1 - 1 & -
йодохолестерол. Групата включва 31 болни с двустранна яадбъбречно*-
корова хиперплазия (болест на Иценко-Кушанг;, от които 13 верифн-
цирани хистологично, 9 о кортикостероми v8 доброкачествени ж 1
злокачествен;, всички верифициран* хистологично, 10 болна с реци-
див на заболяването след хирургично лечение ж 4 о медикаментозен
хнперкортицизъм.

Получените данни доказват, че сцинтжграфжята на надбъбрецим
има висока диагностична стойност при синдрома на Иценко-Куштаг. В
диференциалната диагноза между двустранна надбъбречно-ксрова хи-
перплазия и кортикостером, сцинтиграфията е цо-прецжзен мпод от
ретропневмоперитонеума.
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БЕЛЯЗАНВ НА УНИТИОЛ С
 9 9 м

То ПО ЕЛЕКТРОХИМИЧЕН МЕЩЦ .

С. Ковачева-Маринова
София

Изследвана е възможността за получаване на белязан с
 9 9 м

Тс-
уннтиол по електрохимичен метод чрез редукция с sn-sn електрод
на разтвори съдържащи йа

9 9 т
тсо^

 и
 унитиол. С помощта на скенирана-

та гелна хроматография върху Сефадекс G 2
5 F са идентифицирани два

комплекса на ™Гс-«унитиола с различна степен на свързване и био-
разпределение. Високомолекулярният комплекс В, получен след алка-
лизяране до рН 10,0 на електрохимично редуцирани при ниско рН 2,0
разтвори на

 Na
' *^

сО
ц и унитиол с концентрация 6 мМ, се включва

в значителна степен в. бъбреците. Сцинтиграфският образ на бъбреци-
те на заек 3 часа след венозно инжектиране на

 м
Тс-унитиол с пре-

обладаващо съдържание на комплекс В ( 8 Ш е с много добро качество.

БЕЛЯЗАНЕ НА 2,3-ДИТИОСУЛФСЮУКЦИНАТ И 2,3-ДЖИОФОСФОСУКЦИНАТ

С ""ТЕХНЕЦИЙ

С. Ковачева-Маринова, Р. Георгиева
София

Изследвано е комплексообразуването и биологичното поведение на
тетранатриев 2,3-дитиосулфосукцинат (DTSS) И хекеанатриев 2,3-ди-
тиофосфосукцннат (DTPS ) белязани с химично или електрохимично ре-
дуциран

 9 9 м
Тс, Тези съединения» синтезирани в ЛФХЗ на НИРР са ана-

логични на двмеркадтоянтарната киселина (DMSA) като меркаптогрупи-
те са субституирани съответно със сулфо- г фосфо-групи. Електрохи-
мично редуцираният

 9 9 м
Тс се свързва с

 DTSS
 при ниско рН средно

като комплексът се екскретира бързо в урината. При белязане на
ПРЯСНО ПрИГОТ^еНИ раЗТВОрИ DTPS-SnCl2 (50mM DTPS» 4 : 1 ; рН = 6 , 5 )

се получава сме,с от комплекси I и II* с афинитет към бъбреците,
позволяващ сцинтиграфското им изследване до 5-я час след венозно
инжектиране.
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ПРОУЧВАНЕ ДИАГНОСТИЧНИТЕ ЕЬЗШЮОСТИ НА КОШЛЕКСНИТЕ
РАДИ0И30Т0Ш1И ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ БОЛНИ ОТ ЕНДЕМИЧНА НЕФРШАТИЯ

Й. й о н о в
В р а ц а

Проведено е сравнктелно проучване на възможностите на радио-
изотопните комплексни методи на изследване, в сравнение с конвен-
ционалните такива при 80 болни от ендемична нефропатия, лекувани
в Окръжна болница - Враца през 1975, 1976 и 1977 г.

Извършена е съпоставка на радиоизотопните методи с провежда-
ните в клиниката: креатининов клирънс, уреен клирънс» пробите на
Зимницки и Фолхард, кръвно ниво на креатинин и у рея, рентгенови
изследвания. Правят се изводи за корелативните взаимоотношения:
клиника, параклиника и клиника радиоизотопни комплексни изследва-
ния.

Подчертава се по-тясната корелативна зависимост между радио-
изотопните методи на изследване и клиниката.

ФУНКЦИОНАЛНИ И.СТРУКТУРНИ РАДИОИЗОТОПНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ПРИ СЪМНИТЕЛНО БОЛНИ ОТ ЕНДЕМИЧНА НЕФРШАТИЯ

Й. Йонов

Проведено е проучване на възможностите на комплексните радио-
изотопни методи на изследване при 107 съмнително долни от ендемич-
на нефропатия. На болните са проведени: изотопна нефрография, изо-
топен клирънс за гломерулна филтрация, клирънс за тубулна секре-
ция и сцинтиграфия. Паралелно са проведени и комплексни изследва-
ния на кръв и урина.

Установено е, че при тази група изследвания радиоизотопните
методи се позитивират значително по-радо, отколкото конвенционал-
ните такива.

Определя се мястото и значението на комплексните радиожзотоп-
нк методи на изследване на бъбрепнте, за долавяне на най-ранни на-
рушения на тяхната функция.
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ДИАГНОСТИЧЕН ВЪЗМОЖНОСТИ НА И30Т0ПНАТА КЕФРОГРАФИЯ, СЦИНТИГРАФИЯ
И ХШУРАНОВ КЛИРЬНС ПРИ ВАЗОРЕНАЛНА ХИПЕРТОНИЯ

Б. Чакъров, 1. Захариев
София.

Проучвани оа 126 болни с предполагаема диагноза вазореналва
хипертония и рентгенови данни за пълна едностранна оклузия или
агенезжя (6 болни), хипоплазия (2), стеноза (29), вариетети в
артериалното захранване (52) и нормални артерии (37).

На всички болни бе проведено нефрограрско изследване и клирьяс
със

 1 3
*1 (

125
1)-хнпуран и сцинтиграфия със

 197
Н£-неохздрин.

При болните със стеноза и оклузия бяха регистрирани промени в
сцинтнграфския образ по правилото на sapirstein . при вариететите
в артериалното захранване сцинтиграфският оораз не се променя. Хи-
пзфаяовжят клжрънс.във всички случаи с едностранни изменения, оста-
ва нормален. Нефрографската крива се променя, при всички болни. На-
правен е опит за математичеи анализ на нефрографските тфивж при
стеноза на бъбречната артерия с различна тежест.

КОМПЛЕКСНИ РАДИ0И30Т0ПНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ БОЛНИ ОТ ПИЕЛОНЕФРИТ

Й. Йонов
Враца

Проведени са комплексни радиоизотопни .изследвания на 62 болни
от хроничен пиелонефрит (ИНГ, клирънс за гломеруляа филтрация, кли-
ръис за тубулна секреция, сцинтиграфия на бъбреците) с различна
степен на нарушение на бъбречната функция* Паралелно са проведени
комплексни изследвания на кръв, урина и рентгенови изследвания.

Паралелното провеждане на конвенционалните и радиоизотопни из-
следвания позволи определяне мястото и значението им при ранната
диагноза на пиелонефрита, определяне степента на нарушение на бъб-
речната функция и проследяване резултатите от проведеното комплек-
сно лечение.

Подчертава се предимството на комплексните радиоизотопни из-
следвания при болни от пиелонефрит и тяхното идеално съчетаване
при тази група боли с конвенционалните такива и клиниката.

146



ИЗОТОПНА НЕФРОГРАФИЯ И ЕКСКРЕТОРНА СЦИНТИГРАФИЯ С ПОМОЩА
НА " ®

М
 In-UROPOLIN

Т. Карагьозова, Н. Велева, Г. Господинов
Пловдив

Авторите описват методиката на получаването на маркирал
 иго

~
Неговото клинично приложение преминава праз обстойно из-

следване с помощта на радиохроматографията и инфрачервените ске-
нери на немаркиран и маркирал урополин, последвано от «проследява-
не на уринарната му екскреция върху зайци (радиометрично и сцинтж-
графско).

Нормалната нефрограма се получава с помоцта на MBq за 60
кг/телесно тегло "3Min-uropoiin която има известни отлики от

141

тази получена със
 ХЛ|
^-хипуран.

Екскреторната сцинтиграфия се извършва с помощта на
 1 4 8

МВч(4
к р о

in-uropoiin
a
 Получените сцинтиграми се съпоставят с

успоредно направени със
 1 9 7

н
к
 -неопдрин.

СЪДОВА РАДИОИЗОТОПНА СЦИНТИГРАФИЯ НА ТЕСТИКУЛИТЕ В ДИАГНОСТИКАТА

НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА СКРОТУМА

Т. Карагьозова, Г. Червениванов
Пловдив

Авторите излагат предпоставките и необходимостта от нейното
приложение. Скенирането се извършва непосредствено след венозно
инжектиране на 148 - 185 МВч (4-5 ̂ Ц

 1 1 3 м
1 п , под формата на

маркиран с него бета-цистеамин. Извършва се при подходящо.за пел-
та положение на болния. Описва се нормалният съдов скен на тести-
кулите. Изследват се болни с торзия на тестиса, със семинома, те-
ратокарцинома, хндроцеле, варикоцеле, епидидимит, орхиенждидимит.
Описва се асиметрично представена васкуларнзация; хипер- ж хипо-
до липса на васкуларизация. при различните патологични състояния.
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ОБРАБОТКА НА ИЗОТОПНИ НЕ8РОГРАМИ С ЕИМ - ЕС-1022

Н. Станков» П. Трнвдов, Л. Саламбашев
София

При изследване на бъбреците с гама-камера получените хисто-
грамж ое записват на съхранение на магннтофонна лента. Подготвена
е програма за ЕИМ - ВС-1022 за отпечатването на хистограми в под-
ходящ формат и последваща обработка на характерни параметри. Така
разпечатаните хжотограми улесняват достъпа до дискретната стойност
на отделните точки. Програмата включва изчислението на 21 парамет-
ри, от които ще бъдат подбрани за рутинно ползуване онези от тях,
които притежават най-висока диагностична стойност.

КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЫИ И И30Т0П0НЕФР0ГРАФСКИ КОРЕЛАЦИИ
ПРИ БОДНИ С ПРОСТАТШ АДЕНОМ

С. Мандевсхи, С. Стратев, И. Симеонов, М. Дончев

Плевен

Проведени са паралелни изследвания посредством урографично,
радиоизотопяо и клинично проследяване на 80 болни, оперирани по
повод простатен аденом. Установява се корелативна зависимост меж-
ду споменатите, методи и оперативната находка. Прави впечатление,
че застойните явления в пикочните пътища се явяват предимно при
болни с ендовезикален дял на аденома и при тези с хистологично
доказана аденомиоматозна хиперплазия на жлезата. Същите изменения
са значително по-слабо изразенв при хистична хиперплазия на про-
статата.
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РАДИОИЗОТОПНИ ПРОУЧВАНИЯ ПРИ БОЛНИ С Т Е Ш ХРОНИЧНА
БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ (ХОД И НЕФРОЛИТИАЗА

Хр. Куманов, Л. Салаибашев
София

При 37 болни с малигнена уролитиаза и ХБН са проведени от 6
месеца до 6 години след оперативното лечение многократно ИНГ, оп-
ределяне яа ЕБПТ, конвенционална и динамична камерна сцинтигра-
фвя. Бъбречната функция е възстановена при 18 болни, непроменена
при 9, а при останалите 10 има периоди иа 'подобрение или влошава-
не в зависимост от степента на медикаментозното или о хемодиализа
повлияване на хроничната бъбречна недостатъчност.

ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛИНИЧНОТО ПРИЛАГАНЕ НА ""Тс-ДМОА
ЗА СШШТИГРАФШ НА БЪБРЕЦИТЕ

Л. Саламбашев, С. Кецкаров*
София

Авторите споделят своя опит от клиничното щшлагане на
Ц С А (готов кит иа "Изокомерц* - ГДР). Проведени са сцинтиграфскж
изследвания на конвенционален скенер и гама-камера при 224 болни,
на възраст от 5 до 85 години. В този.контингент са представени ос-
новните яозологични единици яа бъбречната патология. Резултатите
се сравняват с тези от прилагане на други две съединения *

 9 S
*Tc-

цитон и
 99м

Тс-глюкохептонат. Изтъкват се предимствата яа
 9 9 м

Гс-
ДМСА: трайна фяксация в паренхима на бъбреците, липса.на пречеши
образи от кулумирана в кухинната система активност, ниско лъчево
натоварване.
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Ш
ЕЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПСКА ОЦЕНКА НА ИЗПОЛЗУВАНИТЕ ЗА

ЧЕРНОДРОБНА СЦИНТИГРАФИЯ РАДШОЛОВДИ

Е. Якимова, Д. Минчев

Изследва се влиянието на големината, формата и хомогенността
на колоидалните частици върху качеството на сцинтиграфските об-
рази- на черния дроб и слезката при дифузните увреждания на черно-
дробния паренхкм i чернодробните индекси чрез електронна микро-
скопия. Двата вида частици (с 0,08-0,09 .ти с 0,55-0,99 »>) на
""Тс-сулйоколоид-РУР и големите частици (0,28/0,56 до 0,42/0,91
/'•) на

 9
^с-сулфоколоид-Н№) и хомогенно стабилната структура на

двата радиоколоида на 24-я час обясняват високото качество на
сцинтиграфските образи. Склонността към агрегация на 24-я час на
двата вида частици на

 99м
Тс-сулфоколовд-жел. обяснява влошаването

ва сцинтиграфския образ 5*6 часа след получзването на радиоколои-
да. Частиците с малки размери (0,0&?0,11 ш) обясняват най-ниска-
та' стойност на средната аритметична за далачно-чернодробния индекс
при " ^ Е а -колоид.

С1ЩТИГРАФСК0 ИЗСЛЕДВАНЕ СЪС
 113

*ИНДИЙ-ХЛОРИД ПРИ БОЛНИ

С ТУМОРИ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ

3. Захариева, И. Узунов
Пловдив

Сцжятиграфското изследване на черния дроб посредством радио-
колоидалнн разтвори представя ограничени възможности за даферен-
циалнодиагностично обсъждане. Авторите прилагат при 40 болни с дан-
ни за дефект в натрупването от сцинтиграфията със

 1 9 8
злато или

Зм
1ндий - повторно сцинтжграфско изследване със

 113м
индий-хлорид,

въведен с активност от 2 миликюри непосредствено след първата ецин-
тиграфия. Свързването на

 113м
нндий-хлорвд с травсферина в кръвта

осигурява неговата задръжка в кръвното русло и повишеното фиксира-
не в неопластични процеси. Обсъждат се получените сцинтиграфски
образи при болни с тумори на черния дроб, ехинококови кисти и съ-
стояние след оперативна интервенция на черния дроб.
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КЛИНИЧНИ, МОРФОЛОГИЧНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ КРИТЕРИИ ПРИ ХЕПАТОБИЛИАРНА
СЦИНТИГРАФИЯ С НОВИТЕ, МАРКИРАНИ С

 99i
*Tc ПИВДОКСАЛАМИНА1И

А. Игнатов, Хр. Тасев, В. Райчева
София

Съобщава се собствена, модифицирана методика за хепатобилиар-
на сцинтиграфия, предлагаща предимства пред известната "бенгалска
роза

п
-

1 3 1
1. Маркирането и агшицирането-на пиридоксаламинатите с

9 9 м
Тс "екс темпоре" снижава лъчевото натоварване на пациентите и

позволява демонстративното, динамично визуализиране последовател-
но на: хепатопаренхимна, ренална, холедохусова, дуоденална, фаза
на везика фелеа, късна паренхимна и интестинална фаза. Интерпрети-
рат се 640 билиарни сцинтиграми на 160 болни с холецистит, холели-
тиаза, сифонопатия и др. Методиката има определени индикации и
благодарение на проведените съпоставки е определен диапазона на
диагностичните възможности на метода.

ЧЕРНОДРОБНИ ИНДЕКСИ: ДАЛАЧНО-ЧЗРНОДРОЕЕН ИВДЕКС И ИНДЕКС
ДЕСЕН ЛОБ-ДЯВ ЛОБ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ

Д. Минчев, В. Благоев
София

На 1278 болни е извършена радиометрия на черния дроб като до-
пълнение към чернодробната сщштжграфжя. Стойностите на средната
аритметична за далачно-чернодробния индекс растат прогресивно ж в
различна степен в зависимост от тежестта на дифузното увреждане на
черния дроб като се влияят и от големината на колоидалняте чавтжци:
за

 99м
Тс-сулфоколоид-?УР - 0,1114 + 0,028, за лекия дифузен процес

- 0,297 + 0,0138, за умерено изразения дифузен процес - 0,6328 +
0,0535, за хроничния хепатит, преминаващ в начална цироза - 1,1939
+ 0,088 и за чернодробната цироза - 1,8889 + 0,2134. Средната арит-
метична при

 99м
Тс-сул$околонд-РУР при хроничния хепатит с преход в

цироза е 1,3896 + 0,048, докато при чернодробната цироза е 1,1647
+ 0,0768, като тези разлики са още no-добре изразени при ^ "
лоид: 1,7536 + 0,2319 за хроничния хепатит с преход в цироза и
1,041 + 0,0451 за чернодробната цироза.
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СЛЕДОПЕРАТИВНАТА СЦИНТИГРАФИЯ ПРИ ЧЕРНОДРОБНА ЕШЮК0К03А
Хр. Иванов, А. Романова, Г. Стоянов

София

Ехинококът на черния дроб е сериозно и нерядко заболяване, кое-
то прави болния нетрудоспособен за дълго време. Следоперативната
хепатосциятиграфия, извършвана периодично, дава информация за про-
тичане на регенерацията или за настъпване на допълнителни промени
в черния дроб.

