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НЬВДШЮСТИ НА РЕНТГЕНКОНТРОЛйРАШГГЕ, ИНСТРУМЕНТАЛНО
Е Н А О С К О Ш К И ШГОДИКИ ЗА ЩТОЛОГИЧКА ДИАПЮСТИКА ПРИ
БОЛНИТЕ ОТ БЕЛОДРОБЕН РАК

К.Вълев, А.Симеонов, Xp.iieHKOB, К.Сапундкиев, Д.Никожова

София

Обект иа проучването бяха 864 поредна неподбрани болни с

гистологично доказан белодробен рак, разпределени в зависимост

от ендоскопската находка в три групи: А с директни данни за бело-

дробм рак, Ъ - данни за белодробен рак и С - с нормална ендоскоп-

ска шходка.

Съпоставят се резултатите от рентгеновите методики (катетер

аспирация по Фридел - Собствена модификация и брью-биопсня от по-

нисхите етажи) с останалите тоалетна цитология, лаваж * спонтанна

цитология в следманипулационния период.

Резултатите по категоричен начин доказват по-високата диаг-

ности чиа стойност на рентгеновите методики в група В и С пред ди-

ректните предпоставки ендоскопското изследване ла се извършва в

рентгеновия кабинет с готовност за комбинирана на ендоскопското

изследване с редиш рентгенконтролирани методики, при съответни

тддец». Agg№0 /63
^НГгеНГЛЕКГРОКШЮГРАФСКО ПРОУЧВАНЕ НА ПЕРИФЕРНИЯ БЕЛОДРОБЕН
ПУЛС В УСЛОВИЯ НА ОДМАК0Л0ШЧН0 ПОВЛИЯВАНЕ ПРИ БОЛНИ С ББЛОДРОВД
ТРОМБЕМБОЛИЗЬМ

Ь.Дафинова

София i

Провежда с е проучване на периферния белодробен пулс в у с л о - '

вия на фармакологично повлияване с 1 «g.tf lvcaeon при 18 б о я ш t

белодробен тромбвмболиаъм, от които 10 с ендостранна и 6 случаи е

двустранна локализация на рентгенморфологичните изменения.

Изяснява с е драгностичната стойност на рентгеновата елвктро-

кимография в услови<*а яа фармакологична провокация при болни с

белодробен тромбемболкгъм.



ФАРМАК0Л01МЧН0 ПОВЛИЯВАНЕ НА ПЕРИФЕРНИЯ БЕЖЩРОБШ к*ЛС
ПРИ ДИАБЕТИЧНО ВОЛНИ С ЙНФИЛТРАТИШО ПНЕБМОНИЧНИ ФОРМИ
НА БЕЛОДРОБНАТА ТУ^ЕРКУЛОЬА

М.Дафинова

София

Проучени са 23 диабетично болни с иифилтративно пневмоничнж

форми на белодробната туберкулоза преди и след фармакологично по-

влияваш, с 2 «tl 2 % рвр*у*г1юш ДОхосЫоПстш . При 13 от из-

следваните 23 болни преди фармакологичното повлияване се регистри-

ра значителна промяна на периферния белодробен пулс от проекции

на огнищата на измененията, от проекции на интактен белодробен

паренхим в близост до измененията, от проекции на контралатералния,

рентгенологично здрав бял дроб. След фармакологична провокация

патологичните рентгенелектрокимографски криви не се нормализират,

белег на развита тежка ангиопатия с лоша прогноза на болния.

А&9О0О465
РЕНТШЮЛ01ИЧН0 ПРОУЧВАНЕ НА УСЛОЖНЕНИЯТА ОТ ИЗКУСТВЕНА
БЕЛОДРОБНА НЕНТИЛАШЯ ПРИ ХИАЛИННО-ШБРАННА БОЛЕСТ
Ст.Поборникова, Е . Ш х а й л о в а , Т.Шмелев

Пловдив

При 52 новородени с хиалинно-мембранна болест (ШБ) е изпол-

звана изкуствена белодробна вентилация (ИЕВ). Най-пълна а точна ин-

формация за състоянието на белия дроб • гръдния кош се получава

от конвенционалната рентгенография m гръдния кош. Установените

промени в белия дроб л гръдния кош са следните: въздушни мехурчета

(тип I - у 38 деца, тип II - интерстициален емфизем - у 3 новоро-

дени, тип III - у
7
деца), ателектаза у 12 новородени, пневмоторакс

- 9 деца, белодробни кръвоизливи - у 4 деца кардиомегалня - у 3

деца, възпалителни изменения - у 7 деца, експираторен емфизем -

v
 п
" деца, неправилно положение на интубационна тръбя - у 14 но-

.-•• дени.
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ПЕИСУТАННА ШЖОЛГЛЕНА АОЫЬийОИНА ЫОПОШ 1ЮА ЕлОГгАФСКй

КОЬТРОЛ Ь Д&ЕШ^хЛЛКАТЛ дИЛГНО^А IiA ОГшЦШ'З ЛЗЬЙл

КА Л̂ТОВИДНАТА лХЬЬА

Ь.оефов, А.Талаганов

ПЛОВДИВ

Успешното лечение на заболяванията на щитовидната жлеза до

голяма степен зависи от ранното и прецизно диагностициране на пър-

воначалните патологични промени.

Перкутанната тънкоиглена аспиращк ла биопсия под ехографски

контрол е леснойзпълнима и сравнително нерискова методика, която

спомага за бързото и надеждно диференциране на малигнените от бе-

нигнените процеси, а с това и за крайния успех на приложената

терапия.

ТУШРИ НА ФАРШЖСА - СЪВРЕШЖ ПРОШКИ В РЕНТГЕНОВАТА

ДИАПЮСТЖА И ЛЕЧЕНИЕ

П.Цанкова, Т.Ш>ровска, В.Гълъбова, Д.Хинкова

Плевен

Туморите на фаринкса са една често срещана локализация на

неоплазмите и представляват както диагностичен, така в терапев-

тичен проблем. Рентгеновата диагностика касае преди всичко тумо-

рите на ларинкса чрез прилагане на томографско изследване. Освен

метода на индиректна ларингоскопия, томографията на ларинкса е

изключително ценен метод, който дава информация не само за лока-

лизацията, но и за степента на разпространение на процеса. В на-

стоящата работа анализираме резултатите от изследваните 67 болни.

Обсъждат се честотата, локализацията, разпределението по пол и

възраст. Въз основа на горните показатели се прецизират резултати-

те от приложеното лечение.
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ДИАГНОСТИЧНА СТОЙНОСТ НА ПЕГИТРЛХЕАЛ1ЛТА И ПЕРИБРОЕХИАЛКАТА
ПУНКШОННА БЛОПСИЯ, LO РЕНТГЕНОВИ Л ЕНДОСКОПСНИ Щ И К А Ш И ,
ПРИ БОЛНИ ОТ БЕЛОДРОБЕН РАК

К.Бълев, А.Симеонов, К.Ценков, А.Груева, К.Катерински, Хр.Кьоник

София

Обект на проучване бяха болните с хистологично доказан бело-

дробен рак ш период от 10 години 1979-1989. Болните бяха поредни

и неподбрани, разделени на две основни групи според индикациите

за извършване на пункционна биопсия: рентгенова или ендоскопска.

Проследяват се и се сравняват положителните резултати по

групи (79 % при болните пунктирани по ендоскопски индикации и 64 %

при групата по рентгенови индикации). С оглед високата диагностичш

стойност на цункционната биопсия по рентгенови индикации, се пре-

поръчва прецизиране и разширение на индикациите, като задължително

преди ендоскошшта се направи и централен томографски срез.

БЕЛОДРОБНИ МЕТАСТАШ - ЬА ДИФЕРЕНШРАНЕ И ДИНАМИЧЕН КОНТРОЛ

Б.15аврикова, А.Груева

София

Обсъждат се възможностите при диагностичното обработване на

56 пациенти с белодробни иетастази посредством конвенционално рент-

геново изследване (лицева, странична рентгенограми и ИГС) и дина-

мичното им проследяване за 5 годишен период в НОЦ, 5МА. Болните

са разпределени в 6 групи по локализация на неопластичния процес и

първично стадирани чрез комплексно оперативно и лъчехимиолечение.

/ За динамичната оценка на метастатжчния процес и отчитане ефекта от

приложената терапия се предлага компютърна програма (Правец 16) за

рентгенологичната находка в получените резултати се разработват и

сравняват с комшотъртомографските параметри.
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?ГАШОРЛ:;А- ::Ш класции. под ЯХОГРЛФСКИ КОНГГОЛ

ь.Ьедев

Пловдив

Съобщава се за 86 трансторакалм пункции, извършени под вхо-

графски контрол при огнищнипроцеси в плевралната кухина, белите

дробове и медиастмнума. Използвани са разнокалибрени игли и обик-

новен преобразувател. При изливите в плевралната кухина точността

е близка до 100 >», като пункцията има и лечебна стойност. Добро-

качествените тумори трудно могат да се диагностицират, ако получе-

ният биоптат позволява само цнтологично изследване. При малигнени

тумори се постига и хйстологичната идентификация на неоплазмата.

КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ Б ДИАШХЯЖАТА НА ТУШРИ
НА IiAPAHAbAJUMTE КУХИНИ

Ил.Лазарова, Л.Пенев, Б.добринов

София

Обсъждат се резултатите от компютър-томографските изследва-

ния при 132 пациенти на възраст от 3 години до 74 години. Компютър

ната томография е оценена по отношение на възможността за диагно-

стициране на туморите на околоносните синуси и ролята й в допълни-

телната информативное при тези заболявания. Подчертава се добрата

диференциация на компютърните томограми не само на костните струк-

тури, но и на меките тъкани. Отбелязва се клиничното значение на

този специален рентгенов метод на изследване в предоперативни

точен статус чрез демонстриране на различните посоки на разпро-

странение на туморите, както и възможността за правилно планиране

на радиотерапевтичното поле и посттерапевтичното проследяване на

патологичните процеси.
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Е.11ИКОЛОВ, .1ИЛОВ

София

Техниката на дСА чрез венозното инжектиране наконтрастна ма-

терия дава възможност за добро визуализиране на белодробното съдо-

во русло по качество равно на това, при конвенционалната ангиопул-

мография. Субтракцията на костната структура, както и измерването

на плътиостните разлики при контрастиране на белодробния паренхим

допринася за подобряване на информацията на получените образи.

Посредством ДСА методът се намалява значително инвазииноетта на

изследването, рискът от него, както и времетраенето на същото.

При някои от изследванията може да се наложи повторно инжектиране

на контрастна материя с цел по-точвата диагностика на белодробната

тромбоэмболия в по-малки белодробни артериални съдове или на дол-

но гэбарната артерия в ляво, поради суперпозмцията на сърдечната

сянка.

ВЪРХУ НИКОИ ОСОБЕНОСТИ НА 1ЩИАСТИНАЛНАТА СЖКА
ПРИ НОЪОРОдЕНИ НЕДОНОСЕНИ ДЕШ.

С.Червеняшкн, Ж. Такова

София

Проучени са 38 новородевх недоносена деца, на която въз ос-

нова на рентгенограмите в лицева проекция на белите дробове в сър-

цето се прави анализ на медаастиналната сянка. При 17 (44,7 %) ме-

диастиналната сянка беше разширена. При 13 беше разширена двустран-

но в симетрично. Тези изменения водеха до известно затруднение в

интерпретацията на хилусните ж парахилуенв зони, както формата и

разперяте на сърдечно-еъдовата сянка . При динамично проследяване,

наттрочняте размери на медиастнналната сянка намаляват в умерена

отепзн в периода третя-седмн ден след раждането.



3.

СЕМИОТИКА И ЕФЕКТИВНОСТ КА ЬЮМСОКИШГШ'ИлТА ЗА ОБЕЖТ*1ЬИЬИРАНЕ
ФУНКЦИОНАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА БРОНХИТЕ В BOHwA И liPH НККОИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ

Л.Панчев

Толбухив

Проучена е бронхокямографската семиотика в норма у 11 здра-

ви лица а промените във функционалното и морфологично състояние

на бронхите у 27 болни с рак на белая дроб, 16 с бронхиектазии,

12 с белодробен абсцес и 10 с хроничен деформиращ бронхит. Брон-

хокимографията е правена при определяне на диагнозата или с ог-

лед на лечебния подход. Изследвани са промените в зоната на из-

мененията и в съседство. Правят се изводи за ефективността на

метода и неговото значение за диагностиката и избора на лечебните

мероприятия у изследваните болни.

РЕНТГЕНОВИ 0БРА2И ПРИ РЕСПИРАТОРЕН ДИСТРЕС-СИНДРОК

Л.Стефанов

София

При 20 болни с пневмонии и перитонит се описват рентгенови

изменения,както при респираторен дистрес синдром. Анализът на рент-

генологячния материял позжоияаа да се диференцират главно три фази

в развитието на рентгеновите промени: ранна, разгъната и терминална

Характерно за ранната фаза е бързото появяване в изменчивост

на патологичната находка. Преобладават дифузно усилен белодробен

рисунък и двустранно разположени предимно дребнопетнисти сенки.

> При разгънатата фаза на фона на тези промени белия дроб е
i

• осеян с множество разнокалибрени сенки с конфлуиране при намалена

I прозрачност на паренхима. При терминалната фаза се откриват големи

': инфилтративни петнисти сенки, разположени двустранно с образа на

; "разперена пеперуда" или "крилете на летящ прилеп".
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Р.Семова, к.дамянова, Ж.Христов

Пловдив

[Развитието на штевралните инкапсулати не рядко съпровожда

редица заболявания и плеврата и белия дроб. Те могат да се раз-

вият и като посттравматични усложнения, а също така и като услож-

нения при операции в областта на гръдната клетка.

В нашето изследване при 46 болни с плеврални инкапсулати

се диагностицира и проследява развитието им в динамика с методи-

те на конвенционалната и компютър-томографска рентгенова техника.

OiiEHKA НА ВЪТРЕБЕЛОДРОЕНИЯ ШШТ И РЕНТГЕНОВИТЕ ПРОМЕНИ
Ь БЕМГЕ ДРОБОВЕ ПРИ ПРОДЪЖИГЕЛНА ИЗКУСТВЕКА ВЕНТШ1АШЯ

Д . Г а н ч е в , Ь.Христова, К Й о р д а н о в , К.Петров, Н.Спасова

Толбухин

Вътребелодробният шънт е признат като основна причина за

нарушената оксигенация на кръвта. На 34 болни поставени на про-

дължителна изкуствена вентилация са изследвани в дивашка вьтре-

белодробния шънт и рентгеновите находки в белите дробове.

Установена е зависимост от продължителността на изкустве-

ната вентилация и процента на шьнта, който е изчислен по метода

на Фик. Описани са и рентгеновите образи на белите дробове при

установените промени на вьтребелодробния шънт от рентгенограмм

направени предимно на леглото на болните.

сизртжз възаоякосли НА ЛЪЧЕВАТА ДИАГНОСТИКА Г.РИ ТУМОР*!ГЕ НА

ПРЕДНОТО СРЕДОСТЕНИЕ

JI.Po3efflupajx
Лоскза
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ОБСТГУКГИВЕН ПНЕВМОНИТ

М.Владимирова, Б.Георгиева

Пловдив

Понятието "обструктивён пневмонит" е клинико-рентгенологи-

чен термин. За да се стигне до пълната му рентгенова картина се

налага извършване на комплексно рентгеново изследване, което включ-

ва фасова и профилна рентгенография на гръдния кош, фасова и про-

филна томография, при нувда с корекция и бронхография.

Авторите разглеждат 26 случая с обструктивен пневмонит,

от които 15 са с туморна генеза, 10 с възпалителна генеза и 1 във

връзка с чуждо тяло в бронхите. Рентгеновият образ показва разли-

чия в зависимост от естеството на бронхиалната обструкция, но

картината на самия пневмонит е винаги една и съща.

Ш0Г00ЕРАЗИЕ НА РЕНТГЕНОВАТА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИ МНОЖЕСТВЕНИ
РАЗПАДИ НА БЕЛОДРОБНИ МЕТАСТАЗИ

В.Сираков, А.Сиракова, С.Измирлиева, А.Дуникян

Пловдив

{множествените разпада при белодробни метастази се срещат ряд-

ко, като пораждат въпроси върху механизма на възникването км, тем-

па и характера на растеж и възможността хистологичния строеж на

тумора и имунологични фактори да са определящи върху процесите

на диструкция

Представените 5 случая се характеризират с многообразие на

рентгеновата находка и наличие на разпада във всички рентгеноло-

ги чно доловими метастатични огнища, образувани в различен интервал

от време. Познаването на рентгеновата характеристика при множестве*

ни разпада на белодробни метастази е от значение за разграничител-

ната диагноза с други кухинни образи в белите дробове.



w.
л ЬФ£К1;и-Ь0СТ liA 4W0iJ'JlTA'MivIh CKPtohvilLT ПЬ:

PAKhOTO Jl'rJ i-UiAii НА и ^ Ш Ю И л ^ / П Ъ ьКЯЩШДО ЪОЛЬСТЛ

Л.БабадаоБ, Т.1урилков, Л.Глгцсоь

СО'1;ИЯ

La период от 10 год:?н!! с?ле инслодваж' 587,'jjo работника от

176 предприятия на 40 различни бранша в hhb. Обхванати са общо 541

различни цехове или производства. Работниците са проследени с 2 до

10 последователни прогледа ja изучаване на развитието на заболява-

нето. Открили смо ранни и развити форми на всички нозологични еди-

ници на професионалните белодробни болести: причинени от неорганич-

ни (силикози и силикатози) и органични прахове - фуражи, перилни

препарати , микробиални продукти, брашна, дървесен прах, тексти-

лен прах и други. £ химическата индустрия сме установили белодроб-

:•!;; заболявания от газове и аерозоли. Резултатите ни оправдават

превеждането на флуорографен скрининг.
£69000/64

ВЛИЯНИЕ КА kAIHHHOTO ПОЛЕ ВЪРХУ РЕНТШ1ЕЛЕКТЮКИЛ0ГРАФСКИТЕ
КРИВИ ПРИ ЪОЛЫИ С 1ШШ.10НИИ

, Н.Тодоров

София

При проучени 21 болни с пневмонии се провежда изследване на

периферните белодробни съдови пулсации в началото на заболяването

и след 15 дневно лечение с антибиотици, спазмолитични средства,

магнитно повлияване. Резултатите от рентгенелектрокимографското

проучване се съпоставят с тези на контролна група от 20 болни без

багнитно въздействие.