Анализират се резултатите от 17-годишни проучвания, извършени
при 800 болни на възраст от 4 до 75 г., оперирани за ехинокок на
черния дроб. Сцинтиграфиите са извършвани в различни интервали от
време след операцията, като се установяват оптималните срокове за
провеждането им. Изтъква се голямата клинична стойност на следопе-
ративната хепатосцинтиграфия.

КОМБИНИРАНА ХЕПАТАЛНА СЦИНТИГРАФИЯ И ОПЕРАТИВНО-ЛАПАРОСКОПСКА
ВЕРИФИКАЦИЯ ПРИ ГОЛЕМИ ОГНИЩИ ПРОЦЕСИ В ЧЕРНИЯ ДРОБ

А. Игнатов, А. Дериджан, П. Попов

София

Съобщава се опита от хепатосцинтиграфското изследване на 74 бол-
ни с големи огнищни процеси в черния дроб, верифицирани лапароскоп-
ски или оперативно. За повишаване диагностичната надеждност и ди-
ференциалната екзактност на изследването е осъществена полипроек-
ционна хепатосцинтаграфЕя с

 99м
Тс-сулфурколоид комбинирана с пов-

торно скениране със ^
13м
1пСТ

3
-хемотрансферан. Това позволи постига-

не на видова или нозологична диагноза и разграничаване бластомните
огяищни процеси от доброкачествените, а от последните - отграничава-
не ехйвокока от хепатохемангиома. Сцинтиграфски доловимите огнищни
лезиж са до 1,5 - 2 см, докато лапароскопските възможности са по-
широки ж достигат до 3-4 мм.
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СЦИНТИГРАФИЯТА ПРИ ЧЕРНОДРОБНАТА П0ЛИКИСТ03А

А. Романова, Хр. Иванов

Софт

Макар -ж рядко заболяване, полвкистозата на черная дроб пред-
ставлява интерес от днференциалнодиагностнчно гледище.

Авторите споделят своя опит при 10 болни, верифжцжранж опера-
тивно или лапароскопски, при които са прилагали различни сцивти-
графски метода. Изтъква се значението на съчетаната сщштжграфжя
за диференциалната диагноза между поликистозата и метастазите в
черния дроб от една страна и поликистозата и мултиплената ехнно-
«окоза от друга.

Препоръчва се сцинтжграфско изследване и на други органи и
системи, тъй като най-често поликистозата обхваща повече от един
орган.

ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛИНИЧНОТО ПРИЛАГАНЕ НА 99м-Тс-ШВДА
И 99м-Тс-ЕХИДА ЗА СЦИНТИГРАФИЯ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ

ИХЛЪЧНО-ОТДЕЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА

А. Романова, Хр. Иванов, Ц. Цанев, В. Пенчева, С. Бабева

София

Авторите споделят своя опит от клиничното приложение на
99м-Тс-хепида (диетилацетанилид иминодиадетат), производство на
ПНР и на 99м-Тс-ехида (диетилфенилкарбамил иминодиадетат), произ-
водство на Амермаш - Англия.

Проведени са сцинтиграфоки изследвания на гама-камера и кон-
венционален скенер при 45 болни на възраст -от 30 до 78 г. с различ-
ни заболявания на хепатобилиарната система. Прави се анализ на
проведените динамични изследвания. Резултатите съвпадат с тези,
описани в литературата. Приложените комплекси имат добри качества
за изследване на хепатобилиарната система.
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АЛТЕРАЦИЯ НА МАРКИРАШ ЕРИТРОЦИТИ ПОСРЕДСТВОМ
ЙОНИЗИРАШ ЛЪЧЕНИЕ

И. Узунов, 3. Недков
Пловдив

Авторите съобщават метод за алтерация посредством йонизиращо
лъчение на предварително маркирани с радиоактивен изотоп еритро-
цити, с цел използуването им във функционалната и сцинтиграфска
диагностика на далака. Алтерацията на еритроцитите се постига с
олъчване посредством йонизиращо лъчение <. бе та-частици, рентгеново
или гама-лъчение) от подходящ източник. За предварителна маркиров-
ка на еритроцитите се използува някой от обичайните радиоактивни
изотопи (

5
псг, ̂ Т с ) . Демонстрират се качествени сцинтиграми и

функционално изследване на далака при болни , получени чрез алте-
рвракж с йонизиращо лъчение еритроцити. Посочват се преимущества-
та на метода пред известните досега методи за алтерация на еритро-
цитите посредством имунологично, термично и химично въздействие.

НИВО НА ФЕРКТИНА СРАВНЕНО С ДРУГИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НА ЖЕЛЕЗНИЯ ОБМЕН В СЕРУМА

П.Ангелова, А, Бонева
София

За оценката на състоянието на железния обмен в организма се
използва изследването количеството на общия хемоглобин, серуми ото
желязо и желязосвързващия капацитет на серума.

Радиоимунологичните методи дават възможност за изследване ко-
личеството на феритина в зерума. При здрави лица са намерени стой-
ности от 4 до 200 нанограма/милилитър.

Изследвани са 50 лица за серумен феритин, серумно желязо, ЖСК
и процент на насищане на трансферина. Установени са стойности за
серумен феритин от 50 до 190 нанограма/милвлитър, серумно желязо -
варира от 40 до 135 микрограи£, ХСК - от 200 до 330 микрограф.
Процентът на насищане на трансферина е от 20 до 38£.
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РАДИОИЗОТОПНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕПОНИРАНИТЕ ЕРИТРОЦИТИ В СЛЕЗКАТА
ПРИ ОЦЕНКА ЗНАЧЕНИЕТО НА СПЛЕНОМЕГАЛИЯТА ЗА АНЕМИЧНИЯ СИНДРОМ

И. Костадинова, Н. Удверева, М. Зшбплева
София

Определянето на количеството на депонираните еритроцжтж в слев-
ката спомага да се прецени доколко анемичният синдром се дължи на
сгогеномегалията при някои пациенти и доколко на основното заболя-
ване. При 24 хематологично болни без и със спленомегалия в резул-
тат ча лимфоидна или миелоидна пролиферация, се определи с радио-
изотопен метод количеството на депонираните еритроцити в слезката.
Установява се, че при пациенти без спленомегалия в слезката се съ-
държа средно 4,08£ от тоталната еритроцитна маса» При пациенти с
лимфопролиферативно заболяване този процент е средно 20,58, а при
тези с миелопролиферативно заболяване - 22,12. Получените данни
говорят в полза на това, че спленомегалията утежнява анемичния
синдром.

ДИНАМИЧНИ НУКЛЕАРНИ ПРОМЕНИ В ДИМБОЦИТИ ОТ ПЕРИФЕРНА КРЪВ НА БОЛНИ
С РАК НА МЛЕЧНАТА ВДЕЗА ПОДЛОЖЕНИ НА ПРВДШЕРАТИВНА ЛЪЧЕТЕРАПИЯ

М. Янева, Л. Григоров, X. Кръшкова, М. Димитрова, К. Тошева

Пловдив

При 27 болни с рак на млечната жлеза в стадий T
2
N

0
M

0
 Ж T

2
N

1
M

Q

бяха проучени нуклеолите в лимфоцита от периферна кръв преди за-
почване на предоперативна лъчетерапия, при доза 200 rad и след
реализирана доза от 1000 rad и от 220 rad.

Нуклеолите представляват чувствителен индикатор за метаболит»
ната активност на лимфоцитите, особено по отношение на синтеза на
РНК.

Авторите доказват дозовата зависимост на изменението на нуклео-
ларния коефициент и се обсъжда неговото значение като биологически
индикатор.
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МЕТОД ЗА РАДИОИЗОТОПНО ОПРВДЕЛННЕ НА ХШТ0КБ1ТА ИН ВИТРО

И. Костадинова, Н. Милев, Г. Тодоров
София

В 3-4 ми венозна кръв се размесва стабилизиран разтвор на
€i3 с рН 2-3 по 0,2 микрокюри на мл кръв. Маркирането на плаз-

мените протеини приключва за 5 минути на стайна температура. Про-
би кръв и плазма в обем 1 мл се радиометрират в установка с кла-
денчев кристал и хематокрита се изчислява по формула. При сравни-
телни изследвания по описания метод и по центрофужния микрометод
на една и оъща кръв се установяват разлики в повече от 1,6 - 5,8£
при центрофужния микрометод. Възпроизводимостта на резултатите по-
казва отклонение средно от 1,8£ по предлагания метод и от 3% при
центрофужния. Обсъждат се възможните източници на грешки и се из-
брояват изискванията за тяхното избягване. Посочват се предимст-
вата на 1Н витро метода за определяне на хематокрита: по-голяма
точност и липса на лъчево натоварване на пациента.

РАДИОИмУНОЛОГИЧНО ОПРЭДВДНЕ НА НИВОТО НА ВИТАМИН \
2

 В

СЕРИ* НА ЗДРАВИ ЛИЦА И ПРИ НЯКОИ ХЕМАТОЛОГИЧШ ЗАБОЛЯВАНИЯ

И. Костадинова, Н. Милев, Г. Тодоров, Н. Търколев, Т. Берберян

София

Нивото на витамин В
1 2
 в кръвен серум е определено радиоимуно-

логично при 81. Здрави лица на възраст от 20 до 80 години и при 40
болни - по 10 с пернициозна анемия, полицитемия вера, полиглобулия
симптоматика и анемия фериприва. С напредване на възрастта нивото
на витамин В

1 2
 постепенно спада Сг = -0,95) от средно 460 пг/мл

при лицата от 20 до 30 години, на 370 пг/мл при лицата в напредна-
ла възраст. При всички възрастови декади горната граница на норма-
та не надхвърля 700 пг/мл, а долната граница не спада под 200 пг/мл.
Привеждат се резултатите, получени при хематологично болни: перни-
циозна анемия х = 57,7 пг/мл,полицитемия вера 1 = 1016 пг/мл, по-
лиглобулия .«штоматика X « 533 пг/мл и анемия фериприва х = 488
пг/мл.
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КОРОНАРЕН КРЪВОТОК ПРИ БОЛШ С АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ

В. Линьова, Б. Чакъров, Б. Шахов, М. Чакъров

София

При 35 болни с артериална хипертония и 15 сърдечно здрави ли-
ца бе определен коронарният кръвоток в покой по неинвазивен път
с радиоактивен талий. Методът дава възможност кръвотока да бъде
изразен не в абсолютни единици, а в процент от минутния сърдечен
дебит.

При сърдечно здравите лица коронарният кръвоток е в гранит
4,5 - 5,5# от минутния обем. При болните с артериална хипертония
кръвотокът е определено завишен - 6,5)? до 12£. Направен е опит зе
изясняване зависимостта на величината на миокардния кръвоток от
вида, стадия и давността на хипертонията, както и от стойностите
на артериалното налягане. Особено внимание е отделено на случаите
с интензивност на кръвотока близък до нормалния.

ВЪРХУ СЦИНТИГРАФСКИЯ ОБРАЗ: НА ГЛОБАЛНАТА СЪРДЕЧНА КУХИНА -

ОЦЕНКА НА 637 СЛУЧАЯ
Т. Карагьозова -

 ;

Пловдив

Авторът предлага резултатите от сцинтиграфското изследване ж&
глобалната сърдечна кухина със in при значителен брой болни.
Полученият образ се интерпретира, като се съпоставя с извършената
при легнало положение телерентгенография на сърцето. Описва се не*
тодиката на изследване и се предлага нов за целта радиофармацев-
тичен препарат - i

n
 -бета-цистеашш. Нормалният сщктжграф-

ски образ на сърдечната кухина се изгражда от изследването на кон-
тролна група от 150 души (мъже и жени;, на възраст от 18 до 71 г.
Описват се особеностите във вида на скена при днлатация на лявата
камера, аневризма на сърцето, кор бовинум, аневризми на малютрал-
ните съдове, перикардита и се предлагат някои рентгено-сщнтжграф-
ски критерии за количествена оценка.
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КОЛИЧЕСТВЕНА РАДИОКАРДИОГРАФСКА ОЦЕНКА НА Л/ШОКАМЕРНАТА
И ДЯСНОКАМЕРНА СЪРДЕЧНА ФУНКЦИЯ

£. Шейретова, Ж. Иванов, И. Даскалов, Г. Сотиров
София

Haft-широко използувани количествени показатели за оценка на
сърдечната функция са фракциите на изгонване и обемните изменения
яа лявата и дясната камера. Съобщава се опитът при количествена
обработка на радиокардиограмите от 36 болни при елиминиране на
един от главните фактори - белодробния фон. Изчислените стойности
по измененията в регистрираната ендосистолична и теледиастолична
активност съответствуват практически на възприетите от директните
инвазивни методи.

ТРАНСМИСИОННОТО СКЕНИРАНЕ - ЦЕНЕН ПОМОЩЕН МЕТОД
В И30Т01ШАТА ДИАГНОСТИКА НА СЪРЦЕТО

Ы, Чакъров, Б. Чакъров, Д. Дянков
София

Пря радюизотопната диагностика на сърцето и крайно необходи-
мо установяването на неговите топография, реални размери и точни
контурж. Описан е метод за трансмисионно скениране с помощта на
приспособление към двуглав скенер СЕЛО ДС 7. Посочени са най-под-
ходящите изотопи и активности ж е извършена оценка за лъчевото на-
товарване. Представени са примери, които демонстрират допълнител-
ната информация, която методът-предоставя при радиоизотопна диаг-
ностика на слединфарктни съидечни аневризми, ексудативни перикар-
дита, някои тумори на медиастикуиа и сърдечните кухини, првстенни
тромбж, а също и при неиявазивно определяне кръвотока на миокарда
с помощта на 201-талий.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ШОКАРДНАТА ПЕРФУЗИЯ С
 2 0 1

Т1 В УСЛОВИЯТА НА ФИЗИЧЕСКО
НАТОВАРВАНЕ И В ПОКОЙ НА ГАМА-КАМЕРА С ЕИМ ЕС1020

Е. Шейретова, Й. Белоев, И. Томов, Ж. Иванов, А. Калоянова,
П. Тривдев, Н. Виденов, А. Бочев

София

При 52 болни са проведени клинични, ЕКГ и радиоязотошш из-
следвания на регионерната миокардна перфузия с

 2 0 1
Т1 на гама-ка-

мера в условията на физическо натоварване и в покой с обработка
на образите с ЕИМ. Този комплексен подход има голямо клинично
значение за диагнозата на ИБС и определяне на степенната израэе-
ност и локализация на миокардната исхеиия. Визуализирането на
преразпределението на

 2 0 1
Т1 след единично инжектиране при фжэи-

ческо натоварване и след 30 и 120 мин. дава значителна диагно-
стична информация за проследяване в динамика на образите на нсхе-
мичните зони, както и на Виталии множествени микрополета в обла*
стите на цикатрисиални постинфарктни изменения.

А
СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА НА МИОКАРДНАТА ПЕРФУЗИЯ ОТ СКЕНЕР И
ГАМА-КАМЕРА ПРИ ОБРАБОТКА НА ОБРАЗИТЕ С ЕИМ ЕС1020

Е. Шейретова, Я. Белоев, Ж. Иванов, П. Триндев, Н. Виденов

София

Изследвана е регионерната миокардна перфузия при 660 болни с
инфаркт на миокарда, стенокардия, миокардиосклероза, от които на
скенер със

 1 3 1
Cs -хлорид 408, с *

01
Т1-хлорвд 95, на гама-камера с

2°*Т1-хлорид 79. и на гама-камера и скенер с ^
01
Т1-хлорид 78. При

скениране със Cs се визуализират инфаркти със средни и големи
размери, а с

 2 0 1
Т1 се подобрява информацията за задната отена на

миокарда. На гама-камера при обработка на образите о ЕИМ се лока-
лизират малки и микроинфаркти и пипоперфузионни зони по отношение
на отделните коронарни клонове.
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УСТРОЙСТВО ЗА ДИАГНОСТИКА НА ЩТОВВДАТА ЖЛЕЗА

В. Босквнарян
Пловдив

Известно е, че функционалната диагностика на щитовидната жле-
за е едно от най-разпространените и трудоемки изследвания, тъй
като всяко измерване на* пациент в крайна сметка трябва да се. из-
числи в проценти спрямо стандарта на измерване.

Авторът предлага устройство, чрез което се избягва процеса
яа изчисление, като резултатите се получават направо в проценти.
Устройството е изпълнено с интегрални схеми.

СРАВНИТЕЛНА РАДИОИЗОТОПНА И ОПЕРАТИВНА ОЦЕНКА
НА АДЕНОМИТЕ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА

Ж. Витанова, С. Томов, И. Николова, В. Жечев

Щумен

Проведени са сцжнтиграфски изследвания на щитовидната жлеза
с йод при 30 болни постъпили за оперативно лечение в хирур-
гическо отделение при диспансера с диагноза аденом. В областта на
палпжращите ое възли сцинтжграфски се установи в 40$ хипофиксация
на раджойода, 20$ - хиперфиксация, 33,3$ изофиксация и 3,3$ - въз-
ли с хипофшссацжя и изофиксация. Хистологичните резултати показа-
ха в 3 от случаите - папилиферно жлезист карцином, 3,4$ - микро-
фоликуларен аденом, 56,6$ - макрофолжкуларен, макро- и микрофо-
ликулареи * 13,4$, фетален аденом - 6,6$. Оперативната находка
съвпада в 96,7$ от случаите със сцинтиграфията.

В заключение считаме, че сцинтиграфията предлага възможности
за подобряване диагностиката на туморите на щитовидната жлеза.
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СКЕНОГРАФСКИ СЛЕДОПЕРАТИВЕН ОБРАЗ ПРИ РАК НА 11ЦТОБВДНАТА ЖЛЕЗА -
КРИТЕРИЙ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛЕЧЕБНАТА ТАКТИКА

Т. Кацаров
София

Следоперативно скенографско изследване на щитовидната област
е проведено на 325 болни с рак на щитовидната жлеза лекувани през
периода от март 1977 до февруари 1980 г. Въз основа на получени-
те резултати се очертават три основни групи болни:

Първа, при които тоталната аблация е постигната едномоментно
(над 60£ от случаите) и при които бъдещият скенографски контрол
ще търси рецидиви или далечни метастази, Втора, с парциално от-
странени части от жлезата, при които в зависимост от характера на
скенографски установения остатък тоталната аблация се постига чрез
нова оперативна интервенция или чрез радиоактивен йод. Трета, при
които е отстранен само малигнизирал аденом и .изотопният контрол
ще проследява функционалната активност в остатъците от жлезата.

РАДИОИШОЛОГЙЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НИВОТО НА ТРИЙОДТИРОНИНА ( т 3 ) и
ТИРОКСИНА (Т

4
) В ПРОСЛЕДЯВАНЕТО НА БОЛНИ С РАК НА ЩИТОВИДНАТА

ЖЛЕЗА ПРИ НЕПЪЛНА АБЛАЦИЯ НА ЖЛЕЗАТА

Т. Кацаров, Б. Захариева
София

Проведено е радиоимунологично определяне нивото на серумните
Tg и Т

4
 при 48 болни, които имат скенографски установени остатъци

от щитовидната жлеза след оперативно лечение по повод рак на жле-
зата. Изследването при всеки болен е динамично - неколкократно.
Установява се корелация между теста за водно натрупван», големина-
та на щитовидния остатък и серумните нива на определяните хормони.
Липсва зависимост между хистологичния вариант на оперативно от-
странения тумор и намерените стойности на Тд и Т

4
.

 Н е с е
 установя-

ва описваната предоминираща трийодтиронинова продукция.

161



СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ПРИЛАГАНИЯ В КАПСУЛИ И В РАЗТВОР 1 3 1 I
ЗА ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА

М. Я н е в а , Л . Г р и г о р о в
Пловдив

141

Авторите представят данни от натрупването на I в щитовид-
ната жлеза при две групи еутиреоидни болни приели радиоактивния
йод в капсули и в разтвор, за провеждане на функционалния тест.
При болните приели йода в капсули на 2-ия, 6-ия ж 24-ия час се
отчитат статистически значимо по-ниски стойности от групата бол-
ни приели 0,37 MB

q
 във вид на разтвор.

Обсъждат се възможностите за тези различия и необходимостта
от използуване само на X в разтвор за функционална диагностика
на щитовидната жлеза.

№840*099

КЛИНИЧНО ПРОТИЧАНЕ НА ЩИТОВИДНИЯ РАК - ПАРАЛЕЛ СЪС СКЕНО-

НОГРАФСКИЯ ОБРАЗ НА ЖЛЕЗАТА

Т. Кацаров
София

Проучванията върху 700 долни с рак на щитовидната жлеза, из-
следват ж лекувани в Научния институт по онкология от 1968 до
1979 г. показват определена зависимост между предлечебния скено-
графски образ на щитовидната жлеза и протичането на злокачествения
процес. Тази зависимост е по-ясно изразена при мъжете. Близо 80£
от починалите са имали скенографски образ на тумора - "студен" въ-
зел. За цялата група проучени болни този образ се среща в 57£ от
случаите. Болестта е протекла фудроянтно само при болни със "сту-
дени" възли (общо 18 души). Инфилтративни прояви на тумора в окол-
ни анатомични структури са намерени при 63 болни със "студени" въз-
ли и само при 7 болни с друг скенографски образ на тумора.
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КОМПЛЕКСНА РАДИОИЗОТОПНА ДИАГНОСТИКА ПРИ ХШОТИРВОИ,
Б. Пешев, Б. Захариева

София

Проведена е комплексна радиоизотопна диагностика при 60 бол-
ни с хипотиреоидизъм. Изследвана е радиойодкаптацията на 2, 4 и
24-я час, теста на Хамолски, нивото на Т

3
 ж Т

4
, тиреосцинтигра-

фия, а при някои болни - белтъчно свързаният радийод в серума к
теста на Кверидо.

При първичен микседем се регистрират разстройства във всички
фази на йодния метаболизм: начална, ускорена хормоносинтеза и
повишена тиреотропна стимулация, а след изчерпване на компенсатор-
ните механизми - тежки изменения в йодния обмен. Интерес представ-
лява намаленото ниво на Тд и Т

4
, или само на Т

3
 при нормално ниво

на тироксина (26,9£). Вероятно при първичен микседек Тд реагира
по-чувствително и вероятно предхожда намаляване нивото на Т

4
. При

тези болни играят роля промените в йодната помпа и нивото на три-
йодтиронина.

СЦИНТИГРАФИЯ НА ПАРАЩИТОВВДНИТЕ ЖЛЕЗИ

Н. Пешев, Г. Тодоров, Д. Мушмов, Ц. Цанев

София

Преведени са сцинтиграфски изследвания на паращитовидните жле-
зи с помощта на гамакамера, по метода описан от Крокер и кол, пра
15 болни. От тях 6 са с първичен хиперпаратиреоидизъм н 9 с хро-
нична бъбречна недостатъчност и съмнение за вторичен хиперпара-
тиреоидизъм. Положителен скен е установен при 3 от първата група
и при 4 от втората. Резултатите се обсъждат и се прави извода, че
сцинтиграфията на паращитовидните жлези, с помощта на гамакамера,
е един от малкото методи, които дават възможност за изобразяването
на патологично променените жлези и оказва помощ при трудната диаг-
ностика на тези заболявания.
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Ш
НА ПОЗИТИВНАТА СЦИНТИГРАФИЯ С 6 7ГАЛИЕЕГ Щ1ТРАТ ПРИ

ДИАГНОСТИКА НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ТУМОРИ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА

М. Разпопова, Л. Симеонов, Ц. Цанев, П. Узунов, Б. Младенов
София

Изследвани са 64 болни с различни възлести образувания на
щитовидната жлеза, с последваща сцинтиграфия с Талиев цитрат -
2,5 миликюри на 72-я час на апарат "Ликер 4" - САЩ.

62 от болните бяха оперирани и хистологично верифицирани. От
тях 12 болни със злокачествено израждане, от които 10 показаха
усилено натрупване на Талиев цитрат, т. е. съвпадение с диагно-
зата в 83,7£, фалшиво негативни резултати при 2-ма - 16,7$.

Радиохистологичните съпоставки при доброкачествените образу-
вания на щитовидната жлеза показаха съвпадение при 89,1$. От 5
болни с Хашимото при 4 се установи усилено натрупване на радио-
нуклида.

РАДИОИЗОТОПНА ДИАГНОСТИКА ПРИ ТОКСИЧНИЯ АДЕНОМ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА

Б. Захариева, Н. Пешев, И. Топалова
София

Изследвани са 57 болни с токсичен аденом на щитовидната жлеза
в различен стадий на заболяването. Проведени са 8 радиоизотопни
изследвания на щитовидната жлеза. В голям процент от токсичните
аденоми се регистрират различил вариации в отделните фази на йод-
ния метаболизъм, което би могло да обясни големия полиморфизъм в
клиничната симптоматика. Нормалното хормонално ниво, при повишена
радиойодкаптацжя и ускорена хормоносинтеза, се дължи най-вероятно
на началните фази на хипертиреоиднзъм. Повишеното хормонално ниво
при нормални показатели може да се обясни с нормализиране на хор-
моналния баланс, а така също и на ускорена хормоносинтеза при нор-
мален приток на градивни материали. Потвърждава се, че при токсич-
ния аденом се налага своевременно и радикално лечение.
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ИЗПОЛЗУВАНЕТО НА 6 7 ° М Щ Т Р А Т в КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКЕ

Т. варовоки, И. Узунов
Пловдив

Приложението на туморотропни радиофармацевтични препарати на-
мира широко приложение в радиоизотопната диагностика. Много уда-
чен за тази цел се оказа галневият цитрат ( Ga) поради факта, че
той е химически чист, има подходящи период на полуразпад и гама-
лъчение за скениране и голяма тропност към бързоделящите се клет-
ки.

Авторите са изследвали 50 онкологично болни с
 Са

-ци.трат,
производство на СССР, с различни диагнози. Анализират се диагно-
стичните възможности на препарата при тумори на белия дроб, млеч-
ната жлеза, заболяванията на ретикуло-ендотелната система., мозъка
и др. Правят се изводи за ценността на метода при различни нозоло-
гични единици, за най-подходящото време за скениране, както и за
физиологичното разпределение на радионуклида.

#f 60/05

УСТРОЙСТВО ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ ОТ РАДИОКАРДИОГРА^ЯМТА

3. Недков, Р. Китова
Пловдив

Авторите предлагат и разработват устройство, позволяващо от
получения графичен запис на процеса на разреждане на радаоиндика-
тора непосредствено да се отчитат по раднокардиограиата общото
число импулси и другите показатели на процеса. С това.се намаля-
ва грешката от планиметричните и геометрични способи за опреде-
ляне площта под РКГ-крива. Задачата се състои в избор на тип
преобразувател на изходните импулси в аналоговия сигнал, а също
в създаване на системи за представяне и обработка на данните, поз-
воляващи в максимална степен, да се облекчи оценката на сърдечния
дебит и другите показатели на централната хемодинамика на радио-
кардиограмата.
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КОМПЛЕКСНО РАДИОИЗОТОПНО ИЗСЛВДВАНЕ LA БОЛИТЕ
С ЧЕРНОДРОБНА ЦИРОЗА

Хр, Млъчков, Д. Минчев
София

От 1884 болни с дифузни процеси на черния дроб изследвани с
различни радиоколоида при 176 са установени сцинтиграфски данни
за цироза на черния дроб. Сцинтиграфската находка при всички бол-
ни е допълвана от количествената информация получавана от далачно-
чернодробния индекс и индекса десен лоб - ляв лоб на черния дроб.
При 23 болни е проведено и функционално изследване с радиоколоиди
(каптация на радиоколоида в черния дроб и кръвен клирънс). При 34
от изследваните болни диагнозата получена от комплексното радио-
изотопно изследване е съпоставена с данните от хистолого-лапаро-
скопското изследване. От тях при 29 (85,3$) е имало пълно съвпаде-
ние на радиоизотопната с хистолого-лапарсскопската диагноза, при
3 (8>82£) - частично несъвпадение и при 2 (5,88$) - несъвпадение.

НАПРАВЛЕНИЯ В ПРИБОРОСТРОЕНИЮ ЗА ЯДРЕНА МЕДИЦИНА

Т. Машек
Будапеща - УНР

Комбинатът ГАМА. повече от 20 години разработва измерителни
уреди за ядрена диагностика. През този период заводът е постиг-
нал редща успехи в разработката и производството на прибори за
ядрената, медицина. Серийното производство на завода се е разши-
рило с производство на обикновени прибори за измерване " ш витро"
и "ин виво" и с производството на сложни прибори, каквато е
СЦИНТИШЩИОННАТА ГАМА КАМЕРА.
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КЛУШИКО-СШ'ШТИГРАФСКИ И ОПЕРАТИВНИ ПАРАЛЕЛИ ПРИ ПРОЦЕСИ
3 ГРЪБКАЧНО-МОЗЪЧКОТО СУБАРАШВДАЛНО ПРОСТРАНСТВО

А. Игнатов, С. Недялков, П. Овчарова
София

Обсъжда се миелосцинтиграфската, клиничната и оперативната на-
ходка при 40 болни с процеси локализирани в гръбначно-мозъчното
субарахноидално пространство. При болните се касае за екстрамеду-
ларни процеси от различно естество - тумори, хронични възпалител-
ни заболявания и промени от страна на гръбначния ?тълб, водещи до
частично или пълно прекъсване циркулацията на гръбначно-мозъчния
ликвор на определено ниво. Локализирахме точно топиката на стопа,
а 'в отделни случаи и разпространението на процеса, без методиката
да позволява нозологичното определяне на заболяването. При част
от болните коригирахме клинически определеното ниво на стопа и
подпомогнахме оперативната интервенция.

СЦИНТИПАЩОННАТА ГАМА КАМЕРА ТИП МВ-9100 И ИЗЧИСЛИТЕЛНА
СИСТЕМА ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИТЕ ОТ НЕЯ

И. Фелдеш
Будапеща - УНР

За създаването на апаратурна основа за съвременна радиоизотоп-
на диагностика комбинатът ГАМА е започнал производство на сцинти—
лационна гама камера тип МВ-9100, на основата на лиценз от форма-
та "ПИКЕР" - САЩ. Едновременно с това, изхождайки от международния
опит за обезпечаване на по-голяма ефективност от използуване на
гама камерата, комбинатът ГАМА разработва успешно и предлага сис-
тема за обработка на данните от сцинтилационната гама камера тип
МВ-9100.
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РДДИОИМУНОЛОГИЯ

ЧУВСТВИТЕЛЕН ДВОШО-АНТИТЕЛЕН № Ш ЗА ОДНОВРЕМЕННО
ОПРБЩЕЛЯНЕ НА ИНСУЛИН И РАСТЖЕН ХОРМОН

0. Копаранова, Г. Сотиров, Н. Търколев
София

Описан е метод за едновременно определяне на инсулин и расте-
жен хормон в една проба, използвайки двойно-антителната методика.
Методът се характеризира с добра чувствителност (за инсулин 2,5
мкЕ/мл ж 0,2 нг/мл за растежен хормон), точност (коефициент на ва-
риация 6 - 16%) и възпроизводимост (96,9 - 117$). Определените
стойности за инсулин ж растежен хормон на едни и същи серуми по
предлагания и стандартни методи не се различават статистически.
Необходимият биологичен материал за изследване и на двата хормо-
на е минимален (0,2 мл). По този начин могат да се разширят въз-
можностите за раджожмунологично определяне на инсулин и растежен
Хормон, когато разполагаме с малки количества серум ЕЛИ друга био-
логична течност, при намалена трудоемкост.

СУБКЛЕТЪЧНО РАЗПРБ1ЕЕЛЕНИЕ НА ТУМОРОТР0ШШТЕ
РАДИОФАРМАЦЕВТИЧНИ ВЕЩЕСТВА (ТРВ)

В. Орешков, Ю. Станчева, Д. Цннгнлев
София

Проследява се натрупването и субклетъчното разпределение в
експериментален белодробен карцином РЛ-67 и в човешки белодробен
карцином на седем ТРВ: Галмй-67-цитрат, Итербий-169-цитрат, Селе-
нжй-75-селенметионжя, Селений-75-натриев селенит, Кобалт-57-блео-
мицжн, Технеций-99м-блеомицин и Технеций-99м-тетрациклин. Изолира-
на бе ядрената, макрозомалката, микрозомалната и цитозолна фракции,
като натрупаната в тях активност бе измерена на гама-спектрометьр
снабден с кладенчев кристал. Активността натрупана в ядрената фрак-
ция варира между 10 и 20£ от общата активност. В подобно количест-
во е и тази, натрупана в лизозомомнтохондриалната фракция. Натруп-
ването на ТРВ в експериментален и човешки белодробен карцином е
цжтоплазмен процес.
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"ИН ВИТРО" ИЗОТОПНА ДИАГНОСТИКА ПРИ РАКА НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

Д. Цинги лев, Ю. Станчева, В. Орешков
София

"Ин витро" изотопната диагностика на рака на млечната жлеза
е най-добре развита в сравнение с другите локализации на неопла-
стичните процеси. Чрез радиоимунологичните методи се измерва ни-
вото на различните хормони и се определя наличието или липсата на
рецептори към естрадиола и прогестерона за определяне на индиви-
дуалната хормонална чувствителност и предвиждане отговора след
хормоно- и химиотерапия, а именно: карциноембрионален антиген,
алфа-фетопротеин, хорионгонадотропин, трансферта, кисела фосфа-
таза и др. От имунологичните проби се използва белязан Cqu (съ-
ставка на комплимента), която може да служи като показател за ре-
цидив или метастаза. Проучвания върху клетъчната кянетика могат
да дадат допълнителна представа за туморната биология.