Доказва се, че магнитното поле, преложено в лечебния м м -

плекс на болни с пневмонии още в самото начало на заболяването во-

ди до бързо възстановяване на деформираните и снижени дензиграф-

ски криви от проекции на огнищата на измененията и теза на жнтак-

тел белодробен паренхим в близост до тях.



U j /ib.Wi/i hA РЕКГТЕкО-ЮММЧШ ПРИЗНАК ПРИ ДЖАТЕЖА
Ь Х ' ! ОТ 1 !-Aiar.lATii4rJi НРОйЬХОд

, С.лазанджиев, И.Димитров

София

J. настоящото изследване са визирани основните моменти за по-

лучаване на количествени оценки на рентгено-клинични признаци

чро;- съставяне на подходящ инструмент за това, какъвто представля-

ва разработката на рентгено-клинични CKAJM.

Посочват се подходът, методите на изоледване и резултатите

от изкъртеното проучване на описателните рентгено-юшнични признаци

при контузионен, усложнен контузионен и шоков бял дроб.

Потърсена е диагностичната значимост на различните признаци

при дихателната недостатъчност от травматичен произход,,

Отбелязва се извършената минимизация на рентгено-клиничните

признаци с установяване на най-значимите между тях.

ДгМчМ liitX/HbAEfci ПРИ ЮЖУШОШМ, УСЛОЖНЕН КОНГУЗЮНШ

С.^лзанджиев, й.Димитров, д.Касабов

СО(}!ИЯ

! л стоящата работа отразява подхода, методите на изследване и

резултатите от яззършения нозометричен анализ и оценка на клинико-

рентгенологични признаци-, свързани с диагностиката и прогнозирането

на контузионния, усложнен контузионен и шоков бял дроб.

ь изследването се посочват информативността и прогностичното

значение на рентгеновата картина по отношение на клинико-рентгеко-

лсгичкитг признаци в последващия двудневен период след рентгено-

градрилта.

Успоредно с това се проследява хронологията на страданието.
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КОИШГЪР-ТОМОГРАФСКА ДИАГНОЗА НА НЯКОИ МЕДЮСГИНАЛНИ ТУМОРИ

А . Т а с к о в , Ст.Желязков

София

Компютър-томографски са диагностицирани 86 туморни образува-

ния в областта на медиастинума. При 41 от случаите локализацията

е в предния медиастииум (ретростернални струми, тимусни тумори,

липом, сарком), при 19 в задния (неврогенни тумори, лимфоми, аорт-

на аневризма, езофагеален тумор), а при 26 от тях са обхванати про-

странства от предната и задната част на средостението (метастази

в лимфни възли, по-голями лимфоми). За определяне вида на туморния

процес, освен локализацията, съществено значение има промяната на

плътността при безконтрастно и контрастно скениране. Ьшосите ту-

мори и инфилтративните малигнени процеси, които не променят форма-

та на медиастинума, ясно се очертават и предимството на компютър-

ната томография пред конвенционалните рентгенови изследвания и

пневмомедиастинума е безспорно.

КОСА 55° ТОЫОГРАЫА Б ДШНОСТИКАТА НА БЕЛОДРОБНИЯ КАРЦИНОМ

А.Симеонов, В.Тенев, П.Цонев, К.Вълев

София

При 25 проспективна болни с белодробен карцином е проведена

коса 55° томограма към комплексното конвенционално рентгеново из-

следване. Контатира се, че юзи метод повишава информацията за съ-

стоянието на горния преден и долен заден медиастинум, в сравнение

с централния томографски срез. Всичките проследени болни са опери-

рани, като е включена и тотална лимфна дисекция на целия медиазтинз

нум, По този начин рентгеновите находки са верифицирани хистоло-

гично. Установява се, че с косата 55° томограма сравнена паралелно <

компютърната томография може да изобрази медиастиналните лимфни

възли в техните размери, като се има предвид дори когато са с нор-

мални параметри, те могат да бъдат и метастатични (при около 45 %

от случаите).



МЕТОДИ НА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА, ПРИЛАГАНИ ПРИ ТУМОРИТЕ
И ТУМОРОПОДОЕНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА МЛЕЧНАТА. ЖЛЕЗА

Н.Дилова, Б.Тасева

София

Отчитайки повърхностното разположение на млечните желзи за

тяхното изследване и изображение се прилагат по-многочяслени мето-

ди, охколкото при изследване на който и да е друг орган. Авторите

споделят своя опит от основните визуализиращи, метсди, прилагани в

диагностиката на тумороподобните заболявания на млечната жлеза в

мамологичния център при болницата. Анализират се възможностите на

диагностика на такива методики като мамографии, термография и ехо-

графия, които се прилагат в комплексната диагностика .на мамологич-

ните заболявания. Съобщават за 150 пациенти с тумороподобни заболя-

вания, които са изследвани в центъра» Анализира се диагностичната

ефективност от комбинацията на прилаганите методи и мястото им в

комплекса от клинично изследване, инструментални и морфологични

методи.

НАШИЯТ ОПИТ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ШЮЛОГИЧНИЯ ДИАГНОСТИЧЕН
КОШЛЕКС Е ООД - ШУМЕН

С.Петрова, А.Груева

Щумен

Обсъждат се 46 проспективно болни с патологична клинична и

субективна находка в млечните жлези, обработени чрез клинико-рент-

генологичен (мамографски) метод и насочена перкутанна диагностична

пункция - биопсия за цитология, както и контрастни методи полидук-

тография и пневмоцистография. Всички случаи са хистологичне верифи-

цирани и диагностичната специфичност и точност достигат 92 %. Пра

докладваните предварителни резултати се разработват допълнителни

мамографски репери и индикации за подобряване ефективността гри

диагностичното процедиране в ежедневната практика.
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ДИАГНОСТИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ НЯКОИ О П В Д И ЧЕРНОДРОБНИ НАХОДКИ

А.Игнатов, И.Виячки, Н.Пенков

София

Обсъждат се 17 болни с огнвщни чернодробни находки, вервфи-

цирани в Катедрата по спешна хирургия на БМА. Касае се за болна с

различни по естество огнищни чернодробни процеса: холангаоцелулара

карцином (2), ретроперитонеален липосарком (3)) чернодробни мета-

стази (3), чернодробна амиловдоза (1), Морбус Кароли (1), чернодро-

бен абсцес (1), чернодробен ехинокок (5) и чрюдробен хемангиом

(1). Основнотозаболяване, в комбинация с друг огнищен чернодробен

процес, може да сугестира интерпретатора в води до неточни заклю-

чения (карцинома маме и хепатален ехинокок). Използват се възмож-

ностите на различните образни диагностични методи (ехография,

сцинтиграфия, компютърна томография, ЕРХПГ), коитосе степенуват

според тяхната инвазивност и лъчево натоварване.

РЕНТ1ЕН0В0 ПРОУЧВАНЕ КИНЕТИЧНОТО ДЕЙСТВИЕ НА ПЧЕЛНИЯ
ПРАШЕЦ ВЪРХУ ХРАНОСМИЛАТЕЛНИЯ ТРАКТ

В.Василев, А.Делчев

София

Изследвано е действието на пчелния прашец върху кинетиката

на храносмилателния тракт при 40 болни. За целта авторите са из-

ползвали 15 грама пчелен прашец прибавен към стандартната доза на

бариево-сулфатния разтвор. Същите са установим, че пчелният пра-

шец оказва хиперкннетично действие върху тънките черва при 71,77 £
от изследваните болни. Освен това те са установили, че иа 7-я час

от приемането на пчелно-барневата смес последната успокоява мото-

рната на началните отдели на дебелото черво при 94,25 % от болните

При 42,50 % е налице лаксативен ефект.проявен на 24-я час. При

10,27 % кашата има щадещ ефект върху стомашната моторика.



РЕНТГЕНОМ ХАРАКТЕРИСТИКА НА НЯКОИ ОТ РАННИТЕ УСЛОЖНЕНИЯ
НА РЕСШРАТОРНИЯ ДИСТРЕС-СИНДРОМ.

С Л е р в е н я ш к и , Е.Такова

София

Обект на проучването бяха 52 недоносени новородена с уста-

новена клинична картина на респираторен дистрес-свндром (РДС),

непосредствено след раждането. Рентгеновото проследяване беше

извършено до 5 дни след раждането. Най-честата находка беше раз-

витието на белодробен интерстициален емфивем (прш 8 деца). По-

рядко намирахме пневмоторакс (при 3 деца). Прави впечатление, че

при всичките деца, при които се разви пневмоторакс, преди това

бяха налице данни за белодробен интерстипиален ем&зем. В струк-

турата на усложненията при РДС свое място имат бронхолневмонич-

ните огнища, белодробния кръвоизлив и др.



17.
СЪРДЕЧНО-СЬДОВА СИСТЕМ

А ИМШШИЬ ПРИ ДСА

Табаков Сл., К.Велкова, П.Стефанов

р & .» M"£.n.Il8anoiJw - Пловдив

Компютърната обработка на изображението при Дигиталната

субтрисционна ь н г и о г ^ и я (ДСА) позаолява директно отчитане про-
«

иянатс на контраста в дадено анатомична структура след въвеждане-

то на л о н г о м ; ; „'.атерйя. Получената на тази база диаграма "кон-

траст-време" (деоитяа кри^ь) служи като източник на динамична

количествена кн^ораация. Чрез изследване ск#ростта на нарастване

и спадане (стръмиостите) на дебитната крива са изследвани ско-

ростть нь кръаотока и иръ-юснббдьването з различни анатомични

структури. Правят се изводи относно диагностичната стойност на

| получената информация. Посочват се областите на приложение на ди-
| наличната количествена инчораацки при ДСА. Afi^*'1/If*•'¥•

j ДВУГОДИШЕН ОПИТ ОТ ПРИЛОЖЫЖЕТО Ш ДИГИТАЛКАТА СУБТРАКШОННА

АНГИОГРАФИЯ

В. Хэдзшдекоз, П. Генов

Обсъждат се резултьгите от двугодишния опит от приложението

НЕ дигитылната субтрькционна ьнгиография ( ДСА) в ангиогрвфския

кабинет на Катедрата по рентгенология. Анализират с е структурата

на изследванията, разпределението ш при различна нозология, най-

често използуваните техники, организацията на работа, някои иконо-

мически аспекти на- прилагането на метода, значението на подготов-

ката на екипь, осъществяващ изследването. Застъпват с е собстве-

':"''! ните позкцми за методиката Не приложение на интрввенозната ДСА,

и -както и на значението нэ интраартермалната ДСА. Разглежда се пол-

зата от вторична осработкв на образите.
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СЪРДЕЧНО-СЫГОВА СИСТЕМА

СРАВНИТЕ» АНАЛИЗ НА КОНБЕНШОНАЛНИ КАВДОМЕТРИЧНИ И ЕХОКАРДШ-
ГРАФИЧШ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ БОЛНИ ОПЕРИРАНИ ЗА 1ИТРАЛНА РЕСГЕНОЗА

Л.Пранчев, Нв,Кътова

Толбухин

От лицева и лявостранична рентгенография на гръдния кош на

32 болни, оперирани за мнтрална рестеноза са изчислени сърдечния

обем (СО) и 6 кардиометрични показатели, отразяващи промените в от-

делните сърдечни кухини. Ехокардиографично са определени: теледиа-

столната мярка на лявата камера (Жтд), телесистолната мярка аа ля-

вото предсърдие (ЛПтс), дяснокамерната мярка (ДК) и изтласкващата

фракция на лявата камера (ИФ),

С цел да се анализира информативността на конвенционалните

кардиометрични методи е направен корелационен анализ между всички

показатели.

НОЕИ И РДДКО ИЗПОЛЗВАНИ КИНЕЛЯВОВЕНТРИКУЛОГРАФСКИ
ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ БОЛНИ С ИСШИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО

Л.Пранчев

Толбухин

На кинелявовентрикулографиите, извършени в дясна коса проек-

ция при 74 мъже на средна възраст 44,4 г. с коронарографски доказа-

ни хемодинамично значими лезии на коронарните артерии са определе-

ни: 1. Размерът на движение на аортно-клапната повърхност (ДАКП);

2. Ъгълът на отклонение на аортно-клапната повърхност (ъгъл на ОАКЩ

при това движение; 3, ЪГЪЛЪТ на отклонение на дългата лявокамерна

ос (ъгъл на ОДЛКО) при лявокамерна контракция. Обсъждат се получе-

ните от вариационния анализ резултати на разпределените в пет групи

според величината на изтласкващата фракция
 т
 ИФ, болни. Анализират

се взаимозависимостите между средните стойности на показателите и

симптома "свободен" лявокамерен връх (установен при 50 от болните)

и симптома "фиксиран" лявокамерен връх - 24 болни.
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РЕЗУЛТАТИ ОТ АНШЯРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА АРТЕРИАЛНАТА СИСТЕМА

Ст.Францов, М.Руневски, Е.Вълчева, П.Дамитров, Г.Николова

София

Разработени са ангиографските изследвания за период от 3,5 г.

Изследвани са 1 730 пациенти с 2 026 изследвания. Разпределени са

по пол, възраст и приложен метод. По ангиографски признаци, съпо-

ставени с клиниката и функционалното изследване, промените са: ате-

роматоза, аортоартериит и ендартериит. Атероматозата засяга 67,7 %

от изследваните мъже и 37,9 % от изследваните жени. къжете най-че-

сто в периода 51 - 60 г. (97,2 %), а жените 10 г, по-късно. Най-

голямата честота на аортоартериита у жените е в периода 31 - 40 г.

(68 %) и е 10 г. по-ранна от тази на мъжете, Ендартериитът е изклю-

чително при мъжете* Стенозите и запушванията на бедрените и илиач-

ните артерий са два-три пъти по-чести при мъжете. При задколянната

артерия честотата е еднаква. UttaL синдромът в 93$ е в ляво. На-

правен е паралел на ангиографските и ехографските белези при анев-

ризма нааортата и синдром на Xtlicrit«i . Определена е честотата и

на по-редки заболявания.
о

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЫА1ВИТН0-РЕ30НАНСНАТА ТОМОГРАФИЯ Б КАРДИ0Л01ИЯГА

Л.Стефанов

София

Кагнитно-резонансната томография е принципно нов неинвазявен

метод, позволяващ изобразяването на всяка част от човешкото тяло в

три измерения. Представя се анатомията на сърцето, големината на

камерите, дебелината на стените, кръвният ток. Илюстрират се образи

при аортна стеноза, миокарден инфаркт, идиопатична дилатация, анев-

ризма на сърцето и аортата, онтрамурални тромби.

Според редица литературни източници преценката за кардиалните

и паракардиални изменения пра метода може да осигури богата диаг-

ностична информация, равняващ се на данните от ехокардаографията,
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РЕНТГЕНОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВДИОПАТИЧНАТА
ДИЛАТАТИВНА МИОКАРДИОПАТИЯ

Л.Стефанов

София

Изследвани са динамично болни с идиопатична дилатативна мио-

кардиопатия. Проблемът има голямо диагностично значение, поради

неясната клинична картина, честотата на заболяването, както и сощвл

нотозначение - засягане предимно на младата и средна възраст. При

починалите олни се установиха следните патоморфологични изменения:

кардиомегалия, кардиосклероза, ендомиокардна фиброза, вътрекамерна

цристенна тромбоза и тромботични процеси на малките интрамурални

оъдево.

Установихме следната характерна рентгенова картина: кор бови-

нум с предимно глобулозна форма, силна дилатация на лявата камера,

съпроводено често и с дилатация на лявото предсьрдие при засягане

на дясната камера в 50 % от случаите, нормални размери на дъгата на

артерия цулмоналис, нормална конфигурация и размери на дъгата на

аортата. Характерни са кимографските картини с деформация и нама-

лена амплитуда на кимографските зъбци.

НАШИЯТ ОПИТ В ПЕРКУТАННАТА АНГИОПЛАСТИКА ПРИ СТЕН03И
НА ТАЗОВИТЕ АРТЕРИИ

Ат.Еалджийски, В.Панчёв, Ив.Симеонов

Плевен

В вашата практика за период от две години сме осъществили пер-

кутанна транслуминална ангиопластика при стенози на тазовите артери

на 36 болни. При ПТА на тазовите артерии се касае изключително за

облитериращ тип атеросклероза.

Решение за дилатация вземаме веднага след осъществяване на ар-

тери ография на пациентите с изразен нсхемичен синдром на долните

крайници, Б нашата серия болни успешна ПТА сме имали при 86,6 %, а

а неуспех при 10,4 % болни. За преценка на непосредствения резултат

от извършената дилатация осъществяваме контролна ангиография в края

на дилатацията.
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ПЕРКУТАННА ТРАНСЛУЧЕННА АНГИОПЛАСТИКА (ПТА) НА ИЛИАЧНИ,
ФЕМОРАЛНИ И ПОПЛИТЕАЛНИ АРТЕРИИ

М.Руневски

София

Представени са 53 ПТА извършени при 45 пациенти: 40 на к а т -

ни, 10 на феморални и 3 на пошштеалнл артерии. Описана е т е х н и ш -

та на рентгено-хирургичните интервенция. Проследени еа непосред-

ствените, ранните (1 месец) и отдалечените (6-12 месещ) резулта-

ти. При илиачнитв артерии много добри а добри к ̂ посредствени резул

тати са получени в 92 %% а късните са 87,5 % (5,5 % рестенозни и

облитерации). Феморалните ПТА показват 80 % много добри в добри

непосредствени и ранни резултати и 70 % добри късни ре«уяати.

Всичките резултати при поплитеалните ПТА (непосредствени, ранни и

късни) са добри в 100 % - наблюдение само на 3 случая.

УЛТРАЗВУКОВИ И АНгаОГРАФСКИ ПАРАЛЕЛИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ
НА АНЕВРИЗМ НА АБДОМИНАЛНАТА АОРТА

Ст.Францов, Е.Вълчева, Г.Николова, И.Мьнкова

София

Внедряването в практиката на УЗИ позволи визуализирането на

коремната аорта и магистралните съдове, излизащи от нея без изпол-

зването на инвазивни методи. С настоящата работа авторите си по-

ставят за цел да сравнят възможностите ш двата метода и определят

мястото им в целостная диагностичен план.

При сравняване резултатите от паралелно проведените изслед-

вания се доказа по-голям напречен диаметър на аневризмите, полу-

чен при ехографското измерване. Потвърди се водещата роля на аор-

тографията в оценка състоянието на съдовете, изхождащи о™ аортата

и степента на въвличането им в аневризмалния сак. Авторите прие-

мат за целесъобразно комплексното УЗИ и ангиографията на болни с

абдоминална аневризма, като УЗИ се извършва на първия етап
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РЕИПИЮ-КЛИНИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЪРДЕЧНОСЪДОВИТЕ
ПРОМЕНИ ПРИ СИНДРОМА НА Ш Ф А Н

Р.Илиева

София

В разработката са представени клинико-рентгенологичните проз-

Bi на сьрдечно-съдовите изменения при синдрома на Нарфан. Описани-

те 5 пациенти са с полиморфност в клинико-рентгенологичния образ и

развитее. По-често проявяващите се изменения са с характер на вро-

дени - пролапс на митралната клапа с рентгенов образ на белодроб-

но садово обременяване и лявопредсърдно уголемяване;

- ектазяя на аортата в белодробната артерия;

- рвтъмни нарушения.

Характерното за всички болни е удължената в разширена аорта,

както и острото развитие на аортна недостатъчност с црояви на ле-

вокамерна недостатъчност. Промените се задълбочават с годините,

което налага динамично кликико-рентгенологично проследяване.

КЛИНИКО-РЕШТЕНОЛОБПНИ ПРОШНИ ПРй ГЛП7РА Ъ СШ/СШЕ НА

Р.Илиева
София

Работата в клинико-рентгенологячен анализ на измененията

при 2 болни с руптурк на синус на Валсалва с тежка хемодинамична

промяна. Основните рентгенографични прояви са острото развитие на

белодробна хипертония в съчетание с лявокамерна недостатъчност я

белодробен едем. Сърдечно-съдовата сянка е с умерено увеличение

на размерите, с характерно разширение на началната част на аорта-

та или дооавна дъга до дясно-предния контур с усилени пулсащш.

Липсата на специфичност в описаните промени налага комплексен

подход с ехошардиография и ретроградна аортография в достигането

на окончателната диагноза.



ВЪНШНА М Е РЬНГГЕНОЬА ДИАПЮЗА НА ECEEUHAJiHATA
АИПЗНШЬА

23.

Г.Георгиев

Ловеч

Веднага ще трябва да отбележим, че достъпната световна лвте-

ратура е пасивна по този въпрос. Това ни накара да проучим 7 518

души индустриални и селскостопански работници от бившая Ловешнш

окръг на възраст 2 0 - 4 0 години при средна възраст за групата 29,6

години. Оказа се, че при приложение на рутинните рентгенови метода

за изследване на сърдечно-съдовата сянка и по-малките белодробна

съдове, рентгенова диагноза на заболяването може да се постава в

70 % от болните. Кардио-Волумено я вазометричните показатели сочат

на;лаление на сърдечно-съдовата сянка и белодробните съдове, което

е по-изразено при жените. За еталон (тест) взехме референтннте

стойности на сърцето и големите съдове, излизащи от него, като

проучихме 400 здрави лица (200 мъже и 200 жени) на възраст сьцо

20 - 40 години. Промени в други органи в системи като: язва на сто*

маха и дуоденума, колитни изиенения, холецистопатяи ипр. имат по-

твьрдителен характер на нулевата ни хипотеза.

НАШИЯТ ОПИТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА КРЪВОИЗЛИВ ОТ С Т 0 Ш Ш 0 -
ЧРЕВШМ ТРАКТ С ПОЬЮЩГА НА СЕЛЕКТИВНА КАТЕТЕИ13АЦИЯ

А.Чолаков, С.Спасков, Ст.Крайчев, Н.Величков

София

Авторите са приложила при 4-ма пациенти с разлвчна степен на

кръвоизлив от стомашно-чревния тракт катетеризаране с диагностична

цел, след което фиксиране на катетъра в селектввен съд за ивфузвон-

на терапия. Успехът дава основание на авторите да препоръчат

тода с диагностична и терапевтична цел.
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РЕНТГЕНОВ СТРАНИЧЕН ДИА№ -. лЛ ЛЯВОТО JIFFJlCbJ^F

йв.Катранушков

София

Използван е методът на Уесткот и Фергюсън (1976) за измерване

диаметърът на лявото предсърдие от странична проекция. От предния

край на ортоградната проекция на дясната белодробна артерия се спу-

ска линия успоредна на хранопровода,от която се измерваразстоянието

до най-изпъкналата точка на лявото предсърдие. Изследвани са 280 6oi

ни със заболявания предполагащи лявопредсърдно разширение. От тях

20С са съпоставени с ехокардиография и 80 с измерване от границата

на имплантирана аортна (30 случая) и мит>гш (50 случая) протеза.

Средният разиер на лявото предсърдие е 55,6 мм при норма до 42 мм

за мъже и 38 мм за жени. Корелацията с ехокардиографските размери

е добра. Рентгеновият диаметър е 5,1 мм по
т
голям от ехоаардиограф-

ския. Разликата от имплантираната аортна протеза, е под 3 мм. Б 4,1$

страничният размер е нормален, а имакривина на лявото предсърдие.

Наличието на кривина е по-меродавно за установяване патологичност '

на предсърдието отколкото наднормения страничен размер,

ВЪРХУ НВДИ УСЛОЖНЕНИЯ, НАБЛЮДАВАНИ Ш РЕНТГЕНОВИ

И З С Э Д Ш Ш Я СЛЕД ГОЛЕМИ СЪРДЕЧНИ ОПЕРАЦИИ

Ст.Францов, Р.Илиева

София

Хирургичното лечение на придобитите и вродени сърдечни поро-

ци е неизбежно свързано с някои усложнения, които биват непосред-

ствена след операцията, ранни или. късни. Те обхващат меките тъка-

ни и костната система на гръдния кош, белите дробоче, трахеята,

швдвастинума, доЦрагмата, сърцето и големите съдове. Систематизи-

рани са най-често срещаните усложнения след големи сърдечни опера-

ции, които рентгенологът трябва да познава, тъР като броят на опе-

рираните г̂ олни нараства ежегодно в пялата страна'-
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Е.НИКОЛОЕ, ЛиЛОБ

СОФИЯ

Авторите споделят опита cv. при изследването на :-: :окоьстг на

дъгата на аортата посредство;.': дСА ел стерта ни ^.крчата П-^Т,. Кон-

трастната материя бе инжектирана интравенозно във вена кава с„.-по-

ри ор или артериално въь възходящата аорта, както i' сечектиьж; в

самите клонове на дъгата ьа аортата, чроз нктра^енозното ин*:ектира

не се постигна много дооро изобразяване на екстраграниагнито иъдсве

в сравнение с интракраниалните,особено тези с по-ыалък ка.тибър, ко

ито се изобразяват много добре при интраартериа.шо:'о инжектиране

на контрастна материя. Субстракцията дава възможност за по-дооро

изобразяване на съдовете и намаляване на концентрацията к количе-

ството на инжектираната контрастна материя.

Измерване на плътностите, хистограмите, точното измервано на

размерите ка патологичната лезия, едновременното изобразяване на

артериалните и венозни съдове при обработката на образа и цветно-

то изображение дават по-добри възможности за по-голяма информация

от получените образи. /$Q z/CPC/£'i'

ОБХВАЩАНЕ НА РАЬЖЧКИТЕ ГРЛЖ TAoOivi Л ¥Е1?0Ш¥Ж0ШкЛ:Л j

ВЪЗЛИ ПРИ ЬАШПШШЕ ЛИШОШ, ДОКАЗАНО С ЕИоУЛЛШЗ LEIQ^i

Л. Тодорова

София

йьрху клиничен материал от 328 случая с далигнени (ходжкино-

вя и неходжкинови) лимфоми се прави анализ на вида, степента и броя

на обхванатите от процеса лимфнивъзли. Находките се съпоставят как-

с еволюцията на заболяването, така и с неговата хистологична ха-

рактеристика. Същевременно се преценяват и диагностичните възмож-

ности на визуалните методики и се уточнява техния алгоритъм при

отделните нозологични единици.
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ДИАГНОСТИЧНА ТАКТИКА ПРИ ОСТРИТЕ ЗАПУШВАНИЯ НА
МЕЭЕНТЕРИАЛГОГГЕ СЪДОВЕ .

В . К р ь о г е р , У . К е н д л е р , Б.Марквард

Рощок : • .

Острите запушвания на мезентериалните съдове са редки заболя-

вания, които вследствие на лошата прогроза за пациентите са от

особено голямо значение. Като диагностични възможности използваме:

общ преглед на абдомена, зонография, компютър-томография.

Рентгеновата симптоматокиа е зависима от стадия на заболя-

ването.

Анализират се 12 годишни резултати от диагностиката и лече-

нието на това заболяване в университет Рощок. От общо 87 пациенти,

42 са лекувани консервативно и 45 чрез операция. Всички консерва-

тивно лекувани пациенти са починали, докато лекуваните оперативно

са живи.

Доказва се значението на ранната, своевременна диагноза, тъй

като само оперативното лечение е успешен оперативен метод при това

заболяване
'

ДИАГНОСТИЧНИ СТОЙНОСТИ НА КОМПЮТЪРНАТА ТОМОГРАЗВД И АВГИОГРАЯИ

ПРИ ДИАГНОСТИКАТА НА МОЗЪЧНИТЕ АРТЕРИОВБНОЗНИ МАЛйОРМАЩИ

Ив.Димитров

София

Разглеждат се бошш с артераовенозни малформацми на мозека,

пря която е прооедено кампюгъртомсграфско и ангиографско изследва-

не. Когаютьртомографски са наблюдаван» - калцяфякатя, явтрачвре-

браляя хематсш, хематомн в резорбция, кръв във вентрякаляата си-

стема, разлячни по плътност хяподенсви зони, хиперденсяя зопя, въ-

трешна хидроцефадяя, артеряовенозня малформация. Ангяографяята е

давале по-точно размеряте яа малформатюяте, аферетняте я ефврвнтня

съдове.
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КЛИНИК0-ЛИМЮГРАФСК11 ПРОУЧВАНИЯ ШМ БОЛНИ (J ТУМ0Й1 НА lEHCKUTE
ГЕНИТАЛИИ В СЪЧЕТАНИЕ С ТАБ НА РЕГРСдаИГОНБАЛНИТЕ ЛИШНИ ВЪЗЛИ

К.Катеринскн, М.Кюркчнева, А,1Ьнчева, Г.Еанчев

София

В настоящото проучване сме св поставили за цел да определим

диагностичния алгоритъм посредством клиняко-лжмфографски паралел

сравнен с данните от тьнкоиглената аспнрацнонна биопсия на лвмфо-

графски съмнителните лимфни възли. Изследвали сме 137 болни с тумо-

ри на женските гениталии (Са вуве 23, Са вагине 7, Са коли утери

41, Са корпорис утери 29 в Ту на яйчниците 37). Провели сме 21 тьн-

коиглени биопсии под рентгеноскопичен контрол. При всички изследва-

ни сме провели долна директна лимфография цредоперативно със след-

оперативна контролна лимфограма. При всички болни е изследван кан-

цероембриоиален антиген в е проведено щателно клинично обследване.

При интерпретацията на лимфограмите сме използвали разработеният в

въведен от нас "нодолометричен индекс". Хвстологвчното стаднране

сме извършвали по групи съобразени с данните от лимфографията в раз-

пределена посредством специално разработена от нас локализационна

мрежа.

ФОКАЛНА ТРОМБОЛИЗА ПРИ АКУТНА ФЛЕБ0ТР0МБ03А НА КРАЙНИЦИТЕ

П.Мозес, Т.Серее

Дебрецен, Унгария

В литературата няма еднозначно становище по отношение терапия-

та на акутната флеботромбоза, както и собствените ни резултати, коя-

то до известна степен се различават от литературните, ние бихме мо-

гли да демонстрираме някои случав: 1, Прв тромбоза на дълбоките ве-

ни от голям тромб със значително разпространение, бихме препоръчала

локална тромболиза; 2. Когато е засегната централната част на край-
ника се оказва целесъобразно прилагане на тромболиза с катетър;3.До-
зата може да бъде съвършенно ниска; 4. Не трябва безусловно да се
цели пълно анатомично възстановяване; 5.След кюретаж, а в условията
на туморно заболяване има абсолютна контранндикации.

*-.'••
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Ь.1.;;ко.:оь, «JUOB

Со;>ия

.̂ •торите споделят ош;та си при изследване на лявокамерната

унк:ц"-ч посредством лява вентрикулография с помощта на.дСА-уредба

иа ;ир:.:ата ГЕ-СТР хщл пациенти с придобити сърдечни пороци, стено-

ка^.дш: оплаквания i: прекаран t/локарден инфаркт. i.CA като нов ме-

тод дава възможност по-лесто, по-бързо и по-точно да се определят

гакива параметри като телесистулния обем, теледиастулния обем, об-

и^та и сегг.-ентарна ^ i . Посредством използуването на три различни

метода се изследва мотолитета на лявокамерната стена, при което

при съпоставяне на резултатите от тях по-точно се определя локали-

защ'ята и степента на хипокинетичните, акинетичните или дискине-

тичнкте сег:.:енти. Фазозия анализ също допринася за получаване на

допълнителна информация за функцията «а лява камера.

А ЛШИОГЬАФСКА. МАГШСТЙКА
"Ш.1]уАЪь'л" };А ЬННА LAHHi. ГАЛЕБ1

, ^.Сурчев

София

Ьдна от рядко срещаните артериовенозни малформации на мозъ-

ка при деца е "аневризмата" на вена магш Галени,

При компютъртомографското изследване сеправи диференцшална

диагностика с тумори и други съдови малформации в пинеалната об-

ласт. Скенирането блед въвеж,аане на контрастна материя спомага за

поставяне на точната диагноза.

Последвалата мозъчна ангиография показва хранените съдове на

малформацията, върху които се приложи хирургическа намеса.

Иостоперативните компюгъртомография и ангиография са и кри-

терии за успеха на оперативното лечение.
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Г ГЕНОВА ДИАГНОЗА НА АРТЕРИО-ВЕНОЭШ'Е И АРТЕРИО-
АРТЕШАЛНИТЕ ФИСТУЛИ И АНБВРИЗШ В ГРВДНИЯ КОШ

Л . П р а н ч е в

Толбухин

Описват се ангиографските находки при фистули и аневризии

между:

1. Клонове на белодробната артерия и белодробните вени; (5

болни); 2, Бронхиални артерии и клонове на белодробната артерия

(1 болен); 3 . Интеркостални артерии и янтеркосмлни вени (1 болей;

4. Подключична артерия и вътрегръдни вени (1болен); 5 . Подключич-

на артерия и подключична вена (2 болни).

Анализират се възможностите на конвенционалните рентгенови

методи (рентгенография, директно уголемени раггенографяи и томо-

графия) за диагностицирате на тези съдови аномалии и вероятности-

те за грешки при диференциалната диагноза на кръглите сенки в

белия дроб.

АНГИОГРАФСКИ ОБРАЗИ НА СТЕКОВИТЕ НА г./ОУЬЧНИГЕ
APTKFM S3 ШИНАТА OiJMCI

Ф.Маринова, Й.Йорданов, Г.Неделков

София

Проучени са ангиографиите на 162 болни с транзиторнн нсхе-

мични атаки/Разглеждат се честотата и ангиоморфологнята на сте-

нозите. При 13 болни е доказана стеноза на бифуркацията на общата

каротидна артерия, при 77 - стенози на лявата вътрешна гсаротидна

артерия, при 58 - стеноза на дясната вътрешна каротидна артерия •

при 14 болни - стеноза на грункус брахиоцефаликус. Диагнозата "сте

ноза" на една от каротидните артерии е поставена с Доплврова ехо-

графия при 102 болни. Демонстрират се различни форми на стеноза:

симетрична и несиметрична, с гладки и негладки очертания.