ФАКТОРИ, ПОВЛИЯВАЩ РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА ЕСТРОГЕННИЯ РЕЦЕПТОР

Ю. Станчева, Д. Цингилев, • В. Орешков

София

За определяне на индивидуалната хормонална чувствителност при
рака на млечната жлеза се използва измерването на рецептора към
естрадиола. Ако туморът е рецепторотрицателен не се очаква ефект
от хормонотерапията. Ако е рецепторположателен около 6(# от бол-
ните се повлияват. В настоящето изследване бяха проучени фактори-
те, които влияят върху определянето на рецептора. Оказа се, че
времето от вземане на материала до дълбокото му замразяване е
критично, поради термолабилността на рецепторния протеин. Съхра-
нението на материала на -20° показва деградация на рецептора след
две седмици между 20 и 5б£. Съхранението в течен азот (-196°) за-
пазва рецепторът непроменен поне за две седмици. Като най-удобнж
са методите за пулверизиране на тъканта чрез хомогенизиране в
течен азот и раздробяване на микродизмембратор.
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РАДПОИМУНОЛОШЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕЗЕРВИТЕ НА ХИП0ФИ30-
ГОНДДНАТА ОС ПРИ БОЛНИ С НАРКОМАНИЯ *

И. Куртев
София

Чрез специфични радиоимунологични методи е изследвана хипофи-
зо-гонадната ос при болни с наркомания при мъже на средна възраст
21 години и с давност на заболяването около 5 години. Проведена е
стимулация със синтетичен ЛХ-РХ в доза 25 мкг. Резултатите са
сравнени с ответната реакция при 20 души здрави мъже на същата
възраст. Установи се статистически достоверно (Р 0,001) пониже-
ние на концентрацията на тестостерона в кръвната плазма и липсва-
ща ответна реакция на стимулацията. Концентрацията на ЛХ е в гра-
ниците на нормата със забавена ответна реакция, а нивото на ФСХ е
статистически понижено в сравнение със здравите лица със същия па-
тологичен тип на ответна реакция. Получените резултати сочат за
намалени резерви на хипофизата по отношение на секрецията на ЛХ

S

РАДиоимунологачно ИЗСЛЕДВАНЕ КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА ССОДГОТРОПНИЯ
ХОРМОН В КРЪВНАТА ПЛАЗМА НА СПОРТИСТИ ПО ВРЕМЕ НА ТРЕНИРОВКИ

В. милков, С Миланов
София

Радиожмунолргжчно е изследвана концентрацията на соматотроп-
нжя хормон в кръвната плазма на 23 жеяи-гимнастички по време на
есенните км тревирсаки. Средното ниво на соматотропния хормон
при гимнастиките е 2,41 нг/мл + 0,38 (в горните граници на нор-
мата;. Пра 20 здрави жени средното ниво на соматотропния хормон
е 1,77 + 0,19. При 8 гимвастички нивото на соматотропния хормон
е повишено 4,47 нг/мл + 0,54, със статистическа достоверност
(Р 0,001). Намереното повишение на концентрацията на соматотроп-
ния хормон при гжмнастичките по време на тренировка може да бъде
обяснено чрев повишената физическа активност, която е силен сти-
мулант на секрецията на соматотропния хормон.
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РАЗРАБОТКА НА РАДИОИМШШГИЧНИ МЕТОДИ СЪС СОБСТВЕНИ РЕАКТИВИ
Н. Търколев

София

Широкото приложение на радиоимунологичните методи в практияе-
ската и експериментална медицина, както и скъпо струващите вносни
теет-набори (китове) налага внедряването на методи със собствени
реактиви. Описани са отделните етапи от разработването на радио-
имунологичния метод: приготвяне на реактивите, получаване на спе-
цифични високотатърни антисеруми и тяхното титруване и характери-
зиране, радиоизотопно маркиране на антигени с висока специфична
активност и тяхното пречистване, разфасовка и съхранение на стан-
дарти и други реактиви. Описани са и практически съвети при радио-
имунологичните процеси. Представена е статистическа обработка на
данни от определяне на експериментални модели и примерни стандарт-
ни криви на въведени радиоимунологични методи от собствен опит.

6Q
ПОЛУЧАВАНЕ НА ВИСОКОТИТЪРЕН АНТИПРОГБСТЕРОНбВ СЕРУМ

ЗА РАДИОИМУНОЛОГИЧНИ ЦЕЛИ

Е. Гугинска, 0. Копаранова
София

Описва се получаването на високотитьрен антипрогестеронов се-
рум за радиоимунологично определяне на прогестерон в биологични
течности. Антисерумът бе получен след имунизиране на 4 заека с про-
гестерон-3 куплиран с говежди серумен албумин по схема. Периодично
по радиоимунологичея метод се определяше титъра на автипрогестеро-
новия серум. Двадесет и две седмици след първата инжекция- се полу-
чи антипрогестеронов серум с висок титър —1:25 000. Не се доказа-
ха кръстосани реакции с други стероиди близки по структура.

Полученият високотитьрен антяпрогестеронов серум има необходи-
мите качества за радиоимунологията и замества внасяния досега такъв.
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РАДКОИМУНОЛОГИЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ КОВДЕНТРАЦИЯТА НА БЕТА-ЕВДОРФИНИ
В ПЛАЗМА НА ДЕЦА С ХИПЕРКИНЕТИЧНИ ПРОЯВИ

В. Милков, X. Христозов, А. Малеева
София

Хжперкинетичните състояния са честа проява у децата. Съще-
ствуват данни относно евентуалното участие на бета-ендорфините
при възникването и развитието на тези състояния. С оглед на то-
ва са изследвани концентрациите в плазмата на бета-ендорфините
у 8 момчета с хиперкинетични прояви и у 15 без такива данни.
Средното ниво на бета-ендорфините при момчетата с хиперкинетич-
ни прояви е 398 пикограма/мл и показва тенденция за понижение в
сравнение с нивото у здравите, което е 461 пикограма/мл. Тази
тенденция не показва статистическа достоверност. Изследванията
са извършени по радиоимунологичен метод чрез използуване на ки-
тове, производство ва Имуно-нуклеарна корпорация, САЩ. Посоче-
ните данни не дават основание за категорично становище относно
значението на бета-ендорфвните при деца с хиперкинетични прояви.

ИЗСЛЕДВАНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО H A
A F P

 В КРЪВ ОТ ИШНА ВРЪВ
В МОМЕНТА НА РАВДАНЕТО

Н. Радиков, Е, Лютакова

По метода на радиоимунния анализ се изследва съдържанието
в кръв от пъпната връв при 234 здрави зрели новородени,

разпределени по седмици на бременността в пет групи, като за
всяка група оа изчислени средните стойности. Авторите установя-
ват AFP-концентрация със средна аритметична 7,5 + 3,5 мг£ и ва-
риации между 1 - 2 0 мг£. Открива се зависимост на AFP -съдържа-
ние в кръвта на пъпната вена от степента на зрялост на новоро-
деното. Доказва се, че

 АРР
-коицентрацията в серума на новоро-

дените е в обратно пропорционално отношение към гестациониата
седмица. Смята се, че

 А1Р
-концентрацията в пъпната вена в мо-

мента на раждането може да указва зрелостта на плода.
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4*08
РАдИОИМШЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА БЕТА-ЕДДОРФИНИ

Б ПЛАЗМАТА НА БОЛНИ С ШИЗОФРЕНИЯ

С. Миланов, 6. Милков, Б. Милев, С. Влаев

София

С оглед изясняване участието на бета-ендорфините в развитие^
то на шизофренията, са направени изследвания на тяхната концен-
трация в кръвта у 9 жени, страдащи от дшзофоения и у 9 здрави.
Определянето е извършено с. помощта на радиоимунологичен метод
при използуване на набор реактиви (кит), производство на Имуно-
нуклеарна корпорация, САЩ. Нри жените, страдащ от шизофрения
средното ниво на концентрацията на бета-ендорфините % плазмата
е.329 пиксграма /нл, а у здравите жени - 520 пикограма/мл. По-
нижението на бета-ендорфините при жените-шизофренички показва
статистическа достоверност в сравнение с нивото при здравите же-
ни. Правят се обсъадания за ролята на ендорфжните като евентуа-
лен диагностичен и прогностичен тест, а също така и за патогене-
тичното им значение.

РАДИОИШНОЛОГИЧНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЛАЗМЕНИТЕ НИВА НА БЕТА-ЕНДОРФИ-
НИТЕ ПРИ БОЛНИ С НЕАЛКОХОЛНА НАРКОМАНИЯ И АЛКОХОЛИЗЪМ

И. Куртев
София

Чрез специфичен радиоимунологичен метод о помощта на китове
ОТ фирмата Immuno Nuclear Corporation f САЩ бЯХЭ ОПрвДвЛвНИ ПЛаЗ-

меяите концентрации на бета-ендорфините при болни с нвалкохолна
наркомания ж алкохолизъм. Получените резултати бяха С]>авненж със
стойностите им при 15 здрави мъже на възраст 18 - 23 години.
Установи се, че нивото на бета-ендорфините при болните с нарко-
мания е 593 + 51 пг/ил, което е статистически достоверно пови-
шено в сравнение с това на здравите лица (461 ± 33 пг/мл), дока-
то нивото им прж болни с алкохолизъм е статистически достоверно
(Р - 0,05) понижено - 382 + 34 пг/мл в сравнение с това прж здра-
вите мъже.
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РАДИОИМУНОЛОГИЧЕН КРИТЕРИЙ ЗА ПРЕЦЕНКА НА БЪБРЕЧНАТА
ФУНКЦИЯ ( JL

 2
-МИКР0ГЛ0БУЛИНИ)

С. Миланов, Ц. Алексиева, Т. Кунева, Н. Вишева

София

С оглед преценка състоянието на бъбречната функция през по-
следните години е разработен радиоимунологичен метод за опреде-
ляне концентрацията в серума и в урината на о^-микроглобулини,
KOITO дават информация за състоянието на гломерулната филтрация
в за функционалната активност на тубулите. Изследвани са серум-
ната ж уринна концентрация на с^

2
-микрогло<5улините при 30 бол-

ни с кадмиева интоксикация с радиоимунологичен метод (реактиви
Rhadeba»;. При 14 болни концентрациите в серума и при 17 болни
в урината на ыСр-швфотлобутняЪе

 с а
 повишени, като при част от

тях, все още, по другите параклинични показатели не се устано-
вяват данни за бъбречни лезии. Правят се съпоставки с концентра-
тите, на кадмия в кръвта и с креатинина. Изтъква се диагностич-
ният смисъл на изследването на о^-микроглобулините по радио-
имунологичен метод, внедрен за първи път у нас.

РдаОИМУНОЛОГИЧНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОНЦЕНТРАЦИИТЕ НА
БЕТА-ЕВДОРФИШТЕ В ПЛАЗМАТА НА ЗДРАВИ ЛИЦА

А. Малеева, И. Куртев, В. Тошкова
София

През последните години медико-биологичната научна литерату-
ра изобилствува със съобщения, разглеждащи ролята на нов клас
биологично активни белтъчни съединения, естествено срещащи се в
цнс, т. нар. морфиноподобни или'психоактивна невропептиди. За
сега е установено, че те участвуват в процесите на синаптичното
предаване, във феномена на пренасянето на навиците, в процесите
на запаметяване,'обуславят вродените форми на поведението, не-
специфично регулират обучението, съня I T , H. Чрез радиоимуноло-
гичен МеТОД С КИТОВе ОТ Immuno Nuclear Corporation

 f
 £ Щ

 c e
 уста-

новж, че концентрацията на бета-ендорфинвте в кръвната плазма на
15 здрави мъже, на възраст 1 8 - 2 3 години е равна на 461 + 33
пг/мл и при 9 здрави жени на същата възраст - 520 + 44 пг/ил, без
статистически значима разлика между нивата им в зависимост.от пола.
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В НИВОТО НА АКТХ, СТХ, ТТХ, ПРО'ЖГИН, ТИРОКСИН И
ТРИЙОДТИРОНИН У ПЛЪХОВЕ ПО ВРЕМЕ НА ЕНДОТОКСИНОВ ШОК

X. Хаджикостова, Н. Вишева, Н. Николов
София

Експериментите бяха проведени на 93 бели мъжки плъхове, поро-
да "Вистар", със средно тегло 174 + 24 грама. Използувана е раджо-
имунологична методика за определяне нивото на АКТХ (27 контроли ж
47 в шок), СТХ (24 контроли и 41 в шок), ТТХ (17 контроли и 39 в
шок), пролактнн (18 контроли и 42 в шок), тироксин {21 контроли и
38 в шок), трийодтиронин (25 контроли и 48 в шок). Ендотоксияо-
вият шок бе предизвикан с интравенозно въвеждане в опашната вена
яа 10 мг/кг ендотоксия от ешерихия коли щам 0111 :В

4
, което е 6б£

от ДД-50. Животните бяха декаптирани на 4-жя час от въвеждането
на ендотоксина. Експерименталните данни показват увеличение на
плазменото НИЕО на АКТХ, СТХ и понижение нивото на ТТХ, пролактжн,
трийодтгронин и тироксин по време на ендотоксинов шок.

•§
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РАДИОБИОЛОГИЯ
ИЗСЛВДВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТТА ДОЗА/ВРЗМЕ/ЕФЕКТ ПО ТЕСТ ХРОЖХЬОМНИ
АБЕРАЦИИ В КОСТЕН МОЗЪК НА ПЛЪХОВЕ, ОБЛЪЧЕНИ С РЕНТГЕНОВИ ЛЪЧИ

И. Георгиева, Б. Иванов, М. Колева
София

Проведено е цитогенетично изследване на костномозъчни клетки
от полово зрели мъжки плъхове, облъчени еднократно, целетелесно с
дози: 0,0129 С/кг; 0,0258 С/кг; 0,0Ы6 С/кг и 0,0774 С/кг Х-лъчи
при мощност на дозата 0,366 ША/кг. Типът и количеството на хромо-
зомныте изменения са отчитани на препарати, получени 1 ч.45 мин,
4 часа, 8 часа, 12 часа, 24 часа, 36 часа и 50 часа след радиацион-
ното въздействие. Данните са обработени по метода на вариационния
и регресионен анализи. Резултатите показват, че най-голям процент
аберации се получават в първите часове след облъчването. Устано-
вено е статистически достоверно повишение на процента аберантни
клетки за всяка една от изследваните дози.

ВЛИЯНИЕ НА АДЕТУРОНА ВЪРХУ МИНЕРАЛНИЯ 0ВШН. В ЗЪБПО-ЧЕЛЮСТНАТА
СИСТЕМА НА ОБЛЪЧЕНИ ПЛЪХОВЕ. ПОДЛОЖЕНИ НА МНОГОКРАТНО УСКОРЕНИЕ

М. Христова,. Д. Стефанова
София

Изследвано е протективното действие на Адетурона върху съдър-
жанието на калций и фосфор и коефициента на минерализация в ЗЧС
на подложени на 5-кратно положително напречно ускорение и облъче-
ни с гама-лъчи животни. Ускорението е осъществено на центрофуга с
малък радиус (20,5 см) с величина 10 С и продължителност 5 минути.
Животните се облъчваха с 3 о

у
 гама-лъчи. Под влиянието на външното

облъчване на 21-ия ден се наблюдава снижение на коефициента на ми-
нерализация, докато съдържанието на калций и фосфор се увеличава.
В защитените с Адетурон и облъчени животни, нивото на калций на
7-ия ден се увеличава значително. Въвеждането на Адетурона в коб-
бинирано третираните животни не предиавиква патологични промени.
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КОМБИНИРАНО ВЛИЯНИЕ НА УСКОРЕНИЕ И ГАМА-РАДИАЦИЯ ВЪРХУ
НАСЛЕДСТВЕН*! СТРУКТУРИ ОТ КОСТДОМОЗЪЧНИ КЛЕТКИ НА ПЛЪХОВЕ

М. Колева, М. Милева
София

Плъхове "Вистар" са подложени на самостоятелно ж комбинирано
действие на ускорение и външно облъчване. Центрофугирането е из-
вършено на центрофуга "Янецкж" с радиус 18,8 си при ускорение
98, 0665 и/с

2
 за 5 минути. Облъчването е проведено на цезиев га-

ма-източник "Игур-1" с мощност на лъчението 0,5418 МА/КГ С експо-
зиционна доза 0,0516 Кл/кг. Костномозъчните препарати за хромозо-
мен анализ са приготвяни на 20-ия час от въздействието. При експе
риментите с комбинирано влияние на двата фактора облъчването е
прилагано веднага, на 1-ия, 2-я, 3-ия, 4-я, 5-я и 6-я час след
ускорението. Установено е статистически достоверно намаляване ко-
личеството абераятни клетки и дицентрици (Р<0,02) при интервал
6 часа между ускорението и облъчването.