ЛАКУНАРШ ИНФАРКТ - КЛИШЖО-КСМЮГЬРГОМЭГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Ст. Ковачев, Л.Хавезова

Анализирани са клиничните и компютьртомографски данни при

149 болни с лакунарни церебрални инфарктит В 120 (80 %) от случаи-

те компютъртомографски са намарени единични лезии, а в 29 (20 %)

множествени. Като основно заболяване при всички цитирани случаи е

доказана артериална хипертония. Б около 1/3 от тях е намерено не-

съответствие между коипютъртомографските установени лакуни и кли-

ничната симптоматика. Авторите обсъждат някои особености в клинич-

ното протичане в зависимост от броя и локализацията на лезията.

Изтъква се значението на компютърната томография при диагнозата

на този вид огнищна съдово-мозъчна патология.

КОШКЛЪРТОШГРАФСКА ДИАГНОСТИКА НА МОЗЪЧНИТЕ АРТЕРИ0БЕН02НИ
И Ш О О Д Ш И

Л.Петров, Н.Гергелчев

София

Анализират се КТ - образи на мозъчни артериовенозни малфор-

мацм, установени при 22 болни. Описват се характерни КТ симпто-

ми: добре очертана хипердензна зона с визуализиране на съдови

структури, значително повишаване на плътността след интравенозно

контрастно усилване на образа, често изобразяване на големи ве-

нозни съдове дрениращи малформацията към някои от дуралните сину-

си, липса на перифокален мозъчен едем и липса на груби дислока-

ционни симптоми. Обсъжда се диференциалната диагноза при атжпнч-

ни КГ - образи и с други заболявания - тумори, хеморагични инсул-

ти, артериални аномалии във вертебробазиларната система.

, Церебралната ангиография остава метод на избор при прежопе-

ративнатг оценка на мозъчните артериовенозни малформации.
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ШКТИБНИЯ ЬЪБРЕЧЕН ЛЛАЗМОТОК И инг

ПРИ ЛЕЧЕНИЕ КА БОЛНИ С АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ

Т.Петров, Е.Свракова, 1,Киров, Г.Стефанов

Софшя

Изследването включва 21 болнн с артериална хипертония без

данни за бъбречно заболяване, лепвани с бетаблокерв. Яри 10 о т т л

ВШ и ИНГ са определяни двукратно - преда започване на терапията

и в края на втората седмица след началото ft. При 11 бояла е напра-

вено и трето иследване в края на четвъртата седмица. Използэан е

методът с една кръвна проба. Отчитани са промените в клинична»

картина, артериалното налягане, биохимичните показатели и др. При

71 % от пациентите с първоначално понижени стойности на ЕШ се от-

чита нормализиране в хода на лечението. При болните с нормални

стойности на ЕШ в началото ее наблкщава леко повишение или стати-

стически недостоверна промяна. Параметрите на ИНГ при почти всич-

ки случаи са в граниви/е на нормата.

КЬСКИ РЕЗУЛТАТИ СЛЕД ПРОВЕДЕНА ИНТРАОПЕРАТИВНА
ТРАНСЛУЧИНАЛНА АНГИОПЛАСТИКА

Л.Бешев, В . Д а н ч е в , О.Матков, Д.Джоджева

Плевен

Анализират се късни резултати - 2 години след интраоператив-

на ангиопластика. Изследвани са болни,, при които при предхождащата

ангиография е преоценено, че е невьзможа&-аб се проведе перкутанна

транслуминална ангиопластика порад» мноивствени стенози и оклузии,

като стенозите са над 10 см. Също и при болни, при които има кли-

нични данни за прекарана тромбоза. На болните след оперативната

интервенция бе извършен ангиографией и доцлеров контрол. В късния

период е ацалиран един пациент по повод ретромбоза на реконотруира-

нля участък и напредване на ендартеритния процес.

Налага се извода, че резултатите при лечение на болнл с ен-

дартерит по този метод е с незадоволителни късни резултат!,
7
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ИНГРААРТЕРИАЛНА ЛЩЖАЛНО-СУБГРАКШОННА АНГИОГРАФИЯ
НА ГОЛЕМИ СЪДОВЕ

В.Хаджидеков, П.Генов

София

Големите артериални съдове, например аортата и нейните кло-

нове се визуализират много добре чрез венозната дигитално-субтрак-

ционна ангиография. В редица случаи целите на ангиографското из-

следване не могат да се постигнат с венозно въвеждане на контраст-

ната материя. Анализират се случаите от авторовата практика, на

•нтраартеряална дйгитално-субтракционна аортография. Необходимост-

та от предпочитанието и пред венозната дйгитално-субтракционна ан-

гиография е била осъществяване на многократни впръсквания на кон-

трастна материя, нужда от ограничаване на количеството на контраст

ното вещество, ограничения от страна на сърдечната дейност, възмож

ност от възникване на необходимост от осъществяване на конвенцио-

нална артериография.

ШЗУАЛНА ДИАГНОСТИКА НА ЛИШО-ВЪЗЕЛКИТЕ МЕТАСТАЗИ
ПРИ ТУМОРИ НА ТЕСТИСИТЕ

Л.Тодорова

София

Пра 169 болни със злокачествени тумори на тестисите се ана-

лнвмрат данните на язвъринеите ултразвуков!, компютъртомографски

и контрастни лимфографични изследвания за установяване на метаста-

31 в тазовите и рвтропернтонеалнн лимфни възли. Резултатите.получе-

ни от визуалните методи се съпоставят помежду си и същевременно се

отнасят къмхастологичния вид на неоплазмите и на техния еволюти-

вен стадни. Правят се изводи, важни за вида, времето на осъщест-

вяване и съчетаването на визуалните методики и за стойността на

информацията ни с оглед на бъдещата терапия.
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МА1НИГН0-РЕ30НАНСШ ОБРАЗИ ПРИ ГИГАНТСКИ АНЕБРИЗШ.
НАХОДКИ И ОТНОШЕНИЯ КЪМ ЛЕЧЕНИЕТО

К.Майер-Хауф, К.Ханзен, В.Шьорнер

Берлин

Настоящото проучване сравнява стошостта на компютърната то-

мография, ангиографията и магнитно-резонансната томография в диаг-

ностичната процедура и оперативното планиране на 7 гигантски анев-

ризми. Високият контраст тъкани/съдове с възможност за различаване

на перфузнраната и тромбозираната част на аневризмата, точното то-

пографско ориентиране спрямо мозъчните структури и възможността за

изобразяване на аневризмата във всяка желана равнина правят магнит-

но-резонансната томография по-добър метод от компютърната томографии

Тъй като при ангиографията е видима само перфузираната част на

аневризмата, адрено-магнитният резонанс дава точни данни за анато-

мичното разпространение на процеса. APQ *")/*>л

СТОЙНОСТ НА ИЗМЕРВАНЕТО НА КРЪВНИЯ ТОК С Iui-PAO- РЕСТ ПГ.1
ДИФЕРЕНЦИРАНЕТО НА ЦЕРЕБРАЛНИТЕ ГЛИОШ

К.Майер-Хвуф, Л.Герлах, М.Кордес

Берлин

Злокачествените мозъчни тумори остават все още терапевтичен

проблем в неврохирургията,

В настоящото проучване при 50 нелекувани церебрални глиош,

17 ниокостенении и 33 злокачествени, е проведено радионуклидно и з -

• мерване на кръвния ток с НЬ'-РАО- РЕСТ и резултатите са сравнени с

находките от компютърната томография, ядреко-дагнитиата томографся

и хистологичното изследване. Проучването показва, че ннскостепеннито

глиоми оа хиперперфузирани в повечето случаи. При диференцираногт

ш мвлигнените глиоми, тези от I I I степен са били

за разлика от гдиомите Г/ степен, КОЙТО са били

дът с Ш-РА0- FECT дава възможност да се длГ-ерелцира? г.зал

[{ глиоми
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ДУОДЕНАЛНО-ГАСТЕАЛЕН ГЕВЛУКС И ДУОДЕНАЛНА

дисшшзмя ДИА1БОСТИЧНО-ЛЕЧЕШИ АСПЕКТИ

С.Савчев, Ь,Семова, В.Тасева, Й.кихайлов

Пловдив

Авторите споделят своите диагностично-лечеони виждания за

проблемите на дуоденалната дискинезия. Базират се на клинично про-

учване при болни, лекувани в хирургическата амбулатория и стацио-

нар при Обединена Районна болница "д-р Рачо Ангелов" - София. Като

се изтъква генетичната, анатомична и функционална особеност на ор-

ганите в оилиопанкреато-дуоденалната зона и ззаимообусловеността

на процесите в нея, се интерпретират клиничните случаи «а дуоде-

нална дискинезия, съчетана съответно със стомашно-дуоденални ЯЗВЕ,

с билиарна патология или с изменения от страна на панкреаса. Бол-

ните са изследвани клинично, рентгенологично, ехографски в ендозяяз

ски, при което са изработени основните диагностични белези на наде-

шената дуоденална проходимост.Прилаганото консервативно лечение е

както симптоматично,така и насочено към подобряване на разстроена-

та дуоденална евакуация и повлияване на придружаващото страдание.

ИНТЕГРИРАНО РЕНТГЕНО-ЕВДОСКОПСКО ИЗСЛЕДВАНЕ
ПРИ КАРЩЕКЖ НА СТОМАХА

Й.Хлебаров, В. Семова

София

Изхождайки от високия процент на достоверност от информация-

та ,получавана при ендоскопското изследване на стомаха и з а т р у д н е -

нията при точното отдийеренциране при началните форми на стомашен

карцином ние въведохме интегрирано рентгено-ендоскопско изследване

на болните, изпращани в отделението с горната д и а г н о з а . Авторите

съобщават за о лита ся в продължение на две години при и з п о л з у в а н е -

то на ендоскопския метод на изследване при 43 болни. Двата метода

са осъществяват от един и същ лекар-рентгенолог.Интерпретацията на

резултатите показва високия процент на точна диагноза при използу-
ването на интегрираните методи от един и същ л е к а р .



РЕНТГЕНОМ ДУОДЕНОкЗГГЛл ЗЛ ЬДИЯНЖТО НА ДУОДЕНО-
Ш - Ь Х О Д ГЪРХУ ,JO.LEhAJ3iATA ПРОХОДИМОСТ

35.

}j.Страшим»рова, ДЛшков, ЬЛ.ЯНКОВ, Д.Радев

Силистра

Съобщават се резултатите от рентгенова дуоденоиетрия при

122 болки с клинични данни за хронично нарушена дуоденална про-

ходимост, математическата обработка (дасперсионен, вариационен,

регресионин и корелационвн анализи) показват високостепенна ко-

релационна зависимост мекду дължината на р, хоразонталис инф.

Дуодени, времето за преминаване на контрастната материя, обема

на този участък и състоянието на дуодено-йеюналния преход.

BJuMHHE РА Мт'ЛО+БЖЕШииТША КОМПРЕСИЯ
НЬИУ &О!шМШк ПРОХОДИМОСТ

Ь.СтрашимироБа, Д.Янков, Бл.Янков, Д.Бадев

Силистра

Изследвани са 100 болни с клинични данни за нарушен дуо-

деиален пасаж. Използвахме конвенционална методи за рентгеново

изследване и рентгенова дуодвнометрия.

Математическата обработка на резултатите (дасперсионен,

вариационен, регресиоиен и корелационен анализи) показва висо-

костепенна. корелационна зависимост между дьлжюата на П.хоризонта-

лис, инф. дуодени, ширината на лумена и обели на този участък

и наличието на артерио.мезентериална компресия за хроничното

нарушаване на дуоденалната проходимост.

При. част от изследваните болни проведохме дуоденална

шнометрия, която потвърди получените резултати.



догностича: АЛГОРИШ: iiA ОБРАЗЮТЕ ;.ЕГОД¥ IJA лэслвдаиЕ

ПРИ OLEUiid ПЮЦСИ L ПАНКРЕАСА

&л.Ь'аринова, Г.Кеделков, /..клъчкова, Б.Бладимироз

София

Изследвани са 47 болни, 38 мъже и 9 жени на възраст от 32 до

58 години с клинична диагноза тумор на панкреаса и хроничен панкреа-

тит. При всички болни е проведено ехографско изследване. В зависи-

мост от диагностичния проблем при 33 от тях е проведена компютърна

томография, при 20 - цьолиакография, при 8 - мезентерикография, при

11 - ретроградна холангио-панкреатография и при 10 - контрастно

изследване на стомаха и дванадесетопръстника.

Изследванията показват положителен резултат от ехографията в

30 ,о от случаите, необходимост от компютърна томография за прецизи-

ране на находката в 70 %. La по-точно изясняване на разпространение-

то на процеса се е наложила ангиография в 40 %.

ОСОБЕНОСТИ Е РАЗВИТИЕТО НА дйАФРАГМАЛНАТА ХЕРНИЯ

Д . д и л ч е в

София

Демостриран е случай на херния, чието развитие не е характер- *

но и не е срещано такова в нашата литература. Пациентът за 19 дни е

•зследван 11 пъти в стационара рентгенологично, а в последствие още

2 пъти амбулаторно. Особеното при него е, че след прободна рана и

успешен дренаж за пневмоторакс, започва бавно развитие на херния.

След около 2 седмици бързо нахлува в гръдния ком значително количест

во коремно съдържимо. Последното бързо сраства с медиастиналната и
паряеталната плевра назад. Поради неправилна диагноза в този период

предлагат пункция, но пациентът отказва. След 15 дни става спонтанно

отлепване от плеврата. При рентгеново изследване след още два месеца

няма следа от дебелото черво в гръдния кош и херниален отвор не

функционира дори при извънредно голям натиск.



37.

ВЪЗМОЖНОСТИ НА АБДОЬМНАЛНАТА ЕХОСКОПИЯ И КОМПЮТЪРНАТА
ТОМОГРАФИЯ Б ДИАГНОСТИКАТА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА ГОРНИЯ
И СРЕДНИЯ ОТДЕЛ ПА ГАСТРОИБТЕСТИНАЛНИЯ ТРАКТ

К.Стоянов, Д.Тончева, Б.Балев

Варна

Развитието на новите изобразителни метода в лицето на ехоско-

пията и компютърната томография не успя да замени водещото място на

контрастните рентгенови методи с бариева суспензия в диагностиката

на заболяванията на гастроинтестиналния тракт. Ехоскопията и компю-

търнататомография имат свои позиции при изследването на пациенти с

такава патология, особено по отношение на екстралуменната компонен-

та, мезентериалното разпространение, някои усложнения, стадия и

прогнозата на заболяването и др.

Върху клиничен материал от петдесет болни с извършени конвен-

ционални, ехоскопски и комгаотър-томографскм изследвания на гастро-

интестиналния тракт се анализират изобразителните възможности на

подочените методи. Str^CCC'^'/C

СТОЙНОСТ НА КОМПЮТЪРНАТА ТОМОГРАФИЯ ПРМ ОПРЕДЕЛЯНЕ
СТАДИЯ НА ОСТРИЯ ПАНКРЕАТИТ

А.Иванов, В.Дудова, З.Тончев

София

Анализират се КТ образи при изследване на 19 болни с остър

панкреатит, от които 15 мъже и 4 жени на възраст от 17 до 63 години.

Оперативна и патологична верификация имаше при 10 болни. От общия

брой пациенти с КТ бяха определени в I стадий (едематозен) 4, във

II стадий (хеморагично-некротизиращ) 13 и в III стадий (сулуративно-

абсцидиращ) 2 болни.

Описват се най-характерните КТ белен за всеки стадий, като се

съпоставят с оперативната и патолога^анатсиична находка. КГ е един-

ствения изобразителен метод позволяващ точна диагностика на острия

панкреатит, както и е с висока стойност при определяне стадия на

заболяването и неговата разпростраиеност.
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МНОГОКРАТНО ЮЛУСНО УСИЛВАНЕ ПРИ КСШЮТЪР-
ТОМОГРАФСКА ДИАГНОЗА НА ИНСУЛИНОМА

А.Иванов, ЗДончев, М.Нарашкевов

София

Анализират се резултатите от изследването на 9 болни с клинич-

ни и биохимични данни за ендокринен тумор на панкреаса. Изследвани-

те бяха 6 мъже и 3 жени на възраст от. 24 до 66 години. КТ бяха от-

крити тумори при 6 от болните. Всички скенирани бяха проведени с

контрастно усилване на образите и динамична КТ (ДОГ). Оперативно и

хистологично верифицирани бяха 9 от изследваните.

Многократното болусно усилване (МБУ) на образите при скени-

рвне с дебелина на среза 4 мм и застъпване от 1 мм се явява модифи-

цирана техника на ДКТ. То беше приложено 11 пъти щ я 9 пациента.