ВЛИЯНИЕ НА ТЕРАПЕВТИЧНИ ДОВИ ЙОНИЗИРАШ ЛЪЧЕНИЯ ВЪРХУ
НАСЛЕДСТВЕНИ СТРУКТУРИ НА ЧОВЕШКИ СОМАТИЧНИ КЛЕТКИ

М. Буланова, И. Харбов, М. Милева* Л. Праскова

София

Проведено е цитогенетично изследване на 45 болни с диагноза
гонартроза, на които за първи път се провежда дълбока рентгенова
терапия. Лечението е осъществявано на апарат XX-2Q0, с мощност
на дозата 0,425 щд/кг, полета с размери 10/15 см, РИЛ 40 см, с
единична кожна експозиция 25,8 шс/кг. Контролното изследване е
извършвано преди първото облъчване. През еднакъв интервал от вре-
ме за всички болни е провеждано втора и трето изследване, при су-
марна локална доза съответно 51,6 тс/кг и 103,2 «с/кг. Установено
е статистически достоверно' увеличаване количеството на хромозомни-
те нарушения в сравнение с контролното изследване. В края на лъче-
лечението тези изменения намаляват, но са все още значимо по-висо-
ки от спонтанната честота.
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ПРОТЕКТИВШ Ш И Т НА ПРЕПАРАТА ЛДЕТУРОН ВЪРХУ НАСЛЩСТВЕНИ
СТРУКТУРИ НА КОСТНОМОЗЪЧНИ КЛЕШИ БА ПЛЪХОВЕ, СЛВД ЩНОКРАТНО
И ФРАЫШОНИРАНО ОБЛЪЧВАНЕ

Б . Иванов, М. Буланова, М. Милева
София

На цезиев гама-източник "Игур-1" е проведено облъчване на плъ-
хове еднократно с дози 0,0516 и 0,01032 К/кг и фракционирано дву-
кратно по 0,0516 К/кг с интервали между двете облъчвания от 3, 6
и 17 часа. Петнадесет минути преди първото или второ облъчване е
прилаган радиопротектора Адетурон, като на 20>ия час след това са
приготвяни препарати за хромозомен анализ. Установено е, че Аде-
туромът предизвиква силно изразен протективен ефект върху наследст-
вените структури на костномозъчните клетки при еднократното и
фракционирано облъчване, прилаган преди първото или второ въздей-
ствие с интервал между фракциите от 3 и 6 часа (Р< 0,001). Тези
данни показват, че същият засилва репарационните процеси.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА РДДИОПРОТЕКЦИЯТА ЧРЕЗ РАДИОИМУНОЛОГИЧНИ МЕТОДИ

А. Малеева, Б. Иванов, Д. Бенова
София

Чрез специфичен радиоимунологичен метод са изследвани хормо-
налните концентрации на ЛХ, ФСХ и тестостерона при 80 мъжки плъха,
облъчени целотеяесно с различни дози гама-лъчи. Част от животните
са протектирани с комплексен препарат, въвеждан интраперитонеално
15-30 минути преди облъчването. Установено е, че при остро облъч-
ване на организма настъпва дозо-зависимо понижение на тестостеро-
на в кръвната плазма. Концентрацията на тестостерона в протектира-
ните животни запазва нормални стойности до 12-ия ден от облъчване-
то, но спада с повече от 50# от изходното ниво на 20-ия ден. Това
показва, че нивото на тестостерона в кръвната плазма би могло да
се използува като тест. за охарактеризиране на лъчевото увреждане и
за оценка ефективността на протективни средства.
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ВЪРХУ НЯКОИ СЛВДЬЧЕВИ СЪСТОЯШЯ ПРИ ЛЬЧБТЕРАПИЯ
НА РАКА НА ЛАРИНКСА

Св. Бойкикев, М. Меламед
София

Направени са проучвания на болни провели лъчетерапия за пе-
риода 1971 - 1979 г. Обект на наблюдение са няколко грунд болни ,
провели дефинитивна лъчетерапия, провели лъчетерапия слюд опе-
ративно лечение, провели лъчетерапия като предоперативно лечение
и болни с палиативно лъчелечение. По-голям брой от болните са в
III и IV стадий, когато наред с авансиралия туморен процес, съще-
ствуват тежки възпалителни и некротични изменения, които създава!
неблагоприятен терен за провеждане на лъчетерапия. Разглеждат се
транзиторните промени на ларинкса - хиперемия, оточност на лига-
вицата, леки хондрити и трайни промени - тежки хондро-перихондри-
ти, които не позволяват деканюяирането на тези болни. На края се
поставя въпроса за прецизиране на индикациите за лъчетерапия при
рака на ларинкса.

ЗАЩИТНИ ВЪЗМОШОСТИ НА РАДИОПРОТЕКТОРИТЕ АЕТ, СЕР0Т0ЫШ И АТФ
И ТЕХНИТЕ КОМБИНАЦИИ СРЕЩУ РАДИАЦИОННО ГЕНЕТИЧНО УВРЕВДАНЕ

Д. Бенова,, Р. Кушева
София

В предишни изследвания бе показано, че радиопротективната смес
АТФ-АЕТ-серотонин проявява своя оптимален лъчезащитен ефект срещу
радиационна смърт в мишки при съотношение на дозите 45:3:1. В до-
зи АТФ 360 мг/кг, АЕТ 24 мг/кг и серотонин. 8 мг/кг бе намален и
радиационния генетичен риск чрез снижаване количеството индуцира-
ни реципрочни транслокации в сперматогониите.

В настоящата работа е установено, че самостоятелното въвежда-
не на радиопротзкторите в.мишки облъчени с 4 Гр Х-лъчи, не намаля-
ва транслокациите в сперматогониите, Двойните комбинации проявяват
защитен ефект, който е по-слаб от този на трайната. Обсъжда ое ро-
лята на отделните компоненти в общия ефект на тройната комбинация.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЕНЕРГЕТИЧНОТО НИВО НА ОБЛЪЧЕНИ
ЕРИТРОЦИТИ ТРЕТИРАНИ С АДЕТУРОН

К. Кузова

София

Направен е опит за оценяване промените настъпващи в енерге-
тичния потенциал на кръвни клетки при въздействие на г ама-лъчи.
Обект на изследване са човешки еритроцити, в които е съсредоточе-
но основното количество от макроергичния фон в кръвта. Критерий
за оценка на ефекта е концентрацията на адениловите нуклеотиди в
зависимост от погълнатата доза, времето и условията на лострадиа-
ционната инкубация. С удължаване на пострадиационната инкубация
се наблюдават значителни отклонения в нуклеотидните нива и на три-
те проследявани нуклеотида - АМФ, АДФ ж АТФ. Третирането на проби-
те с Адетурон преди облъчване модифицира радиационния ефект.

ГЕНЕТИЧНА РАЛИОЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА СИРИЙСКИ ХА1СТЕРИ
А. Въгленов

Софвя

Проучена е генетичната радиочувствителност на сирийския хам-
стер спрямо остро и хронично гама-облъчване по честотата на инду-
цираните в сперматогониите реципрочни транслокации. Оценката е
направена с две мощности на дозата: за акутно - 123,0 рад/мин и
за хронично с 0,01 рад/мин ж със сумарни дози 50, 100, 200, 300,
500 рад. Установи се, че транслокационният добив при остро облъч-
ване нараства с увеличението на дозата до 300, с тенденция за
снижаване при следващата по-висока доза 500 рада. Снижаването на
мощността на дозата от 123,0 до 0,01 рад/мин води до ясно изразе-
но понижаване на генетичния ефект, доказан и при други дребни ла-
бораторни бозайници.
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KfiEKT НА НАТОВАРЕНИ С ДНК ЕРкТРОЦИТИ НЬРХУ ОБЛЪЧЕНИ
С ТШк-ЛЬЧА Б£ПИ ШИШ

Ц. Маринова, Ц. Вранска
София

Изследван е ефекта на натоварени с ДНК еритроцити върху облъ-
чени с гама-лъчи бели мишки при доза ^70/30/100'

 в е н 0 3 Н 0
 жнжектя-

рани преди и след облъчване. Проследена е преживяемостта и броя
на левкоцитите при животните в течение на 30 дни. Получените резул-
тати показват, че включената в еритроцити -ДНК има по-висок протж-
волъчев ефект от самостоятелно въведената.

ДОБИВ НА ТРАНСЛОКАЦИИ В ПОЛОВИТЕ КЛЕТКИ НА ИЫКИ ШШКИ

СЛЕД ЕДНОКРАТНО ОБЛЪЧВАНЕ С ДЕУТРОНИ С ЕНЕРГИЯ 4,2 ГЕВ/1ШС1Ш

А. Байракова, И. Рупова, А. Ягова* Р. Куоева,
Н. И. Рижов, Б. С Федоренко

София, Москва

Мъжки полово зрели мишки т
%
 (СВАхС57Вб ) са облъчени с деутро-

ни с енергия 4,2 Гев/нуклон (средна мощност на дозата 0,8 рад/сек)
в дози 25, 50, 100, 200 и 400 рад. Цятогенетичният анализ на пър-
вични сперматоцити в диакинеза-метафаза Т е проведев* 6 месеца след
облъчването,* при което транслокациите, иядуцираяж на предмейотжч-
ните стадии, са отчитани като мултиваленти под формата на пръсте-
ни или вериги. Установено е, че в изследвания дозов диапазон доби-
вът на тренелокации нараства линейно с дозата (у = 0,11 + 0,0066 Д).

181



ВЛИЯНИЕ НА ВЪНШНОТО ОБЛЪЧВАНЕ ВЪРХУ iHXAI^Lu&TE liA РЗВОРБЦИЯ
И ДЕПОНИРАНЕ НА РАДИОиТРОЩИЯ В ЗАВИСШЛОСТ ОТ НъЗРАСТТА

Б. Щерева, С. Славов, В. Милославов
София

Проучено е влиянието на външното облъчване върху някои кине-
тични коефициенти на радиостронция при животни от различни възра-
стови групи: I група - 30 дни, II група -

 1
6 мес, III група - 4

мес., IV група - 7~8-месечни плъхове. Външното облъчване е с гама-
лъчи в дози 25,8; 77,4; 129; 178,7 и 206,4 мК/кг, като кинетични
коефициенти са избрани: г,, rj, и коефициента на депониране при
перорална инкорпорация. При животните от II група при всички из-
ползвани дози превалира намаляването на г

 1
, при несъществено уве-

личение на f'
2
. При III група коефициентите f, н '

2
 се променят

еднопосочно с тези от II
т
 група, но по-дълбоките промени в т\

г
 во-

дят до нормирането на 3-ия коефициент. При IV група се наблюдава
реверсираке на изменението на i

 г
, при липса на промени в остана-

лите даа коефициента.

СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА НЯКОИ ВАРИАНТИ НА
НЕРАВНОМЕРНО ОБЛЪЧВАНЕ ОТНОСНО ЛЕТАЛИТЗТА, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
НА ЖИВОТА И ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩОТО ТЕГЛО НА ПЛЪХОВЕ

К. Ингилизова
Ссфая

*
В съобщението се прави сравнителна оценка на биологичната ефек-

тивност на равномерното и 4 вида неравномерно облъчване на базата
на четири изследвани показатели, характеризиращи лъчевите реакции
на ниво цял организъм, а т*«*нно: леталитет, ЛД . /30, средна про-
дължителност на живота и промените в общото тегло на облъчените
животни. Направен е опит да.се анализират получените зависимости
с цел изясняване механизмите на лъчевото въздействие. При обработ-
ката на резултатите са въведени някои.нови величини за характеризи-
ране особеностите на различните видове облъчвания.
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ГЕНЕТИЧНА РАДДОЧУБСТБИТЕЛШСТ hA ЗАЙЦЧ. ОЦЕНЕНА ПО ЧЕСТОТАТА
НА ТРАНСЛОКАЦИИТЕ, ИЦДУЦИРАШ В СПЕРМАТОГОНИИ

СЛВД ОСТРО ГАМА-ОЪЛЪЧВАНЕ

А. Въгленов, Д. Бенова, И. Баев
София

Изследвана е генетичната радиочувствителност на заека към
остро гама-лъчение с мощност на дозата 123,0 рада/мнн ж сумарнж
дози Ы), 100, 200, 300 и 500 рада. Намерено е, че добивът на
транслокации нараства с увеличението на дозата до 300 рада, след
което рязко се снижава при следващата по-висока доза. Добивите на
клетки с транслокации и транслокации на клетка в зависимост от до-
зата лъчение до пиковите стойности, най-добре се описват с уравне-
нията:

У « 0,017 + (2,46 + 0,09).10~
2
Д - v3,37 + 0,03).10"

5
Д

У = -0,03 + (2,57
 ±
 0.08).10~

2
Д - (2,85 + 0,2б).10"

5
Д

ПРОУЧВАНЕ НА МИКРОЬНАТА ФЛОРА И рН ПРИ РАДИОЕПИТЕЛИТИТЕ.
НА УСТНАТА КУХИНА

Т. Любенов, Ч. Талакова
София

Изследвана е микробната флора при 45 пнкоболни*с наличие на
радиоепителити на устната кухина I и II степен. Туморите при те-
зи болни са разположени извън устната кухина, като дозата от про-
ведената телегаматерапия има изходящо значение по отношение на
лигавицата на устната кухина. Успоредно с това е проучено и рН
при 72 болни с наличие също на радиоепителит от I и II степен. Ре-
зултатите показват изместване на рН към кисела среда и в 8б£ на-
личие на ношална микрофлора.
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ТРАНСПОРТ НА НЕРЕЗОРШРАЩИ СЕ ИЗОТОПИ ПРЕЪ СТйШНОЧРЕВШЯ ТРАКТ
ПРИ САМОСТОЯТЕЛНО И КОМБИНИРАНО С ВЪНШНО ОБЛЪЧВАНЕ ИНКОРПОРИРАШ!

Б. Банчева, Г. Кираджиев, С. Славов
София

Изследвано е въздействието на външно облъчване в дози 2b,8;
77,4 ж 129 мК/кг върху транспорта на церий-144 в стомашночревния
тракт при самостоятелно еднократно инкорпориране на изотопа и в ком-
бинация с целотелесно гаиа-облъчване. Определени са параметрите
на пасаж на изотопа през различните сегменти на гастроиитеетинал-
нжя тракт. Установено е, че облъчването с дози 2b, ъ и 77,4 мК/кг
води до по-бързо евакуиране на радионуклида от стомаха. Влиянието
на трите дози се изразява в статистически достоверно забавяне па-
сажа на изотопа в дебелото черво. Не са намерени данни за влияние-
то на външното облъчване върху резорбцията на церия.

КОШАРАТИВНА ДОЗШВТРИЯ НА СТОГАШОЧРЕВНИЯ ТРАКТ ПРИ ВЪНШНО
ОБЛЪчВАНЕ И ИНКОРПОВИдаЯ НА НЕРЕЗОРБИРАДО СЕ ИЗОТОПИ

Б. Банчева, С. Славов
София

Определени са тъканните дози, реализирани в различните сег-
менти на стомашночревния тракт при комбинирани радиационни въздей-
ствия - външно облъчване в дози 25,8; 77,4 и 129 мК/кг и инкорпо-
рация на нерезорбиращ се изотоп церий-144. Изчислените по стати-
стичния и експоненциалния модели дози са анализирани и съпоставе-
ни с тези, намерени посредством термолуминисцентната дозиметрия.
Получените резултати показват, чё дзтайлизирането на стомашночрев-
ния тракт на сегменти и оценката на лозовото натоварване посред-
ством експоненциалния модел води до по-точно отразяване на реалния
процес на фортране на тъканната доза.
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В БЕЛИЯ ДРОБ ПРИ ИНТРАТРАХЕАЛНО Ш Н Щ Н В НА ЦЕРИЙ-144

Хр. Лалова, 3. Паскалев, Г. Кираджвев

София

Изследвано е влиянието на церий-144 върху развитието на фибро-
зен процес в белодробната тъкан. Изследвани са общо количество и
концентрация на оксипролин и хексозамин, сърдечен камерен индекс
и сухо тегло на белия дроб. Церий-144 е инкорпориран интратрахеал-
но, 1сато са използувани три нива на въвеждане. Установено е, че
при интратрахеално въвеждане на изотопа белият дроб се явява висо-
ко поражаем орган. Степента на развитие на фиброзная процес зави-
си от активността на въведения радионуклид, а времето на проявява-
ме - от интервала на изследване и реализираната доза.

НЯКОИ СТРАНИ В РАЗВИТИЕТО НА ФИБРОЗЕН ПРОЦЕС В БЕЛИЯ ДРОБ
ПРИ КОМБИНИРАНО ДЕЙСТВИЕ НА ВЪНШО ОБЛЪЧВАНЕ И ЦЕРИЙ-144

Хр. Лалова, Г. Кираджиев, В. Щерева

Изследвано е влиянието на л)е и външно облъчване с гама-ль-
чи върху развитието на фиброзен процес в белодробната тъкан. Из-
следвани са обшо количество и концентрация на оксипролин и хексо-
замин, сърдечен камерен индекс и сухо тегло на белия дроб. ^Се
е инкорпориран интратрахеално в три нива на въвеждане. Външното
облъчване е проведено в доза от 77,4 мК/кг. При самостоятелното
действие на външно облъчване ж ге са наблюдавани промени в по-
казателите, даващи указание за развитие на фиброзен процес в бе-
лия дроб. При комбинираното действие на двата фактора получените
резултати само в някож случаи показват сумиране на ефекта. Основ-
но преобладава действието на по-силно увреждащия фактор.
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СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЕТО НА АДЕШЮКА ВЪРХУ РЕПАРАЦИОННИТЕ
ПРОЦЕСИ В ЛЕВКОЦИТИ ОТ ЧОВЕШКА КРЪВ ОБЛЪЧЕНИ С ГАМА- И АЛФА-ЧАСТИЦИ

Ц. Маринова, Т. Пантев
София

Направено е сравнение на радиопротективното действие на Адету-
рона върху възстановителните процеси на ДНК-синтеза на левкоцити
от човешка кръв* За целта са използувани инхибитори на репаративни
синтези на ДНК-оксжкарбамвд и кофеин съответно при три дози гама-
ж алфа-лъченже. Потискането на репликативная синтез на ДНК с окси-
карбамид повишава включването на

 3
Н-тимидияа след облъчване с гама-

лъчи. Напротив, при алфа-облъчването, защитмяят ефект на препарата
е твърде незначителен, което вероятно е израз на един по-слабо из-
разен репарационея процес. Това предположение се потвърждава и от
данните получени след инхибиране на репарацията с кофеин.

ПОСТРАДИАЦИОННОГО СНИЖЕНИЕ НА НУКЛЕИКОВЙТБ КИСЕЛИНИ В КРЪВ
НА ШПКИ, КАТО БЪРЗ TJ3CT ЗА РАДИОПРОТЕКЦИЯ

В. Тенчова, Т. Пантев, М. Минкова, И. Николов <>

Софшя

Проследени са възможностите на метода за определяне концентра-
цията на НК в левкоцитна маса на кръвта, като бърз тест за оценка
ефективността на противолъчевите средства при сублетаяно облъчване.
На бели мишки линия "Н", преди облъчване с гама-лъчи в дози 1 и 2
Грей са въведени в съответните радиозащитни дози следните протекто-
ри: серотонин, мексамив, цистеамин, цистафос, адетурон, цистамин,
тршптамин. Изчислени са факторите за дозова редукция (ФДР) за вся-
ко лъчезашитно вещество по концентрацията на нуклеиновите киселини
в кръвта. Получените резултати са сравнени с промените, които пре-
дизвикват в съдържанието на нуклеиновите киселини структурните ана-
лози на някои от изпитаните радиопротектори.
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ПРОМЕНИ В ЕЛЕКТРОФОРЕТИЧНАТА ПОДВИЖНОСТ НА ЕРИТРОЦИТИ,
ОБЛЪЧЕНИ С ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ С РАЗЛИЧЕН ЛПЕ

Д. Вранска, Н. И. Рыжов, В. Попов
София» Москва

Обект на изследване е електрофоретичната подвижност (Ш) на
еритроцитя, облъчени

 п
ин витро" в цялостна кръв ж в еритроцитна

суспенсия с гама-лъчи (0,662 Ш в , ЛПЕ 0,0035 Мев/г^.см
2
),прото-

ни (645 Мев, ЛПЕ 2,4 Мев/г^.см
2
) и алфа-частжци (3,3 Гев, ЛПЕ

8,6 Мев/г"^.снг) в дозов диапазон от 2,5 до 20 Gy. Най-ниска Ш
при облъчените в цялостна кръв еритроцити се наблжщава при доза
2,5Gy и при трите вида лъчения, но с различен ход на лозовите кри-
ви. С нарастване на ЛПЕ се увеличава биологичният ефект на лъче-
нието, изразяващ се с пропорционално снижаване на Ш при доза 2,5
Gy. MI на еритроцитите, облъчени в еритроцитна суспенсия, показва
дозова зависимост.

ИНХИБИРАНЕ НА МЕТАСТАТИЧНИЯ PACTEI НА БЕЛОДРОБНИЯ КАРЦИНОМ
НА ЛЮИС ПРИ КОМБИНИРАНО ТРЕТИРАНЕ С АДЕТУРОН И ОБЛЪЧВАНЕ

Й. Стоичков, й. Мирчева
София

Проучено е влиянието на самостоятелното и комбинирано приложе-
ние на радиопротектора Адетурон с тотално облъчване с гама-лъчи
върху процесите на дисеминация и растеж на белодробните метастазж
на карцинома на Люис у мишки С57В1/6. Установено е, че при само-
стоятелното приложение на Адетурон (10 х "200 мг/кг от 1 до 11 ж от
14 до 18-ия ден след трансплантацията на тумора) броят на метаста-
тичните възли е понижен 49% в сравнение с контролната група. Прж
тоталното облъчване (10 х 100 рада/дневно) инхжбнцията е 35*, а
след комбинираното приложение на Адетурон ж облъчване е 6QJC.
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ТИТЛО И КЛЕТЪЧНОСТ НА ТЕСТИСИ НА ШШКИ, ОБЛЪЧЕНИ
С РАЗЛИЧНИ ДОЗИ ГАМА-ЛЬЧИ

С. Топалова
София

Изследвани са измененията в тестисите на мишки, облъчени с
гама-лъчж от цезий-137 в дозовия интервал 0,5-9 Грей. Съпоста-
вени са данните за промяната във влажното тегло на тестисите с
въведените от нас нови показатели: сухо тегло, обща в специфична
клетъчност на изследваните органи, определяни на 28-ия ден след
облъчването. Намерени са характерни криви доза-ефект за сухо, влаж-
но тегло 1 обща клетъчност на тестисите, които показват рязко спа-
дане в дозите до 3 Грей. Обсъждат се информативността на използу-
ваните показатели и наличието на два дозово-зависими компоненти в
промените на тестисите след облъчването.

&Q24&OJSO

СРАВНИТЕЛНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕДНОКРАТНОТО И МНОГОКРАТНО ВЪВЕЗДАНЕ
НА ТРИТИЕВА В(Щ Ш ТЕСТА ДОМИНАНТЕН ЛЕТАЛИТБТ ПРИ ПЛЪХОВЕ

А. Агова, А. Байракова, И. Баев
Со£яя

Полово зрели мъжки плъхове са третирани еднократно или в тече-
ние на 16 дни четирикратно с три'i лева вода (сумарна активност 370
Бк/г )• При тези условия лъчевото натоварване на половите клетки
до 30-ия ден е от един и същ порядък в двата случая - средно 88
мГр. Кръстоските между мъжките и женски плъхове в съотношение 1:4
са направени на 30-ия, респ. на 14-ия дев след последното интра-
перитонеално инжектиране на радионуклида. Еднократното третиране
на мъжките повишава ембрионалната смъртност в първото им потомст-
во, т. е. индуцира доминантни летални на постмейотичните стадии
от сперматогенезата. След разделяне активността на 4 порции гене»
тжчно увреждане по този тест не се установява.

188



ОЦЕНКА НА ШРАлДОШТО НА СОМАТИЧНИ И ПОЛОВИ КЛЕТКИ
ОТ БЪРЗИ НЕУТРОНИ

С Топалова, В, Тенчова
София

Изследвано е биологичното действие на бързи неутрони в дози
0,1-3 Грей и модифицирането му от протектора Адетурон върху миш-
ки. Като критерий са използувани микронуклеарния тест за хромозом-
но уврегдане в костномозъчни клетки и периферни левкоцити; влажно
и сухо тегло и обща и специфична клетъчност на тестисите: концен-
трацията на нуклеиновите киселини и броя на левкоцитите в кръвта.
Облъчването с бързи неутрони води до характерно и прогресимно на-
маление на нуклеиновите киселини, теглото и клетъчността на те-
стисите и увеличение честотата на микронуклеусите в зависимост от
дозата радиация. Въведен профилактично Адетуронът снижава степен-
та на увреждането при някои от изследваните показатели.

НЯКОИ АСПЕКТИ НА ЗАВИСИМОСТТА 1ВДДУ СТРУКТУРА И ЕФЕКТ
6 НОВИ КЛАСОВЕ ПОТЕНЦИАЛНИ РАДИОПРОТЕКТОРИ

И. Николов, Т. Пантев, М. Минкова, С. Топалова, И. Исаков,
P. Георгиева

СоФия

Опитът на лабораторията "Фармакохимическа защипа" при НИР да-
ва възможност да се проследи връзката между биологичната ефектив-
ност (токсичност, радиопротекциолни свойства) и химическата струк-
тура на голям брой представители от няколко различни класа съеди-
нения. Разгледани са в сравнителен аспект карбоксамидиноашшл-ди-
тио-алкил-амините, карбоксамидино-алкил-тио-алкил-амините, карбокс-
амидиноалкил-изотио-карбамидите, s-субституираните меркаптопропио-
нил глицина като "молекулни ховалентаи комбинации" и аденозин-фос-
фатките соли на конвенционални радиопротектори като "молекулни йок-
ни комбинации".
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ПРОЛОНГИРАН ЛЪЧЕЗАШТШ ЕФЕКТ НА ПРЕПАРАТИ НА ЦЙСТАМИНА И
' ТРИПТАМИНА, КОВАЛЕНТИО СВЪРЗАНИ С а И С О К О Ш Ш Л Н Й ВОДНО-
РАЗТВОРИШ НОСИТЕЛИ

Д. Стофгшояа
София

На базата на полимерен носител А на N-винилпиролидона и акри-
ловата киселина са синтезирани препарати на цистамина -la и трипта-
мина - 16. 1а и 16 са съвеадани интраперитонеално на мишки в интер-
вали 24, 48 и 72 часа преди облъчването с гама-лъчи с доза 6 Грей.
Изразен радиозащитен ефект на 1а и 16 се наблюдава при интервал на
въвеждане 24 часа. Към високомолекулен носител Б на базата на дек-
стран е присъединен цистамин 2а. Опитите са проведени с бели мишки
при дова 9 Грей гама-лъчи и интервали на въвеждане на 2а и Б от
Зи мин до 24 часа преди облъчване. Изразен лъчезащитен ефект на 2а
в Б се наблюдава при въвеждане 24 часа преди облъчване.

ПРОМЕНИ В ПЕРИФЕРНАТА КРЪВ НА МИШКИ, ТРЕТИРАНИ С ЕЛЕУТЕРОКОК
ПРИ ОСТРО ГАМА-ОБЛЬЧВАНЕ

И, Николов, М. .Минкова, В. Тенчова
София

Представени са данните по изучаване влиянието на екстракт от
елеутерокок върху възстановителните способности на организма. Мъж-
ки мишки линия "Н" са инжектирани ежедневно подкожно с по 0,1 мл
елеутерокок в продължение на 14 дни преди облъчването със 77,4 мС/кг
(300 Р) гама-лъчи. Ефектът на препарата върху развитието на лъчева-
та болест е проследен през определени интервали от 24-ия час до 30-ия
ден след облъчването по общия брой на левкоцитите, сумарното съдър-
жание на нуклеиновите киселини в тях и диференциалната кръвна кар-
тина. Обсъжда се участието на внесения адаптоген в наблядаваната
изменена реактивност на организма.
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(ШРВДЛШЕ НА ПОГЬЛКАТА ДОЗА В ПОЛОВИ КЛЕРКИ НА М Ш И ШИЛОВЕ
ПРИ ШТРА1ШР;;ТОНКАЛНО ЕЬВЕЩКЕ НА ТРИТИЕВА ВОДА

3. Паскалев, А, Байракова, А. Ягова
София

Въпросът за влиянието на трития върху наследствените структу-
ри на бозайници е все още недостатъчно изследвана област в радио-
биологията, изследванията са проведени-върху 60 мъжки плъха "Ва-
стар", на които еднократно и четирикратно е въвеждана интрапери-
тонеаляо тритиева вода (НТО) с активност 0,37 МБк на животно. Оп-
ределянето на активността на тестисите бе извършено на 2-ия, 7-ия,
9-ия, 12-ия, 20-ия и 30-ия ден. Изчисляването на погълната доза е
извършено с помощта на дозова функция, която описва формирането
на дозата в ядрата на/половите клетки. Получените .резултати показ-
ват, че около 80 - 85$ от общата доза в ядрата на половите клетки,
се формира в първите 5 - 6 дни след въвеждането на тритиевата вода.

СРАВНИТЕЛНИ ИЗСЛЩВАНИЯ ВЪРХУ ДРОТЕИНОВАТА
БИОСИНТЕЗА ПРИ НЕУТРОННО И Г А М А - Л Ъ Ш Ш

Д. Чобанова
София;

При напълно кореспондиращи експериментални условия е направен
опит за оценка състоянието на протеиновата биосинтеза при еднакви,
дози остро целотелесно облъчване с гама-лъчи и неутрони. Като ин-
дикатор за синтезата на белтъка ин виво е проследен метаболитяяя
път на белязани аминокиселини. Опитен материал са бели мъжки плъ-
хове, порода Вистар. Изследван е белтъчният субстрат на черен дроб.
Аплицираните интраперитонеално аминокиселини са идентифицираш
хроматографски. Отклоненията във включването на аминокиселините в
белтъчната молекула при облъчените организми са критично прецене-
ни с оглед концентрацията на свободните аминокиселини в пула.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РАДИОАВТОГРАФИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИНТЕСДОНОСТИ

СИНТЕЗА РНК В Ш 8 Щ И Т А Х
О. Ф. Беспалъко

Москва

Использован метод радиоавтографии для изучения интенсивности
синтеза бысрометящихся РНК (по включению ^-уридина, в различных
типах лимфоцитов крови и центральной лимфы крупного рогатого ско-
та. Интенсивность синтеза РНК з разных популяциях лимфоцитов мо-
жет служить критерием для оценки степени зрелости и изменения функ
ционального состояния клеток. Лимфоциты являются популяцией кле- ,
ток, с одной стороны, определяющей иммунологический потенциал ор-
ганизма, с другой - служащей мишенью при действии радиации и при
озлокачестзлении. Было показано, что в норме доля меченых малых,
средних и больших лимфоцитов вдвое больше в лимфе грудного прото-
ка, чем в периферической крови. При лимфолейкозе в лимфе доля ме-
ченых лимфоцитов не изменялась, а в крови значительно возрастала.