МЕТОД ЗА ОЦЕНКА НА ТУМ0РАНГЕОГЕННИЯ ФАКТОР ПРИ
ИНТРААРТЕРИАЛНА ХИМИОТЕРАПИЯ В ЧЕРНИЯ ДРОБ ПОСРЕДСТВОМ ДСА

К.Катеринсхи, В,Хаджидеков, Г,Куртева, П.Куртев, К.Маиева

София

Съвременните насоки в експерименталната онкофармакология,

както в някои нови клинична проучвания сочат все по-йараетващия от-

носителен дял на съдовште промени при първичните и метастатични ту-

мори под влияние на някои химиотерапевтични препарати, особено при

директното им въвеждане в съдовото русло на ангажираният орган. Из-

мененията засягат предимно малокалибрените съдове л преартериоли,

чието визуализиране посредством рентгеновите методи на изследване

в необходимото качество и динамика доскоро бе невъзможно, С навлиза-

нето на компютърните методи на ж ш х дигитална субтракция стана въз-

можно както добрата визуализация на интересуващото ни съдово русло,

така и динамичното проследяване на промените в хода на лечението

по неинвазивен път.
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i/i..Ui;i НА IL'UuiPEACA - Ш и ГЕНОВА ДО.ПЮСТИКА ПОСРЕДСТВО!.;
Eiî OCXOLCKA Fi?i R)ITA;jui П/и^ГЕАТОГРАФИЯ

Л.Хлебаров

София

Анализирани еа Г. 200 холангиопанкреатограми. От тях 2 346

(73,3 /о) са с изявен иктер и 854 (26,7 %) без иктер. От иктерично

болните при 1fJ6 душ (8,3/5) е диагностицирай рак на главата на

панкреаса с прерастване и запушване ж. дисталвдя холедох. На всич-

ките е провеждано и ехографско изследване, като при 73 болни

(37,2 ;*) е суспектирана диагноза рак на главата на панкреаса. На

23 от болните е проведена и компютърна томография, като на 17 бол-

ни (73,9 ;j) е поставена диагноза рак или деструктивен процес в

главата на панкреаса. Всичките 196 болни са оперирани, като при

188 е потвърдена диагнозата, поставена при комплексното изследване

(9G %) и при 8 болни е намерено хроничен панкреатит.

ЕПЖРЕНИЧШ ДИБЕРТШШШ НА ХРАНОПРОВОДА

К.Савова, Й.Георгиев

Толбухин

Епифреничните дивертикули на хранопровода са рядко срещани»

още по-редки са такава с големи размери. Като причина за диверти-

кулите на хранопровода се вини вродената слабост на стената на хра-

нопровода.

Авторите предоагат описание на случай с два епифренични

дивертикули, единият от които има значително големи размери. Раз-

ореният хранопровод показва и функционални разстройства, при от-

съствие на съществени клинични оплаквания от страна на болния.
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НЩХЖОПСКАТА РЕГР01ТАДНА ХОЛАЕПЮПАНКРВАТОГРАЙШ -
ЕЩЩЮСТАЕКА ЗА ШШШИРАНО ЕВДОСКОПСКО И ШРШИЧНО ЛЕЧЕНИЕ
НА ХОЛЕМГИАЗА УСДЖНЕЕА СЪС СТЕНОЗИРАЩ ЕАШШХШГ

И.Хлебаров, Х р . Т а с е в

София

Ори наличие на стенозиращ папилоодит ендоскопската папилото-

мня яна подчертавн предимства пред оперативната такава. Във връзка

с това ЕРХПГ се явява основен момент от третирането на холелитна-

за усложнена със стенозиращ папвлооднт, от значение з а : 1 . Възможно

най-пълно дооператявна информация за естеството на цроточната па-

тологжя; 2 . Определяне показанията на EQT; 3 . Отмяна на необходи-

мостта от црезоперативни апаратни изследвания; 4. Прилагане ш по-

рационална 1—.тяда за лечение на холелитиазата усложнена със сте-

нозиращ папилоодит посредством последователно-поетапно ендоскопско

и хирурмческо третиране. А@0С&С

ВФЕКПШЮСТ НА ЛИАПЮСТИЧНИЯ РЫЛТШОБО-ЕКДОСКОЕСКИ
KOMIJEKC В ДИАЛЮСТИКАТА НА КРЪВОТЕЧЗМЯГА ОТ Д0ЛШ1Я
ЕТАЖ НА 1*СТР0ИНГЕСТИНА«ИЯ ТРАКТ

Кр.Сацувджиев

София

Изследвани са 117 болни с клинично изразени данни за ректо-

хеморапш. За определяне локализацията ва жървене се използваха

следните диагаостични методи на изследване: ректороманоскопия - 15

болни - 12,8 %-, иригографии в условия на двоен контраст - 48 болни-

41,1 %; фиброколоноскопии - 54 божни - 46,1 %. Болните бяха разде-

лени на две групи. Първата група, която се състои от 65 болни бяха

направени двете изследвания - рентген, като водецо изследване ж

фрброколоносхопия, като последване, Втора група от 52 болни, където

беже направено само рентгеново изследване. С използуването на тази
гама с. изследване бяха открити, както следва: 82 полипа, 12 ларци-
номв, 27 хеморождални възли, 7 болни с хулцеро хенгорегичеи колит,
4 болни с рецидиви на анастомозирания сегмент, 3 с варици в прокси-
ивлвия колов и 2 с лмифом, 24 дивертикулн.



41.

НЕСПЕЦИФИЧЕН СГЕНОЖАЩ ЕЗОФАТЖ (С ПГЛКОС НА ДА СЛУЧАЯ)

Б.Димитров

Карлово

При рентгеново изследване се вижда рязко циркулярно отосне-

ние на средния отдея на хранопровода, като контурите са равш; 7,

с финни вълнообразни очертания. Ери единия наш случай освен кла-

сическия образ стеснението продължаваше до надкардаално и при-

личаше на такова като при ерозивен егодагит, хроничен стада».

При класическата картина стеснението стига до 10 см, в нашия слу-

чаи е 12 см. При втория случай стеснението започваше ексцентрич-

но. Пра двата случая първоначалната рентгенова диагноза беше рак

на езофага, като в диференциална диагноза се имаше в предвид за-

боляването. Двата случая бяха на иьке съответно на 49 и 57 годин»,

с това правят изключение от младата възраст, която сг коментира

от горепосочените автори.

ДШКОСТИЧШ ПГОБЛЕШ ЕА КЛФАШЛКИТБ И ДЕТИ
даЕРТйШИ В УСЛОВИЯТА ЕА ШЪЩАН ФРОНТ

Л.Ковачев

Гусе

В условаята на работническа поликлиника е проведено наблю-

дение с насоченост за откриване на дввертикули щя над 400 стомаш-

ни рентгенови изследвания, направени със съвременен апарат на

рентгенова телевизия. Открити са 16 случая, от които 12 на хра-

нопровода, 4 на дванадесетопръстника и при единични случаи на

червата, като пасажът на контрастната гдатерия в последните не е

проследяван на всички болвд. Гря един случа? е имало к о м б и н а т

на дявертжкул на езоцага и дуоденуаа. 1.стги всички открити дивер-

тикула са б и я пулсйоннк, торбоняд::;:', обикновено единични.

При рентгенови изследва}1кя боз т*>."г>и-аия, о-гкриьането на

дивертккулите рязко спада.
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гШТЕНСх ОЫАо lUVi iiEKPCT^IVUi; ЫТЕРОКСЖТ

У НОВОРОДОК

Л.Дамянова, F.Тодорова

Русе

кроследени са няколко случая с некротизиращ ентероколит

у новородени деца, протичащи с тежка септична симптоматика,

свързани с неблагоприятни предшестващи фактори - интранатална

хиповсия, анестезия на майката, ексангввнотрансфузия и хранене

с пастьоризирана храна. Бързото прогресирало на възпалителните

изменения при некротизиращ ентероколит изисква разширяване ин-

дикациите за хирургично лечение.

ДИНАМИЧНО ДВОЙНОКОНТРАСТНО ЕЕИГЛЭДИАПЮСТИЧКО
ДЕТЕРМИНИРАНЕ НА ПОЛИЛОИДНИЯ ГАСТРИТ

П . Н и к о л о в

София

Прилага се метода на динамичното (силово с повишен вътре-

луменен натиск) двойноконтрастно рентгеново изследване (ДДРИ) за

детерминиране на полиаоидния гастрит. Установява се,че при бра-

довицоподобни и псевдополнпозни преобразувания, предстааяши се

като дефект и при компресията на лигавицата (понякога), при кон-

венционалното рентгеново изследване (КРИ) нередко се греши (от

нашия материял включително и фиброгастроскопам). Тяхното изясня-

ване може да стане посредством ДДРИ. При него се установява: във

фазата на разгъването - псввдополипозните образувания остави.

Във фазата на разтягането на стомашната стена при ДДРИ въпросни-

те преобразувания на лигавицата се скъсяват, изтъняват • дофорш-

рат. Накрая във фазата на спъването на стомашната стена преобра-

зуванията напълно изчезват, лгавицата се изглажда • стажа както

останалата нормална.



ДИАПЮСТИЧК' АСПЕКТИ НА у.тггл:̂ :,:АТА ТСХЛЛГ.:;:

ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЕИЛИАШАТА CV.Cl '?.\,r.

И.Петрова, А.Хилендаров

Плоьдиь

Ь нашата и световна литература е обсъждан ъъщ'-^i :*а млсто-

то на ехографията в диагностиката на забсгльанргл* ьа г/.тиарната

система. Независимо от постигнатите успехи в тази област с напъл-

но решена редица проблеми като:
- диференциална диагноза при малките пристенни конкремента
в жлъчния мехур;

- диференциална диагноза на холедохолитиазата;

- диференциална диагноза на жлъчния карцином;

- причините за механичния иктер и др.

Цел на нашето проучване е да уточним диагностичния диапазон

на ултразвуковата томография при заболяванията на билиарната си-

стема върху контингент от болни с хирургическа насоченост. Пред-

ставят се резултатите от нашите проучвания • се обсъждат съобраз-

но данните от литературна източници.

ПЕРОРАЛНО КОНТРАСТИРАЩ! НА АЗДМННАЛНА ЕХОГРАФКЯ

А.Недева, П.Недев, Н.Никелов

Пловдив

Разработено е средство за контрастиране при ултразвукова

диагностика . "Ултраскан" (признато за изобретение от ИНРА), с

приложение в гастроентерологията. Уточнен! са параметрите за кон-

трол на изходните вещества и разтворите. Доказана е безвредността

на предложеното средство от нас - експериментално и от експертиза

на ИНРА. "Ултрасхан" може да бъде прилаган пра някои заболявания

на стомаха, дванадесетопръстника и панкреаса. Средство за контра-

стиране спомага за прецизно изпълнение на някои инвазЕвни миипу-

лации под ехографски контрол. Обсъждат се възможностите за разшир-
яване диагностичния диапазон на ултразвуковата то».:ография,чрез
използване средството за контрастиране - "Ултраока.-".



ЗА ЬЖТОТО НА УЛТРАЗВУКОВИЯ И КЛАСИЧЕСКИТЕ Ш П 1 Ш 0 В И МЕТОДИ В
ДИАГНОСТИКАТА НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЖЛЪЧНИЯ МЕХУР И ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА

З . И в а н о в , В . Т р и ч к о в

Поради липса на ясна концепция за приложението на УЗ и кла-

сическите рентгенови методи в диагностиката на патология на жлъч-

ния мехур и жлъчните пътища, у нас се допускат грейки в две посо-

ки: от една страна се дублират ненужно изследвания, допусна се по-

ли прагиазия, а от друга - необосновано се пренебрегват контраст-

ните рентгенови методи.

Върху материал от 120 оперативно верифицирани наблюдения,

правим следните изводи:

1. При доказана ехографсп холилитиаза не трябва да се до-

пуска дублиране с контрастни рентгенови изследвания.Последните са

нужни при сериозни клинични данни sa тази патология • отрицателна

ехография.

2. Методите да се прилагат иомп—коаю при подозираш пато-

логия в съседство, която он щюаомрми жлъчката.

3, Горното нажата дафереяпираи подход с от

параклилични данни, диагностичното дирим би било

когато разглеждалите митоли ot нрнжкпт от « д о

ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ ГОЛЕМИНАТА H i Ы Ы А НА И С
И ЧЕСТОТАТА НА ГАСП

Г.Чауиев

Вириа

Приема се, че при оо-гожим u t x ш Хис ч«стотата иа лютро-

езофагеалиия рифжужс • ю-пютиш. Нжиярвошм ироучмин) върху 45

болни, съмнителни от а ш 1 ч м т 1 и кланични ярагаад за гаотроезо-

фагваяю рИкукс. Изиолзувахая нрициии рвитпиогра|ии •

о
контрастни мвтерия в цишо и хапишо ипигиич. Не о* домина но-



НОЗА КТ ШГБТНОСТНА Ш Й О И Ш Ш ЗА Е1Ж ХЙПОЛЕНСНИ J E 3 K 3

хоралы штшл ОРГАНИ

Г.Хаджагеоргиез, Сл.Табаков

Пловдив

Определена диагностични затруднения създават еддяячнате хи-

п оде не ни лбзяя в коремните паренхиияп органа я техните яоюивкащш

главво поради настоящата ограничена денсоешштсмяа характернстака,

определяща тяхната нозологична принадлежност. Изследвайки деясо-

профилно а хгстограино яистозяите и иетастатични процеси от 39 па-

тиента с 157 изяви ва тези заболявания се установиха нови деясо-

сшштоми и констелацая, от доато се изгради тяхната достоверна

деасопрофшш и денсограияа хараятерястака без полззаве на контра-

стна матерая.

ЯОгаГЪРВАТА ТОаОГРАЗН Я МАШЛЕО-ТЕЗОНАНСЕ^А ТОЙОГРАЯЯ ЙРЛ

ЛЙАГНОСККАТА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА ПАНКРЕАСА

а.Люаинг

Берлин



,/
 4б
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ДИНАМИЧНО ДВ0ЙН0КОНГРАСТНО РЕНТ1ИЮВ0 ДБТЕШШИРАНЕ НА
СТОМАШНИ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ СИНДРОМА НА С£•- V »-HITLr u u r L n
П.Николов

София

Предлага се метода на динамично (силово с поввшен вътрелуме-

нен натиск) двойноконтрастно рентгеново изследване (ДДРИ), за де-

терииниране на полипозни изменения на стомаха при синдрома на

Схспкг^и: {."i-iUtiL-- . Установява се, при пациент в статус пост

резекция на стомаха за полипозни образувания, рецидив в симвтома-

тологията. Рентгеновото изследване показа: при конвенционалното

рентгеново изследване (КРИ) - в стомаха непосредствено над анасто-

мозата, както и в останалата стомашна чест - полипоформеяо црефор-

миране на лигавицата. При ДДРИ полипоформаните деформации на лига-

вицата се израждаха както следва: във фазата на разтягането и опъ-

ването на стомашния остатък в зоната над анастомозата остават под

формата награхоформени дефекти, докато в по-отдалечената част на

корпуса и фунхуса лигавицата се опъна в изглади нормално. Анало-

гични полипозни изменения се намериха и в тънкото и дебело черво.

Те бяха доказани фмброколоскопски. Пациента бе уточнен лабораторно

дерматологично, ендокринологично и пр.

ФЕНКЦЮНАЛНО 73 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХЛЬЧНИЯ МЕХУР ПРИ АЛКОХОЛИЦИ

Д.Тончева, Д.Гьрдавска, М.Богданова, Р.Шишков

Направено е функционално ултразвуково изследване на жлъчния

мехур при 30 болни с алкохолна болест. Изследван е обема на жлъч-

ния мехур преди и след приемане на хранителен дразнител.

Отчетени са моторната функция на жлъчния мехур, връзката

между ехоцевтрицитета на мехура и стената на обемното му съкраще-

ние, промашите в размера и структурата на черния дроб.



47.

ДШНОСГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПЕРКУТАННАТА
ТРАНСХЕПАТАЛНА ХОЛАНПЮХОЛЕЩСТОГРАФИЯ

А.Чолаков, С.Спасков, Ст.Крайчев

София

Перкутанната трансхепатална холангиохолецистография с по-

мощта на тънка игла на Шиба е разпространен метод за пряко диаг-

ностициране и определяне състоянието на жлъчните пътища при подозр

ние на остра обструкция. От наблюдаваната серия от 36 случая, на

авторите се е отдало да определят и локализират тумора, неговото

разпространение, взаимоотношението му със съседните органи и си-

стеми и най-важното степента на заангажиране на порта хепатис и

дуктус холедохус. Авторите считат, че ПТЦ е диагностично полезен,

особено в комбинация с ретроградната холангнография.

6Q
ЕХОГРАФСКИ ОБРАЗИ ПРИ НЕХОМОГВННАТА СТЕАТОЗА БА ЧЕРНИЯ ДРОБ

В.Чакърски, В.Добринов, Ил.Лазарова, Д.Петков

София

Прегледани са 23 пациенти с доказана стеатоза на черния

дроб, която ехографски се е представяла с огнищен характер. Обра-

зите могат да бъдат както хиперехогенни с неправилна форма и очер-

тания и хипоехогенни също с неправилна форма, но в отделни случаи

може да имат и окрылена форма и да създават впечатление за мета-

стаза или първичен тумор на черния дроб. В такива неясни случаи за

изясняване на находката е показанакомшотърна томография, а в от-

делни случаи и тънкоиглена биопсия под ехографски контрох, С на-

трупването на по-голям брой пациенти с такъв проблем се напрупва

и повече опит при този вид патология и често пъти ехографското

изследване може да бъде достатъчно.

Авторите представят поредица от различни ехографски образи

на огнищната стеатоза.
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ЗА РЕНТГЕНОВИЯ ОБРАЗ НА АДЕН0МИ0МАТ03АТА НА ЖЛЪЧНИЯ
МЕХУР ПО ПОВОД НА ЕДИН СЛУЧАЙ

З.Иванов

Пловдив

Съобщаване случай с рентгенова находка, типична за адено-

миоматоза на жлъчния мехур, локална форма о елементи на дифузна,

с хистологична находка на хроничен атрофичен холецистит.

Съществуват две възможности, обясняващи противоречието:

1. Касае се за аденомиоматоза с вторично развил се хрони-

чен възпалителен процес, който коренно е преустроил хистологич-

ната картина, без да е унищожил синусите на Рокитанскн-Ашоф.

2. Съществува хроничен атрофичен холецистит и синусите на

Рокитанскн-Ашоф са елемент на патоморфологичната и рентгеновата

картина на заболяването.