В ЛВДДАХ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЕМБРАН
ПРИ ДЕЙСТВИИ ОБЛУЧЕНИЯ

* Б. Б. Бурлакова, А. Н. Голощапов, Ю. А. Заславский,
Л'« Н, Шишкина

Москва

Мембрана - это плейотропная, кооперативная система, для которой
показана тесная связь между ее структурной организацией и функциони-
рованием. Изменения физико-химических свойств липидов и белков мем-
бран, происходящие в мембранах под действием облучения, приводит к
нарушению липид-белковых взаимоотношений, характерных для функциони-
рования мембран нормальных клеток, и оказывают существенное влияние
на протекание лучевого поражения организма. Нами были изучены изме-
нения физико-химических свойств липидов и белков мембран митохондрий,
выделенных из печени мышей в ранные сроки после действия облучения
их в дозе 650 р, и таких функциональных показателей митохондриальной
мембраны, как активность Mg -зависимой AT фазы, дихательный контроль,
отношение Р/0 в эти же сроки после действия облучения. Эксперименталь-
ные данные будут обсуждены с точки зрения важности изменений в липи-
дах мембран для развития лучевого поражения.
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f
ПРИРОДНЫЕ АНТИСКСИДАНТЫ, СОСТАВ И ОКИСЛЯЕМОСТЬ Л Ш Щ О В ПРИ ДЕЙСТВИИ
ОБЛУЧЕНИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛИ НАРУШЕНИЯ СТАЦИОНАРНОСТИ ПРОЦЕССА ОКИСЛЕНИЯ

С. А. Аристархова, Г. В. Архипова, Е. Б. Бурлакова, Н. Г. Храпова

Москва

В настоящее время можно считать установленным, что перекисЕое
окисление липидов (ПОЛ) мембран является процессом, свойстменным
нормально метабапизирующим клеткам. Скорость ПОЯ определяется уров-
нем природных антиоксидантов (ПА) и окисляемостью липидов, завися-
щей от их состава. Установлено, что количество ПА и окисляемость ли-
пидов интактных животных изменяются симбатно и пропорционально друг
другу, что обеспечивает стационарность ПОЛ. В работе исследовали дей-
ствие облучения (650 р) на систему: природные антиоксиданты - окио-
ляемость липидов. Во все изученные сроки показано, что после облуче-
ния количество и эфеективность ПА снижаются и остаются ниже нормы.
В первую очередь расходуются наиболее эффективные ПА. Окисляемость
липидов изменяется стадийно. На ранние сроки после облучения окисляе-
мость уменьшается симбатно с количеством и эффективностью ПА. При
анализе состава липидов в эти же сроки обнаружено, что количество
легко окисляемых фракций фосфолшшдов понижается (особенно дифосфа-
тидилглицерида и фосфатидилэтаноламина). Индекс ненасыщенности этих
липидов уменьшается. На поздние сроки окисляемость липидов увеличи-
вается при одновременном снижении уровня ПА, что указывает на нару-
шение гомеостаза окислительных реакций липидов. В докладе будет об-
суждаться роль нарушения регуляции скорости ПОЛ для лучевого поражения.
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РЛДИОСШСШШЗАЦИЯ С МИЗОДВДАЗОЛ НА ХИПОКСИЧНИ Т Ш Р Н И
КЛЕТКИ НА АДБНОКАРЦИНОМ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА У МИШКА

Г. Грашев, К. Христов
София

От спонтанен тумор на млечната жлеза при мишка от "Н" порода
бе получен трансплантационен вариант с хистологичната картина на
умерено диференциран аденокарщшом. Тумори от 3-та и 4-та генера-
ция със среден размер от 3 до 10 мм бяха локално облъчени с доза
от 20 Гр или 2 х 10 Гр през 24-часов интервал, като при една част
от тях 30 минути преди облъчването бе интраперитонеално инжектиран
1 мг/г тегло мизонидазол. Установи се, че най-добър терапевтичен
ефект имат групите комбинирано третирани с мизонидазол и 20 Гр.
Дискутира се ефекта на мизонидазола и облъчването върху параметри-
те на туморния растеж.

ВЛИЯНИЕ РАДИОПРОТЕКТОРА АДБОТОНА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЛУЧЕНИЯ
И СИНТЕЗ ДНК В ПЕРЕВИВАЕМЫХ ОПУХОЛЯХ

й. й. Мирчева, И. И. Пелевина
София, Москва

Неучено влияние Ддетурона на эффктивность облучения солидной
опухоли Люиса и синтез ДНК в клетках асцитной опухоли НК/Лн мышей.
Показано, что Адетурон при введение мышам солидной карциномой Люис
ж последующим локальном облучением опухоли, вызывают существеное
торможение роста опухолей. Время дорастания опухолей от средного
диаметра равно '8 мм до средного диаметра 16 мм составляет для кон-
трольных опухолях 119 часа, для одного Адетурона 138 ч,, для облу-
чения 295 ч. и для совместного воздействия Адетурона с облучениям
361 ч. Отмечаются также удлинения средного времени жизни мышей при
совместном действие двух агентов. Одновременно на клетках асцитной
опухоли НК/Лн было обнаружено торможение синтеза ДНК: индекс метки
после введение Адетурона падает в первых 30 минут от 45£ до 1,3£.
За тем, с временем произходит увеличение доли ДНК синтезирующих
клеток. Обсуждается механизм действия Адетурона и перспективы его
использование для повышения эффективности лучевой терапии опухоли.
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ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОМ ЭПР РАДИАЩЮННО-ИНДУЦИРОВАННЫХ СВОБОДНЫХ
РАДИКАЛОВ В ТКАНЯХ ЗДОРОВЫХ ЖИВОТНЫХ И ЖИВОТНЫХ ОПУХОШО-
СИТЕЛЕЙ И ИХ ВОЗМОЖНОЙ РОЛИ В РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ТКАНЕЙ

Г. Т. Рихирева, М. К, Пулатова
Москва

Методом ЭПР изучена природа радиавдонно-индуцнрованных наруше-
ний в ряде тканей органов здоровых животных и животных - опухоле-
носителей. Показано повреждение практически всех классов биологи-
чески важных молекул ДНК, белков, липидов, углеводов и клеточной
воды. Обнаружено радиационное нарушение ДНК в тканях животных на
начальных стадиях радиационно-химических процессов. Рассмотрен воп-
рос о связи между природой и количеством первичных поражений и раз-
личной радиочувствительностью тканей. Показало, что повреждение ДНК
в радиочувствительных тканях (селезенка, тимус, костный мозг) на
порядок больше, чем в радиорезистентных тканях (печень, почки, мышца,
сердце). Установлено различие в реакциях на облучение тканей органов
здоровых животных и животных-опухоленосителей. Обнаружены для гепа-
томы 22 а и печени животного-опухо ̂ носителя центры s /2, 0005/. По-
казано, что они являются центрами типа (ге**... 0§ ) • являются
характеристикой пролиферирующей ткани как злокачественной (гепатома),
так и незлокачественной (регенерирующая печень) этиологии.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КЛЕТЪЧНИТЕ СТРУКТУР СЛЕД ОБЛЪЧВАНЕ НА ТННСШ1АН-
ТАЦИОНЕН АДЕНОКАРЦИНОМ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА У МИШКА С ГАМА-ЛЪЧИ

Хр. Прокопанов, К. Христов, Г. Грашев
София

Трансплантационен аденокарцином в четвърта генерация бе локал-
но облъчен с 20 Gy гама-лъчи и изследван ултраструктурно на 2-ия,
6-ия, 9-ия, 24-ия и 69-ия час след лъчевото въздействие. Туморът е
изграден от светли и тъмни епителни клетки, различно застъпени в
отделните зони. Първите радиобнологични промени бяха наблюдавани
на 6-ия час с оток на митохондриите, разширение на ЕР и перинук-
леарното пространство, хомогенизация на хроматина. В следващите
24 часа тези промени се засилват и в двете популации. На 3-ия ден
измененията намаляват, като даже се откриват клетки с напълно запа-
зена организация. По-голяма лъчечувствителност показват светлите
клетки. Изследването показва способността на клетките да възстано-
вяват лъчевите увреждания.



О СИСТЕМАХ РЕПАРАЦИИ МЕМБРАН ОБЛУЧЕННЫХ КЛЕТОК

Е. Б. Бурлакова
Москва

В настоящее время большое внимание привлекает исследование
мембран при лучевом поражения. Показано, что при облучении повреж-
даются как лишщные, так и белковые компоненты мембраны, что про-
водит к нарушению липвд-белковых взаимоотношений в мембране» а,
следовательно, ее структуры и функциональной активности.

В докладе будут рассмотрены два основни пути репарации мембран
за счет репарации отдельных поврежденных молекул и за счет репара-
ции мембраны как единного целого (встраивание в мембрану вновь син-
тезированных молекул взамен поврежденных).

Важную роль в регуляции репарации мембран играет взаимность ак-
тивности ферментов репарации от липидов; их текучести, состава д
степени окислении. £ связи с этим препараты, модифицирующие состоя-
ние лшшдной компоненты мембраны, могут влиять на ее репарацию. На
основании различннй.в повреждаемости мембран нормальных и опухоле-
вых клеток можно раэработывать условия эффективной радиотерапии
опухолей.

(ЦЕНКА НА ГЕНЕТИЧНИЯ ЕФЕКТ ПРИ КОМБИНИРАНО ШИЛОЖЕНИЕ НА
Ф О С И РАДИАЦИОНЕН ФАКТОР С РАЗЛИЧНА ПРИРОДА

Хр. Н е ч е в , Н, Трифонова, М. Симеонова, П. Съловски
Плевен

Проследява се генетичният ефект при въздействие на външно об-
лъчване с йонизираща радиация с дози 5, 25, 50, 100, 200 и 400 р
инкорпорация на церий-144 с активност 10 мкк/ж на фона на хронич-
но приложение (4 м 1/40 ЛД50) на фосфороорганичния пестицид Агрия
1050. Експериментът е проведен върху бели мишки, линия Н. Просле-
дяваха се реципрочните транслокации по метода на Еванс, модифика-
ция на ИРРХ - София. Цитогенетичният анализ показва увеличение на
реципрочните транслокации в различно процентно съотношение за от-
делните групи, при което водещо е външното облъчване.
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ОСОБЕНОСТИ НА МЕТАБОЛИЗМА И БИОЛОГИЧНОТО ДЕЙСТВИЕ НА ЦЕРИЙ-144
ПРИ КОМБИНИРАНО ПРИЛОЖЕНИЕ С КАРБАРИЛ-85

П. Съловски, Хр. Нечев, В. Шопова
Плевен

Разглеждат се ранните фази на метаболизма и биологичното дей-
ствие на церий-144 при интратрахеално въвеждане на фона на хронич-
но въздействие с карбаматния препарат карбарил-85. Моделира се ком-
бинирано въздействие на двата фактора, което може да се наблюдава
при екстремни условия* Експериментът е извършен върху бели плъхове,
третирани с 1/20 от ДЛ

5 0
 карбарил-85 ежедневно, орално в продълже-

ние на три месеца. Радиоизотопы* е въвеждан интратрахеално в края
на затравката, под формата на хлорид, с активност 10 мкк на живот-
но. Установява се увеличено задържане на церий-144 в белия и чер-
ния дроб, в резултат на предизвиканите алтеративни промени в тях
и изменения в най-чувствителните биохимични показатели (гама-ГШ).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МВДУ ХЕТЕРОЮКНИ БЕЛТЪЦИ
ПРИ ОБЛЪЧВАНЕ С ГАМА-ЛЪЧИ

Т. Чомонева, А. Кузин
София

Йонизиращата радиация нарушава структурния порядък в клетките.
Влиянието на гама-дъчите върху образуването на макфбмолекулнж ком-
плекси е изследвано ин витро. Белтъчните •асоциационнс-дисоцжацмон-
ни системи трипсин-трипсин инхибитор и антиген-аятитяло са изпол-
зувани като моделни системи за белтък-белтък взаимодействия. Уста-
новено е потискане на агрегацията на белтъците в зависимост от до-
зата на облъчване. Облъчване само на единия от агрегиращнте белтъ-
ци нарушава част от взаимодействията между тях; облъчването на два-
та белтъка при същите условия сумира ефекта от облъчването им по-
отделно. Възникналата между белтъците връзка играе стабилизираща
роля върху взаимодействащите молекули. Причина за промяната в от-
ношенията между белтъците след облъчването е нарушената комплемен-
тарност между молекулите им.
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ШЫО/62
РАДИАЦИОННОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ И РЕПАРАЦИЯ, НУКЛВДОВ ТИМОЦИТОВ,

СОДЕРЖАЩИХ СУПЕРСПИРАЛЬНУЮ ДНК

И. В. Филиппович, В. А. Солдатенко, Н. И. Сорокина, Е. Ф. Романцев
Москва

На фракциях тимоцитов, выделенных в градиенте плотности сыво-
роточного альбумина, показано, что большие лимфоциты тимуса после
облучения репарируют не только однонитевые разрывы (ОР) в ДНК
(к 30 мин после облучения), но и осуществляют вслед за этим этапы
эксцизионной репарации, завершающиеся к 2,5 час после облучения.
В противоположность этому во фракции малых лимфоцитов репарация
ОР происходит лишь к 1 часу после облучения, и к 2 часам отмечает-
ся прогрессирующая деградация хроматина, характерная для интерфаз-
но гибнущих клеток лимфоидных органов.

СЪЧЕТАНО ВЛИЯНИЕ НА АДЕТУРОНА И МАГНИТНО АКТИВИРАНАТА ВОДА (MB)
ВЪРХ? МИНЕРАЛНИЯ ОБМЕН В ЗЪБНО-ЧЕЛЮСТНАТА СИСТЕМА кЗЧС) НА
ОБЛЪЧЕНИ ПЛЪХОВЕ

М. Христова
София

Анализирани са коефициента на минерализация и съдържанието на
калций и фосфор в зъбите и челюстите на облъчени с гама-лъчя и
защитени; с Адетурон плъхове. В динамика се проследя и влиянието
на магнитно активираната вода (MB) при същите условия и показате-
ли. Измененията в зъбно-челюстната система са съпоставени с проме-
ните в скелетните кости (бедрената кост) при горните експеримен-
тални условия. Получените резултати показват тенденция към норма-
лизиране на минералния обмен в ЗЧС на облъчените животни както под
влияние на MB, така и на Адетурона.
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ВЛИЯНИЕ НА МОЩНОСТТА НА ЛОЗАТА ГАМА-ЛЬЧШИЕ ВЪРХУ ЧЕСТОТАТА
НА ТРАНСЛОКА1ЩТЕ, ВДДЩРАНИ В СПЕРМАТОГОНШ НА ЗАЙЦИ

А. Въгленов, И. Баев, А. Караджов
София

Използван е цитогенетичен метод - добив на реципрочни транс-
локации в сперматогонии на зайци от гама-облъчване, за проучване
на фактора време на лъчевото въздействие. За тази цел са използ-
вани мощности на дозата гама-лъчи: 0,01; 0,7; 8,0; 25,0; 123,0
рад/мин при постоянна целотелесна сумарна доза - 100 рад. Устано-
вено е. че при заека, за разлика от другите лабораторни бозайници,
снижаването на мощността на дозата радиация не довежда до снижаване
на биологичния ефект, оценен по използвания генетичен показател.
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РАДИАЦИОННА ХИГИЕНА

ПРИШИЛИ ЗА НОРМИРАНЕ НА ОБЛЪЧВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ
РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ОСНОВАНИ НА КОЛИЧЕСТВЕНИ
СРАВНЕНИЯ НА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ

Г. Василев
София

Предлагат се принципи за ограничаване на облъчването на насе»
лението вследствие рентгенодиагностични изследвания. За целта на-
селението се разделя на възрастови групи. На групи се разделят и
органите в тялото в зависимост от вероятността за радиационно ин-
дуциране на злокачествени новообразувания и генетични ефекти с ле-
тален изход. Изхожда се от постулата, че рискът от липса на рент-
геново изследване трябва да бъде по-голям от стохастическия риск
от облъчването. Това дава възможност рентгенодиагностичните из-
следвания да се групират по степен на важност на диагностичната
информация и да се нормират колективните ефективни дози.

РЕТРОСПЕКТИВНА ОЦЕНКА НА ПРОМЕНИТЕ НА ЛЪЧЕВОТО НАТОВАРВАНЕ
НА МЕДИЦИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ, РАБОТЕЩ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ
ЛЪЧЕНИЯ.

Г. Василев
София

Оценката на професионалния радиационен риск изисква достатъч-
но точно познаване на кумулативната доза лъчение, получена от да»
дено лице, изложено на лъчево въздействие. В работата се дава рет-
роспективна оценка на лъчевото натоварване (и неговите промени)
на медицинския персонал, работещ с източници на йонизиращи лъчения
в нашата страна за последните 50 години. Анализът на наличните дан-
ни показва, че-се очертават 3 периода, през които средните годишни
еквивалентни дози на професионално облъчване на медицинския персо-
нал са както следва: 1930-1950 г.:100-300 мСв (10-30 бер); 1950-
1960 г.:42 мСв (2,2 бер) и след 1960 г.:5 мСв (0,5 бер).
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ПРОУЧВАНЕ НА ТРАНСКАПИдаДОЯ ОБМЕН ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА РЕНТГЕНОВО ЛЪЧЕНИЕ

В. Близнаков, М. А. Михайлов, А. Николов

София

С помощта на капиляровенозния метод е изследвано състоянието
на капилярния пермеабилитет при медицински работници, имащи про-
фесионален контакт с рентгеново лъчение. За горна граница на нор-
мална капилярна проницаемост са приети стойностите 6,59 мл за
течности и 12,73$ за плазмени белтъци. Установена е повишена капи
лярна проницаемост в групата не лекарите рентгенолози със стаж
над 5 години в среда на йонизиращ лъчения. Най-висока честота на
отклонението е наблюдавана при трудов стаж над 20 години.

ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ РЕАКТИВНОСТТА НА БРОНХИАЛНИЯ ЕПИТЕЛ
ПОД ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЙОНИЗИРАЩИТЕ ЛЪЧЕНИЯ

Ж, А. Михайлов, К. Цанев, В. Близнаков
София

Измененията, които настъпват в бронхиалния епител под въздей-
ствието на йонизиращите лъчения са проучени чрез изследване на
клетъчния състав на бронхиалния секрет» Обсъждат се възможностите
за влиянието яа другите съпътствуващи токсични инхаланти. Отчете-
ни са възпалителните изменения и най-вече метаплазията на бронхиал-
ния епител, която се среща значително повече при непосредственото
въздействие на йонизиращите лъчения. Не е установена зависимост
между дозовото натоварване на бронхиалния епител и честотата на
метаплазията. Препоръчва се този метод да се използува като ранен
тест за установяване на радиационни увреждания.
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ШВЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ В ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА МВДЩЙНСКА
РАДИОИЗОТОПНА ДИАГНОСТИКА

А. Коев
София

Описват се проучванията, направени за оценка на льчезащитата
на персонала в лабораториите за радиоизотопна диагностика. Като се
нахожда от предпололението, че всяко облъчване е свързано с опре-
делена степен за риск, за критерий се прилага принципна схема за
ограничаване на дозите в разумно постижими ниски граници. Извършен
е анажжз на над 70 вида диагностични изследвания и 16 научно-експе-
ржментални проучвания за внедряване на нови методи, при което се
«аползуват повече от 60 радиоактивни съединения, белязани с 14 раз-
личиш радионуклида с активности от 37 KB до 370 KB на.работно
място, а лъчевото натоварване на персонала е от порядъка на 0,25
ЦДД.

ПРОФЕСИОНАЛНО ЛЪЧЕВО НАТОВАРВАНЕ ПРИ ВЪНШНО ОБЛЪЧВАНЕ. АНАЛИЗ
НА ДАННИТЕ ОТ СИСТЕМАТА ЗА ИВДИВЩУАЛЕН ДОЗИЖГРИЧЕН КОНТРОЛ
В НРБ ЗА ПЕРИОДА 1974 - 1979 г.

А. Караджов, В. Беликов

Анализират се резултатите, получени чрез системата за индиви-
дуален дозиметричен контрол, относно професионалното облъчване при
работа с източници на радиация. Намерено е, че средната годишна
доза на заангажираните в сферата на медицината и науката е под 180
мрад, а за промишлеността 760 мрад» В някои сфери като дефектоско-
пията в промишлеността и лъчевата терапия в медицината средната
годишна дсза превишава посочените горе стойности. Общата тенден-
ция е монотонно намаляване на средните годишни дози. *
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ОПТИМИЗАЦИЯ НА НЯКОИ СИСТЕМИ ЗА РАДИАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ
В ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА ЩИЦИНСКА РАДИОИЗОТОПНА ДИАГНОСТИКА

А. Коев
София

За намаляване на радиационния риск на персонала в лаборато-
риите за радиоизотопна диагностика се направиха проучвания върху
оптималното планиране и устройство на помещенията и реда на полу-
чаване, отчитане и съхранение на радиоактивните вещества с отчита-
не на икономическите и социални фактори. В общ план се дават зони-
те според класа на работа, разположението на звената, обезпечаващи
специализираните диагностични кабинети с радиофармацевтици, апли-
кационната, сервизните помещения и т , н. Посочват се функционални-
те връзки и някои изисквания към инсталациите и работните места.
Изказват се съображения за частични изменения и допълнения на На-
редба J* 108 на МНЗ.

РАЦИАЩОННО-ХИГИЕННА ОЦЕНКА НА ТРУДОВИТЕ УСЛОВИЯ
В ОБЕКТИТЕ НА ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ И ТУНЕЛИ

П. Върбанов, И. Найденов, Л. Йончев, Б. Глушков

София

В предложената статия авторите обсъждат резултатите от изслед-
ванията на радиационните и нерадиационните показатели в обектите
на геоложки проучвания и тунелното строителство. Съобщават се дан-
ни за повишеното съдържание на радионуклида в рудничния въздух,
скали и води, като активностите в някои случаи значително превиша-
ват тяхното кларково съдържание в природата. Изследват се показате-
лите "скрита енергия", гама фон, съдържание на уран и радий в руд-
ничните води и микроклиматичните показатели: температура, средна
скорост на въздуха, относителна влажност, Дават се препоръки*за ог-
раничаване действието на радиационните показатели.
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ЛЪЧЕВО НАТОВАРВАНЕ ПРИ ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ФЛУОРОГРАФСКИ ПРЕГЛЕДИ

А. Караджов, В. Беликов
София

Изследвано е лъчевото натоварване на лицата, профилактично под-
ложени на флуорографски прегледи. Измерванията са проведени на флуо-
рографи ТУР-310, Хирана и преустроен томограф с камера ТУР-РД-500С.
Установено е, че входящата експозиция зависи от вида на флуорогра-
мата, степента на пълнота на пациента, както и от типа и техниче-
ското състояние на флуорографа. Получена е годищната per capita
костно-мозъчна доза за българското население като средно за перио-
да 1974-1977 г* тя е 8,5.10"*

Z
mSv (8,5 mrem). Като една оптимистич-

на оценка за отношението на ползата към риска е получена средна
стойност 17, а само за 1977 г. - стойността 12.

ИЗСЛЕДВАНЕ .НА БИОХИМИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ЛИЦА,
ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА РЕНТГЕНОВОТО ЛЪЧЕНИЕ

А. Николов, М. А. Михайлов, В, Близнаков
София

Изследвани са някои клинико-химични показатели на кръвта, ха-
рактеризиращи мастната и белтъчната обмяна при лица, работещи в
рентгенови кабинети. В изследването са включени 297 лекари-рентге-
нолози и рентгенови лаборанта и 39 лица като контролна група. На-
мерени са статистически достоверни отклонения единствено по отно-
шение на стойностите на бета-липопротеините. Преценява се диагно-
стичната стойност на изследваните параметри за нуждите на диспан-
серното наблюдение на тези лица. Относителната стабилност на обмя-
ната се свързва с ниските дози, които получава персоналът, обслуж-
ващ рентгендиагностични установки при сегашната степен на лъчез.а-
шита.
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ПРОГНОЗИРАНЕ Ш?&:ЖТА НА Д а Ш Ж Ш Д О ИйКУСТВЕНИ РАДИОЮТВДИ
В БИ0ГЕ0ЦЕН03КАТА СИСТЕМА ОКОЛО АТОМНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ ВЪВ
ВРЪЗКА с апрадлйкз лозовото НАТОВАРВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

II. Христова, 3. Паскалев
София

Основен критерий за радиационната опасност за населението,
живеещо около атомни електроцентрали, представлява стойността на"
погълнатата доза, обусловена от външно и вътрешно облъчване,
вследствие инкорпориране на изкуствени радионуклиди. Предвари*
телна оценка за радиационната опасност, обусловена от дългожи-
вущите радионуклиди (стронций, цезий, церий и др.) може да се
направи чрез методите на прогнозирането. В работата е направена
прогноза за миграцията на дългоживушите изотопи на стронция, це-
зия и церия в отделните звена на биогеоценозната система, като
е прогнозирана и погълната доза.

РАДИАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕЩА
В РАЙОНА НА АЕЦ "КОЗЛОДУЙ"

Е. Новакова, Ю. Георгиева, 3. Мирева

Проследява се глиянието на нормално функциониращата АЕЦ "Коз-
лодуй

1
* върху различни обекти на външната среда, като са продълже-

ни проучванията върху нивото на радиоактивността на почвите, води-
те, тревите и дънните утайки за периода 1978 - 198СГ г. Във връзка
с това са определени концентрациите на цезий-137, стронцнй-90 i
обща бета-активност в горните обекти за района на факела ж за
контролния пункт Лом. Сравнени са резултатите с тези от минали го-
дини, направена е радиационна характеристика и преценка за влия-
нието на действуващата АЕЦ върху радиоактивността на външната сре-
да в района на централата.
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ИЗСВДВАНЕ НА РАДИОАКТИВНОСТТА НА ВЪЗДУХА
В РАБОТНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА АЕЦ "КОЗЛОДУЙ"

С, Стоилова, Р. Ешкенази, Д. Кеслев
София

Важна задача за осигуряване на радиационната безопасност на
персонала в ядрени централи е определяне на концентрациите на ра-
диоактивните газове и аерозоли във' въздуха на работните помещения.
В настоящата работа е направена радиационно-хигиенна оценка на
контаминацията на въздуха на различни помещения за 5-годигаея пе-
риод от време. За целта се провеждаше системен контрол на измене-
нието на общата бета-активност на взетите проби. Получените резул-
тати бяха интерпретирани в съответствие с пределно допустимите нор-
ми, приети в нашата страна.

РАДИАЦИОНЕН СТАТУС НА РЕКА ДУНАВ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1975 - 1979 г.
Е. Шопова, А. Кертева, Ю. Георгиева. 3. Шрева

София

В- работата се третират данните получени от направените изслед-
вания на изкуствената F естествената радиоактивност на река Дунав
за периода 1975 - 1979 г. Изследвани са проби вода, дънни утайки
и почви от заливни терени от предварително установени контролни
пунктове. Определено е съдържанието на естествените радиоактивни
елементи - естествен уран, радвй-226, изкуствените радионуклида -
стронций-90, Цезий-137 и общата бета-радиоактивност. Проследено е
в динамика изменението на нивото на радиоактивността на реката по
години. Получените резултати.са в границите на нормалните им съдър-
жания- в изследваните обекти; което дава основание да се счита, че
радиоактивните изхвърляния в река Дунав не оказват влияние върху
радиоактивността й.
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СЪОТНОШЕНИЕ НА ЦЕЗИЙ-137 КЪМ СТРОНЦИЙ-90 В АТМОСФЕРНИТЕ
ОТЛАГАНИЯ В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

Р. Златанова, Т. Петков, 3. Мирева
София

Изследвана е радиоактивността на атмосферните отлагания в оп-
ределени пунктове на Северозападна България, Проследена е динами-
ката на дългоживущите радионуклиди стронций-90 а цезий-137 в ме-
сечния фоллаут за периода 1974 - 1979 г. Установено е съотношение-
то на цезий-ГЗ? към стронций-90, като минималната и максималната
му стойност се различават до 3 пъти. Отчетено е влиянието' на мок-
рата компонента върху вариациите на това съотношение. Направената
съпоставка на нашите данни с данните на други автори не показва
отклонения в съотношението на цезий-137 към стронций-90, установе-
но за страни с друго географско разположение.

ЗЕЛЕНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ КАТО ИЩЩАТОР ЗА СТЕПЕНТА НА
РАДИОАКТИВНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Т. Петков, Ю. Георгиева, М. Йотов
София

Изследвана е кумулативната способност на листата на някои
най-разпространени видове дървета по отношение на изкуствени ра-
дионуклиди. Изследвани са лшста от 16 дървесни вида, от които 3
многогодишни и 15 сезонни. Определени са общата бета-радиоактжв-
ност калий-40, както и съдържанието на изкуствените радионуклжди
стронций-90 и цезий-137 от глобалните отлагания. Въз основа на
получените данни са определени дървесните видове, които с успех
могат да бъдат използвани като индикатори за радиоактивно замър-
сяване от глобален произход на големи площи на околната среда, а
така също и като индикаторни пояси около атомни електроцентрали.
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РАДИОАКТИВНОСТ НА ВДРОСЗШТЕ НА ЧЕРНО К С Р Щ З Е Ш ) //ОРЕ

Т. Петков, Б. Риеше, Р. Златанова, Е, Новакова
София, Севастопол

Съобщават се резултатите от проведения 87 рейс.на научно-из-
следователския кораб "Академик Ковалевский" с първата съвместна
съветско-българска морска експедиция в акваториите на Черно и
Средиземно море през м. август - октомври 1979 г. Изследвано е
съдържанието на радионуклиди както от естествен, така и от изку-
ствен произход във водите, флората и фауната на посочените морски
акватории. Установени са някои зависимости в натрупването на ра-
дионуклиди в дънни утайки и водорасли. Направена е съпоставка за
радиационния статус на Черно море и свързаните с него водни ба-
сейни на Вгейско, Йонийско и Средиземно море.

ЕМАШЦИОНЕН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАДДО-226

А. Кертева, А. Ьояджиев
Зофия

Методът се отнася до определяне на ниски активности радий-
226 от порядъка на п х 10"** кюри/проба. Конструирана е от евти-
ни и достъпни за нашата страна материали, алфа-сцинтилационна
камера за измерване на радий-226 по радон-222 и е комплектова-
на проста и удобна за работа апаратура за вкарване на радона в
сцинтилационната клетка за измерването му. На базата на напра-
вените разработки е заменено използването на вносните, морално
оствряли и неудобни за работа йонизационни камери за измерване-
то на радий-226. Направено е сравнение на описания метод с из-
ползвания от нас досега и с тези на други автори.

208



РАДИАЦИОННО-ХИГИЕНЫА ОЦЕНКА НА РАДИОАКТИВНАТА КОНТАМИНАЦИЯ
ПОВЪРХНОСТИ ПРИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНА РАБОТА С ОТКРИТИ Р Д Д Ш Ш Ш Щ И

С. Стоилова, Р. Ешкенази
София

При работа с радиоактивни вещества в открит вид съществува
вероятност за замърсяване на работни повърхности, оборудване ж
др. За осигуряване безопасността на -професионално заетите лица
е необходимо да се определя периодично степента на това замър-
сяване. В настоящата работа се дава радиационно-хигиенна оцен-
ка на радиоактивната контаминация на различни помещения и обо-
рудване в зависимост от характера на извършваната работа за
5-годишен период от време. Получените резултати са сравнени с
нормативите на максимално допустимите величини за съответните
замърсявания.

ДЪЛГОСРОЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ БЕЗВРВДНОСТТА НА ОБЛЪЧЕНА СМЕСЕНА
ДИЕТА ПРИ МИШКИ (

 F

o
 -

F

5
 ПОКОЛЕНИЯ)

Ц. Кацарева, С. Тенчева, Е. Шопова
София

Изследвано е влиянието на облъчена диета от три хранителни
продукта върху три изгодни групи мишки линия Н, поколения

 F

o
 -

fgg, хранени с три различни диети.Проследени са следните биоло-
гични показатели£ среден брой приплоди, тегло на мъжки и женски
приплоди, хематологични изследвания, активност на ензимите ГОТ и
ГПТ, хистопатологични изследвания на женски и мъжки животни като
са определени теглата на вътрешните органи. Дългосрочното хране-
не на мишки в продължение на пет поколения не повлиява нормално-
то им развитие по изследваните показатели.
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БИОЛОГИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ХРАНИТЕЛНАТА СТОЙНОСТ НА ОБЛЪЧЕН И
СЪХРАНЕН АКТ0Ш03ИН В ПРИСЪСТВИЕ НА СВИНСКА МАС

С Тенчева, Н. Димитрова, S . Шопова, Г. Дикова, А. Грозданов,
Ц. Кацарова

София

Изследвано е усвояването на белтък (актомиозинова фракция
на свински мускули) от облъчени (4 Мрада) и съхранявани белтъч-
но-липждни смеси посредством НБО-теста при бели плъхове Винстер.
Усвояемостта е проследена при 4 комбинации на белтъчно-липидна-
та фракция в продължение на 15 дни, непосредствено след радиа-
ционната обработка на хранителните продукти и след 6-седмично-
то им съхранение. Не се наблюдават статистически достоверни раз-
лики между групите, с изключение на групата хранена със смес от
облъчен белтък и необлъчена свинска мас.

ТЕСТИРАНЕ ЗА БЕЗВРВДН0СТ НА ОБЛЪЧЕНА ЦАРЕВИЦА ЧРЕЗ ФИЗИКОХИМИЧЕН
АНАЛИЗ НА РАДИОЛИТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ

С. Тенчева, Д. Гаджева, Ц. Кацарева
София

Изследвано е влиянието на йонизиращата радиация върху обра-
зуването на раднолитичяи продукти в облъчена с 0.075 Мрада ца-
ревица като са-използвани ТС и Г хроматографски методи на разде-
ление и идентифициране на карбонилни съединения. Проследена е
динамиката на окислителните процеси в липидната фракция на облъ-
чена царевица посредством uv -спектрометрия и ТБ-тест. Установе-
но е, че при радиационната обработка на царевица, спектърът на
карбонилните съединения - алдехиди и кетони се разширява значи-
телно. Окислителните процеси в липидната фракция при приложена-
та доза са по-слабо изразени.
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ЛЬЧЕЗАЩТА НА РАБОТЕЩТЕ В ЛАБОРАТОРИИТЕ ЗА МЕДИЦИНСКА
РАДИОИЗОТОПНА ДИАГНОСТИКА

А. Коев
София

Описват се проучванията, направени за оценка на лъчезащитата
на персонала в лабораториите за радиоизотопна диагностика. Като
се изхожда от предположението, че всяко облъчване е свързано с
определена степен на риск, за критерий се прилага принципна схе-
ма за ограничаване на дозите в разумно постижими ниски граници.
Извършен е анализ на над 70 вида диагностични изследвания и 16
научно-експериментални проучвания за внедряване на нови методи,
при което се използуват повече от 60 радиоактивни съединения, бе-
лязани с 14 различни радионуклиди с активности от 37 кв

ч
 до 370

мв
ч
 на работно място, а лъчевото натоварване на персонала е от

порядъка на 0,25 ЦДД.
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