Гореизложеното налага критачно отношение към диагностичната

стойност на синусите на Рокитански-Ашоф,

ВЪРХУ НЯКОИ ПРОМЕНИ НА ВАСКУЛАРИЗАЩЯТА НА ПАНКРЕАСА
И ОКОЛНИТЕ ОРГАНИ ПРИ БОЛНИ С ОСТЪР ПАНКРЕАТИТ

С.Спасков, А.Чолаков, Ст.Крайчев

София

На забата на ангиографии изследвания при 64 болни с остър

панкреатит се обсъждат промените на васкуларизацията на панкреа-

са и околните органи в острата фаза на заболяването. При по-го-

ляма част от тези болни е проведена продължителна регионална

артериална терапия с много добър ефект. Авторите препоръчват

изследването с диагностична и терапевтична цел.



РЕНТГЕНОВА ДИАГНОЗА НА НЕКРОТИЗИРАЩИЯ ЕНТЕРОКОЖГ
ПРИ НОВОРОДЕНИ С НИСКО ТЕГЛО

Е.Такова, С.Черввняшки

София

Изследвахме рентгенологично 18 недоносени деца на възраст от

2 до 10 дни с доказана клинично диагноза - некротизиращ ентероко-

лят. При проследяването установихме, че при 12 деца се наблюдават

т.н. рентгенологични симптоми на запушване или паралитичен илеус,

В 9 от изследваните деца установихме наличие на малки въздушни бо-

ли "кистична пневматоза" в областта на десните отдели на абдомена.

При 5 деца бяха налице броеницовидни просветлявания в червната сте

на, В 3 случая наблюдавахме рентгенов образ на пневмоперитонеум,

като в единия от тях в перитонеалната кухина имаше течност.

Рентгеновата симптоматология на некротизиращия ентероколит

е богата и неспецифична в началните стадии и единствения критерий

с диагностична и прогностична стойност на фонана клиничните изяви.

Етозащо се изисква наличие само на 1 или 2 рентгеновибелега за

поставяне на диагнозата и своевременно лечение.

ЗА КОМПЛЕКСНОТО РЕНТГЕНОВО И УЛТРАЗВУКОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОРЕМНАТА
КУХИНА И РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО ПРИ ПАТОЛОГИЯ,ИЗЖКВАЩА

СПЕШНО или СРОЧНО ДИАГНОСТИЦИРАШ: И ЛЕЧЕНИЕ,ПО ПОВОД НА 4 СЛУЧАЯ

З.Иванов

Пловдив

С четирите наблюдения се илюстрира необходимостта от кон-

кретна преценка на нуждата от прилагане на ултразвукови и рент-

генови диагностични методики при патология в корема и в ретропе-

ритонеалното пространство, изискваща спешна или срочна диагно-

стика и лечение. Ефективността от двата вида диагностични методика

е голяма когато се прилагат от един специалист - рентгенолог.



Ж 50.
КТ ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДОАЛЮЗА НА ХРОНИЧНИЯ ПАНКРЕАТИТ
ЛОКАЛИЗИРАН Б ГЛАВАТА НА ПАНКРЕАСА

А . И в а н о в , [. : .Беева, В.Дудова

София

Обект на проучване са 228 болни с хроничен панкреатит и 98

с тумори на главата на панкреаса, от които 232 мъже и 94 жени на

възраст от 18 до 85 години. Оперативна и хистологична верификация

имаха 83 от болните с тумори на панкреаса.

Анализират се морфологичните и дензитометрични промени по

отношение на тяхната честота и специфичност. Поради това, че по-

вечето от КТ белезите бяха неспецифични, се изработи симптомоком-

плекс, който улесняваше диференциалната диагноза между двете з а -

болявания в стадия на острия тласък на локализацията в главата

на хроничен панкреатит. С особено голяма стойност са онези про-

мени в плътността на лезиите, които се откриваха след интравеноз-

но ашшциране на контрастна материя.

"СЛУЧАЙ НА ВЪТРЕГРЪДЕН СТОМАХ"

Т,Колев, П.Проценко

Пазарджик

Представяме случай на вътрегръден стомах с вродено къс

хранопровод при пациента Б.А. на възраст - 2 месеца. Повод за

рентгеновото изследване е търсене на възпалителен процес в ба-

лите дробове. Намерена бе допълнителна слаба сянка с крушовидна

форма, проектираща се върху сърдечно-съдовата такава. Предприе-

то бе контрастно рентгеново изследване на хра сммлателния тракт,

което изясни гореспоменатата аномалия в развитието.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕАЛОННАТА ДИЛАТАЩЯ ПРИ
СТРИКГУРИ И АХАЛАЗИЯ НА ХРАНОПРОВОДА

Св.Шгаов, Хр.Тодоров, Б.Василев

София

Приложена беше балонна дилатация на хранопровода при 15

болни в поликлинични условия.

За изпълнението на манипулацията се използуваха два типа

катетри - единият с размери 14 см дължина и 1,8 см диаметър, а

другият с дължина 12 см и диаметър 3 см.

Планирането на вида на лечение и избора на катетър ставаше

след рентгеново изследване на хранопровода, където се определяше

мястото на стриктурата и евентуално нейното протежение.

Изпълняваха се обикновено 4 - 6 дилатации за около 3 до 10

минути, като най-добър резултат.беше постигнат при болни с ахала-

зия на хранопровода.

ЗА РЕНТГЕНОВИЯ ОБРАЗ НА ПАЛИЛА ДУОДЕНИ МИНОР

Б.Сираков, А.Сиракова, В.Велев, П.Бахжеванска

Пловдив

Доброкачественият панкреатичен проток се среща при 80 % от

хората. Най-често той се слива с главмжя панкреатичен канал и

само при тези процеси се влива самостоятелно в дуоденума, като

папила дуодени има условие при рентгеновото изследване да се

получи образ, наподобяващ язвена ниша.

Авторите разглеждат елементите на рентгеновата характери-

стика като изтъкват, че поради непознаване на възможността за

такава анатомична особеност може да се направи погрешно заключе-

ние относно наличието на язвено заболяване. За разграничаване

особено полезно се оказа фвбро-гастроскопсжото изследване щ я

подсказани от рентгеновото изследване съмнения.



ХЕПАТОМЕГАЛИЯ И ПРОМЕНИ В АНТРАЛНАТА ЧАСТ НА СТОМАХА

Б.Сираков, А,Сиракова, С.Измирлиева

Пловдив

Разглеждат се възможността за доказване на налична хепато-

мегалия при контрастно изследване на стомаха, като се описват два

нови рентгенови симптома, свързани с промени в антралната част на

стомаха. На наблюдаваните и представени 52 болни, рентгенологично

се установява, като случайна находка, неподозирана хепатомегалия,

която в последствие е потвърдена чрез ехография и сцинтиграфия.

Изтъква се значението от познаването и правилното тълкуване

на описаните в антралната част на стомаха изменения за откриване

на налична хепатомегалия.

ЕФЕКТИВНОСТ НА ДСА ПРИ НЯКОИ СПЕВДФИЧКИ ШОЯШ НА ЕХИНОКОКА

К.Велкова, Ж.Христов

Пловдив

Ехинококозата не принадлежи към лесно диагностицираните

заболявания. Даже целия комплекс клинични и инструментални методи,

данните от лабораторните изследвания, алергячии и серологични

проби незинаги достигат до желания резултат. И целия този арсенал

от диагностични средства, макар и с различна жачимост в зависи-

мост от вида и локализацията съществена роля играе рентгеновата

диагности. Ангиографията се яви крайна, но повяюва решаваща

фаза в диагностичния процес, Дигиталната субтрдкцвониа ангиография

(ДСА) разшири възможностите на ангиографичното изследване.

Авторите представят три случая на специфична проява на

ехжнокока (в бял дроб и слезка) диагностицираш! чрез ДСА.



,£1АГШСТИЧНИ И ДИФЕРЕНШАЛИО-ДИАГНОСТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

11А УЛТАЬЬУКОЬАТА ТОМОГРАФИЯ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПАНКРЕАСА

А.Хжлендаров, И.Петрова

Пловдив

Съобщават се резултатите от проведени конвенционални ехо-

графски изследвания на панкреаса при остър панкреатит, хроничен

панкреатит, кисти, псевдокисти и неоплазми.

Съпоставят се резултатите с тезг откомпютърна томография и

от трайния хистологичен препарат, в случаите, когато е извършена

оперативна интервенция,

Обсъвда се специфичността и чувствителността на ехограф-

ския метод при заболявания на панкреаса, съобразно нашите р е -

зултати и в съпоставка н тези от литературни източници.

РЕНТГЕНОЛОГЙЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ХРОНИЧНАТА 0БСТИПА1Щ

С.Георгиева, С.Хубавенски, Б.Баталов, П.Помаков

София

Проведени са рентгенклинични наблюдения при 1100 (Золни с

хронична обстипация. При всички е проследен пасажа на к.м. през

интестяналния тракт, извършена е иригоскопия и ректороманоскопия,

а при 570 - сигмоидоскопия, при 40 - фиброколоскопия. При 12 бол-

ни - 1 % хроничната обстипация се обуславя от изменения в тънко-

то черво. При останалите болни се наблюдават промени в дебелото

черво както следва: 246 болни - 20,3 % с патоморфологични изме-

нения - сраствания, вродени заболявания, туморни заболявания, въз-

палителни заболявания. При 842 болни - 76,7 % се касае за функцио-

нални смущения в колона - хмтартонична дискинезяя - 508 болни -

46 %, хипокинетична джскенезия - 320 болни - 29 %, хяпотонична

дискинезия - 14 болни - 1,3 %. Рентгеновият метод не може да ана-

лизира причинте за наблюдаваните функционални смущения в колона.
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ДИНАМИЧНО ДВОЙНОКОНТРАСТНО РЕНТГЩЩШНОСТИЧНО
УСТАНОВЯВАНЕ НА ПАРААОРГАЛНИ СТОМАШНИ МЕТАСТАЗИ

П.Николов

София

Посредством динамично (силово с повишен въздушен вътрелуме-

нен натиск) двойноконтрастно рентгендиагностячно изследване (ДДШ)

проведено при болни със стомашен карцином, успяхме да установим и

неподозирани за конвенционалното рентгеново изследване (КРИ) пара-

аортални субкардиалноразположени регионални метастазя (когато съ-

ществуват). Установява се, че при Л Д Ш въвфазата на разтягането

и особено във фазата на опъването, когато стомаха максимално уве-

лича размера си и заеме изцяло пространството на собственото си

абдоминално ложе, метастазите първоначално дефектират стомашното

очертание отвън а накрая очертават дъговидни изрезки, които се

визуализират само при надуване. Стомашната лигавица над дефектите

във фазата на опън на стомаха наподобяват на акулски зъби, за раз-

лика от нормалната, която се изглажда. Пациентите са оперативно и

хвстологично доказани, л/; с+р г> п $ #£•

РЕНГГЕНОКЛИНИЧЕН АНАЛИЗ ПРИ БОЛНИ С ВАРИАНТНО
ВЛИВАНЕ НА МЕХУРНИЯ ПРОТОК

Й.Йорданов, Б.Владимиров, С.Батанова

Софая

От взследванвте 570 болна чрез Евдоскопска Ретроградна Хо-

лангяо-Панкреатографвя (ЕРХП), за периода от 1,1966 до 1,1988 г , (

с клвначнв данни за заболявания на жлъчно-чернодробната система в

панкреаса, при 66 се доказаха атнпични влвванвя на мехурнвя проток

Съпътствуващите ги заболяващи, разпределена по групи оа както

следва: 1. Калкулозен холеявствт - 12; 2. Холедохолвтваза - 18;

3, Холедохолвтваза в калкулозен холециствт - 28; 4. Карцином на

жлъчните пътища - 5; 5, Вторична бвлварна цвроза - 3. ЕРХП е метод

ш взбор за диагноствцвравето на таза груш болна, пра част от тях

в за терапевтвчно повхвяване.
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ВЪЗМОЖНОСТИ НА ОБРАЗНИТЕ МЕТОДИ В ДИАГНОСТИКАТА
НА ЖЛЪЧНАТА КАЛКУЛОЗА

Ив.Симеонов, Ив. Лалев

В практиката са използвани всички образни методи, без ком-

пвпрва томография.

Материал и методика: чрез ехография, орална и венозна холе-

пистографвя, перкутанна трансхелатална холавглографш и ретро-

градна дуодено-панкреатографвя са изследван! 35 болни с жлъчна

калкулоза (на жлъчен мехур и жлъчни пътища), протичащи със н а

без обтурация, довеждаща до иктвр.

Изводи: отчетени са предимствата и недостатъците на отделни-

те методи (или групи такива). Изработен е алгоритъм за реда на

изследването на болни с жлъчна калкулоза ползваща образната

диагностика.
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НЯКОИ ЖФЕРШЩАЖО-ДИАгаОСГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ
7 3 ДИАГНОСТИКАТА НА ХИДРОНБ*РОЗАТА

М.Богданова, Д.Рьрдевска, М.Джнова

Проучени са 250 ск>лни от Метрологичната клиника към Инсти-

тутска клинична болница - Варна, при които след 7 3 изследване е

поставена диагноза - хидронефроза. На всички болни е направена и

венозна_урография. При 20 болни след рентгеновото изследване опи-

саните като хидронефроза образи с е диагностицираха като перипел-

викалнв кисти, екстраренално легенче, поликистоза.

От досегашните ни наблюдения смятаме ехографията за най-пЬд-

ходящ неинвазивен и безвреден, но не и дефинитивен метод за на-

временна и точна диагноза на хидронефрозата,

СЛУЧАЙ НА ТРАНСНЕФРОСТОМНА ХИМИЧНА ЛИЗА НА МНОЖЕСТВО
КОНКРЕМЕНТИ ПРИ ПАЦИЕНТ С ОБСТРУКТИБНА ПИОНЕФРОЗА

К,Стоянов, К.Кавлов

Съобщава с е случай на пациент с уремия на базата на двустран

на обструкция на конкременти, при който е проведена успешна транс-

нефростоина химична лиза на последните. При пациента е била отхвър

лена възможността з а оперативно лечение, поради тежкото му състоя-

ние, високия оперативен риск и наличието на множество конкременти

в бъбречната пиелична система и уретра, Нефростомата е извършена

по обичайната Седынгерова техника. След овладяването на пионе-

фрозата и възстановяване на диурезата, при пациента е започнато

, локално аплициране на 8 , 2 % разтвор на натриев бикарбонат, Лече-

j нието е продължило два месеца по лимрането на всички к о н к р е т н и

| и възстановяване на прохаднмостт* m уретера. При пациента е

постигнат пълен терапевтичен ефект.
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ОБРАЗНА 1ШПЮ<ЛЖи\ OLTAIOTKA IiA БОЖИТЕ Ш С БЪБРЕЧНИ ТЛШ'А
ОТКРИТИ ПИ! СЛУЧАЙНО ИЛИ ШЕНАСОЧЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ С УЛТРАЗВУК

Ж.Шалай, З . Т о р н а й , Б.Стратиев

Ыишколц, Унгария

Авторите запознават със застъпените от тях образни (иконо-

графични) методи на диагностична обработка при болни с бъбречни

тумори открити при случайно или целенасочено изследване с У5. Ин-

терпретират се информационните данни придобити при различните об-

разни диагностични методи и то в зависимост с терапевтичното пла-

ниране. При така изследваните болни става възможно избора на най-

подхщдящия оперативен подход осигуряващ отстраняване на тумора

заедно с евентуалните метастази и засегнати лимфни възли. Прила-

ганата система на диагностично изследване дава възможност за ор-

ганощадяща респективно запазваща органа оперативна интервенция.

С демострираните диапозитиви при няколко конкретни случаи се она-

гледяват прилаганите от нас в последните години диагностични ме-

тоди и се посочват и постигнатите терапевтични резултати.

ПЕРКУТАННА ПУНКЩЯ С УЛГРАТЪНКА ИГЛА НА СОЛЖАРНИ
БЪБРЕЧНИ КИСТИ ПО ЬХОГРАФСКИ И РЕНТГЕНОВ КОНТРОЛ

И.Иванов, Г.Чаушев

Солитарните кисти на бъбреците се срещат често в някои слу-

чая, те са случайна находка при взследване на болния по друг по-

вод.

Споделяме напия опит от пунктирането на 21 болни под ехограф

ски контрол в 10 под рентгенскошчен контрол.

Техпката е лесно язпълвяма в прв двата метода. Рискът от

усложнения е ммшмалвн. Резултатът е на практика излекувано на

болнвте без да се прибягва до хирургично лечение.
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СРАВНИТЕЛНИ КОШОТЪРТОЮГРАФСКИ И А1ШЮГРАФСКИ ПРОУЧВАНИЯ
ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИТЕ БЪБРЕЧНИ ТУМОРИ

Бл.Бояиянов, Ю.Тонева, К.Марчовска, И.Димитрова, Е.Райчевска,
К.Крумов, Н.Маринова

Стара Загора

Проучват се 1080 бъбречно болни в т . ч . 6 4 със злокачествени

тумори на бъбрека. Въпреки малкият относителен дял на последните в

проучения материал, значителен е проблема за диагностиката , При

27 болни със злокачествени бъбречни тумори е приложена компютърна

томография, при 22 - реновазографжя, а при 15 - и двете методики.

Анализират с е съвпаденията и несъвпаденията на комшотър-

томографската и ангиографската с окончателната диагноза. Интер-

претират се причините за несъвпаденията. Сравняват с е ангнограф-

скжте и компютъртомографските симптом i синдроми.

ВЪРХУ НЯКОИ РЕКГГЕНОАНАТОШЧНИ ОСОШЮСТИ НА БЪБРЕЧНИТЕ АРТЕРИИ
И ЗНАЧЕНИЕТО ИИ ЗА ИНТЕРБЕ2ШИ0НАЛНАТА УР0РЕНТГНЮЛ01ИЯ

Д.Пмчев, В.Христова, Ж.Каланкова

Толбухин

Проучена са нормални общи реновазографии на 46 я т а на въз-

раст от 19 до 63 г., у които са установени 53 леви • 50 десни бъб-

речни артерии и на 23 лица от 7 до 18 години с установени 23 леш

и 23 десни бъбречна артераи. Обрива се внаманве аа ъгъла на от-

деляне, брой, амрвиа, м с т о на раавлоняване спрямо сянката на

бъбреците, брой а порядък не проследимите ряаклоненвя. Данните от

проучените наблвденвя ое обсъждат във врьмса о пралаганвте метода

на антермнцювишата урорежтгенология.
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ВЪЗУШЮСТИ НА УЛТРАЗВУКОВАТА ТОМОГРАФИЯ
ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА НАДЕЬБРЩГГЕ

И.Делов, А.Недева, А.Хвлендаров, И.Петрова

Пловдив

Разглеждат се проблемите при ултразвуковото изследване на

нормални и патологично променени надбъбреци.

Представят се резултатите от ехографското изследване при

надбъбречни тумори, кисти, хиперплазия и др., както и при нормал-

ни надбъбреци.

Обсъждат се диагностичните възможности на ултразвуковия ме-

тод, съобразно нашите резултати, в съпоставка с окончателната

диагноза и с тези от литературните източници.

Препоръчва се ултразвуковата томография като скрининг метод

предшествуващ хормоналните изследвания, надбъбречната сцинтиграфия

компютърната томография и селективната ангиография.

УЛТРАЗВУКОВ ДИАГНОСТИЧЕН МЕТОД ПРИ ОВАРИАЛНИГЕ ТУМОРИ

А.Груева, М.Кюркчиева, Кр.Сапунджиев, Б.Борисов

София

Изследвани са 164 болни с хвстологично доказани тумори на

женските гениталии - първични овариални варциноми, където се оп-

ределят възможностите, местото и значението на ултразвуковия

диагностичен метод, както и провеждането на уточняваща перкутанна

тънковлена аспирацяонна биопсия (ТАБ) под ултразвуков контрол.

Пациентите се обработват на Рейл тайм сканирана система ТЕХННКЕР

ТДА с трансдуцар 3,5 №з-хинеен и за целта се прилагат параметржч-

ни компютърна програми включващи максимален и минимален периме-

тър ( Р м к в # Р ш м ) . площ (А) на първичните тумори и ш •!•—II

•пийни ш и и отношението им към органите на малкия таз.



УЛТРАоБУКОБА ДИАГНОСТИКА ЕА ТУМОРИТЕ НА ПИКОЧНИЯ Г.Ж7Р

Н.Наумов, Н.Минков, П.Делийски, Б . З о з и к о в , П.Петров

София

Усъвършенстваната ултразвукова апаратура позволява комплекси

изследване на пикочния мехур - както транскутанно, така и интра-

везикално. Споделя се опитът от прилагането на този подхвд в диаг-

ностиката, предоперативно и по време на трансуретралното лечение

на туморите на пикочния мехур. Това позволява да се прецизина

лечебната тактика и радикалността на трансуретралната резекция.

Изтъкват се предимствата при диспансерното проследяване на

болните с оглед своевременното лечение на рецидивите.

Препоръчва се пшрокото навлизане на комплексното ехографско

изследване на пикочния мехур при всяко изследване на търсене на

патология в пвкочоотделителната система.

ЕНДОРЕКГАША ЕХОГРАФИЯ С БИОПСИЯ П Ш ' «/
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПРОСТАТНАТА ЖЖЗА

Б.Тасева, Заки Ал Амин, Н.Дилова Я.Янев

София

Ь голямата си част заболяванията на простатната жлеза довеж-

дат до промяна на нейната големина, форма и структура. Трансабдомш

налния и трансперитонеалния достъп при ултразвуковото изследване

ни дават известна представа за изменението на големината и форма-

та на жлезата, докато при отношение промяната в структурата Й се

със значително по-ниско информативном. Въвеждането на ендоректал-

ното ултразвуково изследване създаде много по-големи възможности

за регистриране на промените в големината, формата и особено

структурата на отделните зони на простатната жлеза. То създаде

благоприятни възможности за провеждане на биопсия под ултра»вуков

контрол, Ь настояирта ]нбота се обсъждат резултатите от ендорек-

тално ултразвуково
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изследване, приложено при 63 болни, при които трансабдоминалната

ехография и/или ректалното туширане показаха изменение по отноше-

ние големината и консистенцията на жлезата. Перинеална пункционна

биопсия под ултразвуков контрол беше извършена при 17 пациента.

ЕЬЗШПЮСГИ НА ПУНКЩОННАТА/АСМРАШОН-
НА ЕИОПСИЛ ПОД ЕХОГРАФСКИ КОНТРОЛ ПРИ КАРШЮЫ НА ПКЕГАТНАТА U E 3 A

А.Талаганов, Б.Зефов

Пловдив

Усъвършестването на ехографската апаратура през последните

години допринесе за по-прецизно визуализиране на огнишните лезии

на простатната жлеза,но все още диференцирането на иалигнения от

бенигнення процес,особено в начален стадий,представлява нелек

проблем. Пушеционната аспирационна биопсия на простатната жлеза

под ехографски контрол е бърз, лесноусъществим и ценен метод за

прецизна диагностика на ранните патологични промени на простатна-

та жлеза и е от първостепенно значение за по-навременна и по-ус-

пешна терапия. JbQ9GL'i*/ч&

УЛТРАЗВУКОВО СКЕНИРАНЕ НА ТЕСТИСИТЕ ПРЕЗ АКУСТИЧЕН ПРОШЕЦ

А.Недева, П.Недев, К.Неков, Сл.Табаков

Пловдив

Обсъждат се недостатъците на познайте способа за ултразву-

ково скениране на тестиса. Представя се наше приспособление от

пластмаса с подвижен капак и прикрепящ колан, чрез което се осъ-

ществява индиректно скениране на двата тестиса едновременно през

акустичен прозорец от течност.

Съобщават се резултатите от прилагането на способа при ре-

дица заболявания на тестисите, хжхх хждроцеле, тораио и др.

Обсъждат се предимствата на способа и приспособлението за

скениране ма тестиси през акустичен прозорец.

Разглеждат се възможностите за широкото му приложение от

всеки ехкгрвфист в поликлинична или болнична обстановка.
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ЗНАЧЕШЕ KA 1ЪНК0ИГЛЕ11АТА АСШРАЛОННА Ш Ж И Я Ш д ЕШГРАФСКп
КОНТРОЛ В ДИАГНОСТИКАТА КА ТЛ.ШГГЕ НА ТЕСТИСИТЕ

А.Талаганов, Б.оефов

Пловдив

Ехографското диагностициране на туморите на тестисите е

сравнително нова методика. Прилагането на високочестотни (5-7 ме-

гахерца) трандюсери допринася за получаването на фин образ, което

е предпоставка за висуализацията на минималния по размер туморни

формации,

Тънкоиглената аспирационна биопсия е най-надежден метод за

диференциране на малигнен от бенигнен процес и спомага за детек-

ция на лезии в дълбочина, които в инициален стадий са неблагоприят

ни. Играе решаваща роля за навременната и успешна терапия.

Ендоурологачни ЭПЕГАШИ, ИЗВЪРШВАНИ ПОД ОБРАЗЕН КОНТРОЛ
Н.Наумов, Б.Зозиков, М.Абаджиев, НДлнков

София

Създадената през последните години специфична урологична

апаратура и усъвършенствуването на визуалната техника в медицина-

та, доведоха до възникването на интердисциплинарни методи за диаг-

ностика и лечеше, прилагащи специфични урологични и интервенцио-

нални образни похвати.

Споделя се 1О-годишният опит от прилагането на най-широко

разпространената в практиката перкутанна пункция на бъбречни кисти

от перкутанна нефростоиия, от перкутанната хирургия на бъбречната

калкулоза и от уретрореноскопията.

Обсъждат се индикациите, техниките, противопоказанията, резул

татите и усложненията на разглежданите методики. Изтъкват се пре-

димствата им както по отношение на екзактната диагностика, така

и голямата им терапевтична ефективност, особено в условията на

спешкост при увредени болни.
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КОНВЕНЦИОНАЛНАТА УРОГРАФИЯ КАТО ИЗРАЗ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО
ОПРЕДЕЛЯНЕ КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА ОТДЕЛЯНОТО КОНТРАСТНО СРЕДСТВО,
НА КЛИРЬНС И Т У Ш Н А РЕАБСОРБШЯ, КАТО БАЖНИ ФИЗИОЛОГИЧНИ
ПАРАМЕТРИ (наша модификация)

Б.Димитров

Карлово

Бакланова и Филиппин (1988) създават метод за определяне на

клврънс в тубулна реабсорбция на бъбреците,като се измерват някои

параметри на контрастираната отделяна урина при урографията,

при деца. Измерването става на 40 мин., като количеството,което е

отделено се използва за определяне на отделяне на % от въведената

доза и по-нататък играе роля в долупосочените формули, за опре-

деляне на клирънс и тубулна реабсорбция. Измерването на концен-

трацията на контраста става с тестер,където се налива празна проба

и урината, която е контрастираш, като се сравнява с падащ кон-

центрации на контраста. Ние модифицирахме тестера, като заснимах-

ме при едни и същи условия падащите концентрации на к.м. я след то-

ва от взетата на 40 мин. урина отделяхме 5 си и също я заснимахме

при същите условия, и се сравняваше с графията на тестера.

НАША МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕНОКОРГИКАЛНИЯ ИНДЕКС СРКИ) ПО
КОНВЕНЦИОНАЛНА УРОГРАФИЯ ( И ПРИЛОЖЕНИЕГГО М7 ПРИ ДИСКРЕТНИТЕ
СЪСТОЯНИЯ НА НАЧАЛНА ПАТОЛОГИЧНА ПРОМЯНА НА СЪЩИЯ ( к д и н и к о -
рентгенологично проучване)

Б.Димитров

Карлово

РКИ е важен белег при отчитане състоянията на сбръчкан бъб-

рек при ХБН и при други състояния (хидронефроза, поликистоза, ту-

мори, специфични процеси, аномалии и др.) , РКИ се изчиогава по

Вуоринен (1962), като се изграждат с допирателни, които пра свър-

зването си образуват правюгълвяци общо тялото на бъбречната сянка

и фигурата, образувана от пиелокаликсната система и от първата ква-
дратура се изважда лицето на втората. Грешката достига понякога •

до 15 %, което е неприемливо за изчисление на дискретни промени.



При нашата методика изследвахме 100 болни (200) бъбрека.

Приехме за норма границите на РКИ от 0,35 до 0 , 4 3 .

ЧЕСТОТА НА ЕЬБРЕШТЕ С ПОВИШЕНА И ПАТ0Л01ИЧНА ПОДОШЮСТ

В.Топлев

Пазарджик

Проведено е проучване върху 4140 урографии със снимки и в

право положение за пет годишен период.Правят зе съпоставки за че-

стотата на това изследване при мъже а жени.На тази база е даден об-

щия брой на бъбреците с повишена и патологична подвижност - 682

(16,47 %), като съотношението мъже:жени е 1:3,3, Броят на патоло-

гично подвижните бъбреци е 261 (6,3 % спрямо общия брой урограЦри)

като в 82,64 % отслучаите е засегнат десния бъбрек, И тук съотношв!

нието мьже:жени е в полза на жените - 1:5,5, Най-често патологично

подвижните бъбреци се срещат в IV и У-то десетилетие. Изтъква се

значителната честота на патологично подвижните бъбреци, което обо-

сновава необходимостта от внасянето на по-голяма яснота в термино-

логията и критериите на понятията"повишена подвижност"в"патологич-

на подвижност". 66&С&ОЗ&?

ЗА ПОДВИЖНОСТТА НА БЪБРЕЦИТЕ

Б.Екимски, В.Топлев

Пазарджик

Изследвани са урографично 350 болни, като са правени снимки

и в право положение. Установи се, че при 51 десни и 38 леви бъбреци

подвижността е над 50 мм. При 3/5 от тях има патологични отклоне-

ния. Заедно с това в 2,95 % от случаите с подвижност до 50 мм също

се установяват патологични отклонения. Ето защо считаме, че степен-

та на подвижност на бъбреците от хоризонтално във вертикално положе-

ние не може да бъде критерий за разграничаване на патологичната от

фшзиологичната им подвижност. Такива критерии са промените във фор-
мата на бъбрека, в кухижната му система и смущенията в уродинамика-
та, установяващи се на урограмите в право положение,както и промени-
те в кръвоносните съдове на бъбрека и в хемодинамиката.установяващи
се на ангиография в право положение.
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КЪМ ВЪПРОСА ЗА ПРОБАТА SA ЧУВСТВИТЕЛНОСТ К М КОНТРАСТНИТЕ
КАТЕРИИ В ЕЖЕДНЕВНАТА УРОНЕФРОЛОГИЧНА ПРАКТИКА

К . К о л е в , А , В у ч к о в

София

Авторите правят анализ на различните реакции към различните

видове контрастни материи прилагани за провеждане на венозни е к с -

креторни урографии (урополин.урографин.телебрикс, верографин),при

деца и възрастни.направени в урологичния кабинет на секция "Ректге

нология" при ЦСМП.база 2 на МА.Подробно с е анализират тези реакции

във връзка ва постановката за предварителната (24 часа преди и з -

следването) проба за чувствителност към употребяваната контрастна

материя. При повече от 1000 изследвания, авторите на своя отговор-

ност, ае са прилагали предварителната (преди 24 часа) проба за чув

ствителност, а са прилагали т .н . "биологична проба" за чувствител-

ност (вкарване на 1 см от контрастната материя венозно, 3 - 5 мин

преди самото изследване),след което са вкарвали цялото количество

контрастна материя.

КЪМ ВЪПРОСА ЗА ОБЕМА НА КОНТРАСТНИТЕ РЕНТГЕНОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В
ДЕТСКАТА УР0НЕФР0Л01ИЧНА ПРАКТИКА И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПОВТОРНОТО
ИМ И ПОСЛЕДВАЩО ПРИЛАГАНЕ

К.Колев, С.Батанова, А.Бучков

София

Като изхождат от постановката, че "перлата на рентгеновите

изследвания" в детската уронефрологична практика са венозната ек-

скреторна урография и микционна цветография, при които е невъзмож-

на гонадна защита, авторите на базата на анализа на повече от 2500

венозни екскреторни урографии и микционни цветографии, извършени в

секция Рентгенология на 1Ш1,база2 на МА, предлагат схема за про-

веждането им, в основата на които лежи комплексната оценка на със-

тоянието на болното дете (клинична,параклинична и рентгенологична)

Тази постановка налага изключително добра колаборация между лекаря

рентгенолог и педиатъра уронефролог. Това условие трябва да бъде
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задължително спазено при повторните и последващи контрастни из-

следвания.Тук трябва и задължителната оценка на ехографското

изследване.

СЛТЧАл С MiOSECTBEIlA А1№АЩ. Ш ОТДОИТЕЛНАТА СИСТЕМА

Е.Ьиденов

София

Комбинираното рентгеново и ехографско изследване на отдели-

телната система се прилага с оглед откриването на по-голям брой

вродени състояния. Описва се случай ка мъж на 69 г. с оплаквания

от страна на пикочния мехур с клинична диагноза - аденома на про-

статата. От венозната урография, прицелните снимки на пикочния ме-

хур и ехографията се установява: 1. Двойна пиелокаликсна система

в ляво е двоен уретер; 2. Солитарна киста на левия бъбрек; 3, Го-

лям дивертикул на пикочния мехур при. самостоятелно вливане на еди-

ния уретер в него; 4. Улпоплазия на пиелокаликсната система на

десния бъбрек; 5. Аденома на простатата.

Използваните методики поотделно поставят точна, самостоя-

телна, но не пълна диагноза.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДИАГНОСТИКА НА НЕИЗОБРАЗЯВАЩ СЕ БЪБРЕК

В,Нешкински

Представят се няколко случая на едностранно неизобразяващ

се бъбрек и на такъв невизуализиращ се на нормалното му място при

пациенти с различни аномални на отделитенната система. Анализират

се възможностите на методите за диагностично изобразяване и техния

алгоритъм за правилното уточняване на патологията. Проследява се

поведението при подобни пациенти в условията на периферните рен-

тгенови звена.
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ВЪРХУ ДИАГНОСТИКАТА НА БЪБРЕЧНИТЕ КАРЩНОШ

Й.Георгиев, Б.Ников, П.Панайотов

Толбухин

Нормалната структура на бъбречния паренхжм представена с

ехогрефията е достатъчен аргумент за изключване на злокачествено

бъбречно заболяване. При хематурия и при клинични съмнения за

бъбречен карцином диагнозата се изгражда с помощта на ултразвуко-

вото, радиоизотопно и рентгеново изследване (екскреторна урогра-

фия, реновазография, компютъртомография). Прави се анализ на въз-

можностите на отделните методики за поставяне на вярна диагноза

на бъбречните карциноми. Акцентуира се върху ехографското и радио-

изотопно изследване, като методики безвредни за болните, с голяма

диагностична стойност. Решаването на диагностичния проблем при

бъбречно болните е в порядък определен от рентгенолога.

РЕНГГЕН-ЕХОГРАФСКИ ПАРАЛЕЛИ НА ХИДГОНЕФРОЗАТА
И БЪБРЕЧНИТЕ КИСТОЯШ ЗАБОЛЯВАНИЯ

И.Петрова, К.Велкова, Р.Семова, П.Стефанов

Пловдив

В нашата практика и основавайки се на данни от литературни

източници установихме различни становища относно диагностичната

стойност , специфичност и чувствителност на екскреторната урогра-

фия, ДСА и КАТ жато рентгенови методи от една страна и ехографскш

метод от друга при диагностициране на различните варианти на бъб-

речните кистозни заболявания в хидронефрозата. Като основен проб-

лем се изтъква отдиференцирането на вътрепиелонните и парапиелон-

ни кисти от високо-степенния смутен древаж.

Упоменатите дискутабидни моментив рентген-ехографската дваг-

ностика ставаха причина де си составим за цел проучването, уточня-

ването и създаването на рентгентехографски критерии за точна диаг-

ностика при тази патология.
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УЛТРАЗВУКОВ ЛИНАШЧЁН КОНТРОЛ И ДИФЕРЕНЦИРАНЕ НА
РЕ Щ Щ Б И ПРИ КАРШНОМА НА ЖЕНСКИТЕ ГЕНИТАЛИИ

А.Груева

София

Докладват се резултатите при 86 проспективно болни«трети-

рани за първичен карцином на женските генитални от въведения

като рутинен перкутанен ултразвуков метод. Обсъждат се ехотомо-

графските образи на оперативния чукан и настъпилите постльчете-

рапевтични промени на органите на малкия таз и възможностите

на изследване на точното стадиране до 92 %. Чрез очертаване на

формацията и параметричното й определяне се сравняват съпостави-

ми реални параметри и стойности на рецидива и метастатичните

лимфни възли, чието приложение е от особено важно практическо

значение.

ОСОБЕНОСТИ И ХАРАКТЕРНИ КТ БЕЛЕЗИ НА ВЪЗПАЛИТЕЛНИТЕ
И ТУМОРНИ ОБРАЗУВАНИЯ НА МАТКАТА И ЯЙЧНИЦИТЕ

М.Беева, В.Дудова

София

Обсъждат с е характерните КГ белези при 45 оперативно в е -

рифжцирани болни, като се обръща внимание на техниката на изслед-
ването и възможностите за контрастно усилване и динамична КГ.

Прави се преценка на мястото и възможностите на КГ в диаг-
ностичния алгоритъм на споменатите «аболявания.
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ЕЕШТЕНОДИАГНОСТИЧШ ПРОБЛЕМИ НА ИНТЕРСЕКСУАЖОСТТА ПРИ ДЕЩТ/

Н.Гривчева-Яношевич

Скопие

Интерсексуалността е проблем, третиран от много медицинска

дисциплини. Достигането до диагнозата е трудно, а самата дщагноаа -

често несигурна. Педиатрично-рентгенологичният подход е коюивщран.

Няколко диагностични методи (микционна уретро-цистографвя, хвсте-

росалпингография и колпография с допълнителна иригография) трябва

да се прилагат заедно. Тази комбинация дава явни резултати.

Ние представяме серия от 16 деца с различни белези на псевдо-

хермафродитизъм. Три от тях са с клинични в рентгенологични бежеам

на истински хермафродитизъм. Отделна група е с анус амперфоратус,

при която комбинацията от нарушено разввтие на урогениталния сеп-

тум и клоака е силно изявено. Това е най-тежкото увреждане, което

води до най-големия хаос в патологията на ннтероексуалността.
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КОСТНО-СТАБНА слетал

НИВО НА 0СТЕ0П0Р03АТА ПРИ БОЛНИ С ХРОНИЧНА
БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

И. Делов, Ат. Сотиров, Сл. Табаков

Пловдив

През целия живот на организма, костната тъкан непрекъснато

се променя и обновява. Дисхармонията на този процес често довеж-

да до състоянието - остеопороза. Последната клинично се представя

под трабекуларна или кортикална форма. Хроничните бъбречни забо-

лявания съчетани с недостатъчност и болните на хемодиалжза са с

калциев дефицит, съответно до рззностепенна остеопороза.. Ние

използвахме компютър-томографския метод, по наша методика, за

определяне минералното съдържимо на костите у петдесет такива

болни. Осъществява се анализ и сравнения между тяжестта и време-

траенето на хроничното бъбречно заболяване, възрастта, пола, дина*

миката и пр. Проучванията имат медицинско и социално значение и

отношение към профилактиката и лечението на остеопорозата.

ТАНАТОФОРНА ДИСПЛАЗИЯ (ТАНАТОФОРШ НАНИЗЬЮ

С.Пасжалев, Т.Иванова, Г.Георгиев, Ст.Станков, П.Лазова

Бургас

Представя се един случай на танатофорна дисплазия (танато-

форен нанизъм), което е много рядко заболяване - среща се 0,015

на 1 000 раждания.

Описва се подробно външния вид, рентгеновите изменения,

които допринасят много за диагнозата и патологоанатомичните про-

мени. Изтъква се значението на скрининговото ултразвуково изслед-

ване на бременните, чрез което е вьзможж пренатална диагноза

още в 18 - 20 геетационни седмаци.



О 71.

КОМИШЪР-ТОМОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА НА РЕТРОБУЛБАРНИГЕ
И ШГГРАБУЛБАРНИТЕ ТУШРИ

Ivi. Б а е в а

София

Ошасват се характерните компютър-томографски белези: добре

видима мекотъканна формация, в повечето случаи хиперденсна,

прави се преценка за степента на контрастиране и кривите на

поемане на контрастната материя, инфилтриране на околните струк-

тури и проникване в интракраниалното пространство и ангажиране

на мозъчните структури.

Обсъжда се диференциалната диагноза.

(7
ДИАГНОСТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА КОМПЮТЪРНАТА ТОМОГРАФИЯ

i ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА ЛИМФНИТЕ ВЪЗЛИ В ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНАТА
; ОБЛАСТ И ШИЯТА
; 5 . Д и м и т р о в , Е . С а р а ч е в

Пловдив

Приложен върху 61 случая методът на компютърната томогра-

фия доказва на практика своите възможности при диагностициране-

то заболяванията на лимфните възли в лицево-челюстната област

и шията. Оформят се типичните компютър-томографекм еммптомо-

il комплекси на отделните нозологични единици - остря я хронячня
if

Ц , лимфаденити, първични и вторични тумора, кястозни процесн.
Щ
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РЕНТГЕН0М0РФ0Л01ИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОСТНИТЕ ПРОМЕНИ ПРИ
ВРОДЕНИТЕ АНОМАЛИИ НА ВЪНШНИЯ СЛУХОВ ПРОХОД (БСП)

А.Томов

София

При вродените аномалии на петромастоидната област външния

слухов проход се засяга в различна степен. Класическата рентгено-

графска техника не може да реши диагностичните проблеки, поставени

от клиниката. Топографското изследване позволява да се установи

аномалното развитие и оформяне на прохода. В процеса на комшотър-

томографско изследване се диагностицират и мекотьканните аномалии.

Характеристиката на промените се проследява в светлината на пред-

ложената от нас класификация на вродените аномалии на петромасто-

идната област. При 167 болни преобладават едностранните аномалии.

При тях в 24 % срещаме изцяло неразвит спонгиозно структуриран БСП,

в 11 % пълна компактна атрезия, в 14 % частична атрезия, в 8 % про-

хода е равномерно стеснен, в & % е тесен " "-образен. Най-чести са

промените в групата на комбинираните едностранни аномалии. При съче

таните двустранни аномалии наблюдаваме: в 11 % двустранна стеноза,

в 8 % атрезия със стеноза и в 2 % двустранна атрезия.

ПРЕДОПБРАТИВНА ЕМБОЛИЗАШЯ ПРИ МЕКОГШННИ И КОСТНИ ТУМОРИ НА ТАЗА

А.Бадаийски, В.Панчев, Ив.Симеонов

Плевен

материал: проваля сме цредоперативна еиболизация при 4 болни

с тумори, изхождащи от костите и меките тъкани на таза. Трима от

пациентите бяха с остеосарком на илиачната кост и бедрата. Един

с миосарком. Методика: прониква се с катетър от контралатералната

страна селективно в захранващата артерия. Като емболизат сме из-

ползвали геласпон. Резултати: на контролната ангиография се визуали

зира оклузия на захранващата туморна артерия. Операциите бяха без-

кръвни.При двама беше наложена алошюетика,осъществена с минимално

кръвопреливане.
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РЕНТГЕНО-КЛИНИЧКИ ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ КАНШНИЯ ТУНЕЛ
У АКРОЫЕГАЛИЩ

О.Стоянов, Д.Балдаранов, Л.Дянков

София

Обект на проучването са 48 болни (28 жени и 20 мъже) на въз-

раст от 20 до 62 г. (средна възраст 41,3 г.) с акромегалия. Сред-

ната давност на заболяването възлиза на 8,7 г., а средната продъл-

жителност на оплакванията от изтръпвалия, намалена сетивност в об-

ластта, инервирана от ii.wcfMCmus и моторна слабост в ръцете -

6,4 г. При всички пациенти са проведени рутинно стандартизирани

рентгенови изследвания яа гривнените стави в лицева и странична

проекция и на карпалния тунел по Fctfiewz . При част от болните

карпалният тунел е изследван компкгър-томографски. Получените ре-

зултати са съпоставени с данните от клиниката, нивото на сомато-

тропния хормон в серума и електромиографските находки.

Проучването показва, че комплексното изследване на костите и

меките тъкани е в състояние да осигури ценна информация за пато-

морфологичния субстрат на оплакванията, които при болните от акро-

мегалия могат да се представят с картината на т.нар. синдром на

карпалния тунел.

КАРПАЛНА НЕСТАВШОСТ Ш ПСЕЩОАРГРОЗТГЕ НА СКАФОВДНАТА
КОСТ И БОЛЕСТТА НА КШБЬОК

П.Косев, Л.Дамянова

Определяне на каршишата нестабилност е от иаювочжтелно зяа-

чеше за съвременната рмсонотрухгавва хирургия на ръката.
Описани са методите аа изследване и рентгеновите бел#зи, явос

ходими за поставяне на диагнозата карпална нестабилност при болест-
та на Кинмьок и скафоидната псевдоартроза.



ПРОМНИ ВЪБ ВЪТРЕШНОТО У1О ЕРИ МОДНМТл
НА ПЕТРОМАСТОНШАТА ОБЛАСТ ( П Ш

А.Томов

София

Конгениталните аномалии на вътрешното ухо се смятаха за ред-

ки. Въвеждането на многопосочната томография и компютърната томо-

графия значително подобриха откриването им. При 167 болни с вроде-

ни аномалии на Ш.Ю са проследени промените във вътрешното ухо. По-

редки са аномалиите в размерите и положението на полуокръжните ка-

нали. Те са по-чести при едностранните и преобладават в групата на

комбинираните едностранни аномалии. Б 11 % се среща по-тесен, а в

8 % по-къс вертикален полуокръжен канал, кежду 1 % ти Z % (еднострзн-

но-двустранно) варира аплазията на каналите. Аномалиите на вестибу-

лума варират - от аплазия в 2 %, до промяна в размерите му, малък

вестибулум - 15/0, голям 4"булозен" в 5 ;». От аномалиите на кохлеа-

та наблюдаваме: аплазия - 1 %, развита само базална извивка - 6 %,

малка конхеа - в 2 %, голяма кохнеа - 3 %, както и преобладаване на

кохлеарната«клероза - 14 %. Тези промени са по-чести при комбинира-

ните едностранни аномалии.

РЕНТГЕНОМОРФОЛОШЧНА К М С Ш И К А Ш Я НА ВРОДЗШТЕ
АНОМАЛИИ НА IiETP0MACT0iIJ3iATA ОБЛАСТ (Ш.О)

А.Томов

София

Класификациите на вродените аномалии на ухото предизвикват

доста спорове. Преобладават патологоанатомичните и етиопатогенетич-

ните. Липсва цялостна рентгеноморфологична класификация. Ние изграк

даме класификацията си на анатомичен и ректгеноморфологичен принцпц

на базата на различното комбиниране. Делим ги на едностранни в дву-

странни съответно изолирани в комбинирани - промени в конфигурация-

та, размерите, структурата и разположението на анатомичните елемен-

ти на външния слухов проход, средното и вътрешно ухо.
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ЧЕСТОТА НА К0КСАРТР03АТА

Б.Екимски

Пазарджик

Изследвани са тазобедрените стави от урограмите на 517 бол-

ни на възраст от 10 до 90 г. Коксартрозни изменения в различна

степен са установени при 166 (32,10 %) от изследваните (мъжете -

30,97 %, жените - 33,63 %). Изменения се откриват още през второто

десетилетие в 7,01 % (при мъжете - 5,55 %, при жените - 9,52 %).

С деструктивни (кистични) жорми са 23 болни (4,44 % от всички из-

следвания и 13,8 % от тези с коксартроза), като 5/6 от тях са мъже.

Най-младият болен с деструктивна форма е на 28 години, а най-го-

лям дял (1/3) се пада на възрастта 61 - 70 години. Първият рентге-

нов белег на коксартрозата е несиметричното стеснение на ставната

междина в латералния й участък. Степента на промените не винаги са

в права зависимост от възрастта. Оплакванията на болните не съот-

ветстват на количествените промени, установени на снимките.

НОВО СХВАЩАНЕ SA МАЛИГНЕЕОСТТА НА КОСТНИТЕ ТУШРИ НА КРАКА

Д.Дилчев

София

В продължение на 15 г. са наблюдавани десетки случаи с навре-

ме или сравнително рано открити злокачествени тумори на долиня край-

ник, почти изключително у съвсем млади хора,които са загинали.Една

част от тях са се подвели по козметична операция. На други е напра -

вена радикална операция 1с-:Ю дни след биопсия.Трети са забавили

съгласието си за ампутация от 3 до 6 м. и повече. Поради това са ан-

кетирани 100 мъже в толкова жени. 19Э о? тях са заявили, че най-цен-

ния орган е долния крайник. Предложен е начин за психологическо вьг

действие за съгласие за ампутация, а при неуспех се предлага отказ

от някоя остарели медицински етични постановки.
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РЕНТГЕНОВА ДИАГНОЗА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА САКРОИЛИАЧНИТЕ
СТАВИ В ШАДАТА ВЪЗРАСТ

Х р . Х р и с т о в , И . П и с е в

София

Разглеждат се рентгеновите изменения на сакроилиачните ста-

ви в 100 болни медду 18 и 30-годишна възраст. Оплакванията са би-

ли болни в кръста и от страна на периферните стави. Правени са

лицеви рентгенографии на сакроилиачните стави, томографии, лицеви

и профилни графии на долните гръдни и на лумбалните прешлени и при

съответни оплаквания на периферните стави. Рентгеновата находка

се интерпретира в съчетание с цялостната клинична картина и съоб-

разно данните от другите дараклинични изследвания, В голям брой

от случаите промените в изследваните стави иматхарактер на сакро-

илиит, катопроява на болестта на Бехтерев. Сравнително често се

наблюдава и илиячната хиперостоза в резултат на нарушена статика,

поради промени в гръбначния стълб - прекарана боласт на Шоерман-

Мау, със сколиоза, преходни прешлени между лумбалния и сакралния

сегмент на гръбначния сталб, с неоартроза и други деформации.

РЕНТГЕНОВИ ПОКАЗАНИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СМУТЕНОТО КОСТНО

СРАСТВАНЕ С ВИСОКО ЕНЕРГИЙНИ УДАРНИ ВЪЛНИ

Е.Костов, В.Вълчанов, М.Махайлов

София

От 1987 г. във ВОД се прилага метод за лечение на смутеното

костно срастване след фрактури с помощта на високо енергийни удар-

ни вълни. Този метод беше приложен при 102 пациенти, хомо бяха

проследени рентгенологично преди, по време и след провеждане на
лечението.

Анализират се резултатите и на тази база се извеждат рентге-
нови критерии за показанията, за провеждане на екстракорпорална
остеореставрация с високо енергийни ударни вълни.
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ВЪРХУ РАННАТА И КЪСНАТА ФОРМА НА НЕСЪВЬНЙЕННАТА
0СТЕ0ГЕНЕЗА

Ст.Поборникова, С.Цветкова

Пловдив

Несьвършенна остеогенеза е установена прв 10 деца (7 в пе-

риода на новороденото и 3 след това на възраст 5, 3, 11 г.).

Прави се рентгено-клинична съпоставка прз автозомно реце-

сивната и автозомно доминантната форма, съобразявайки се с прие-

тите 5 клинични съвременни форми на заболяването.

Подчертава се водещото място на рентгеновото изследване

за диагнозата на заболяването (конвенционално и комшотър-томо-

графска дензитометрия).

Предлага се и диференциално-диагностичен рентгено-клинвчен

план.

Е Ю Ж Ш НА ЖГАФИЗАРНАГА Х0НДР0ДИСЕЛАЗИЯ
ПО ТИПА НА ШИЩ

С.Величков, Б.Балев, З.Чернинков

Сливен

Систематезира се рентгеновата симптоматика при 20 деца с бо-

лестта на Шмид, наблюдавани в динамика за период от 6 години. Об-

съжда се диференциалната диагноза на болестта на Шмид с другите

метафизарни дисплазии и рахита.

Проследено в динамика заболяванво показва благоприятна ево-

лвдия. Във връзка с това се правят изводи имащи значение за клинич-

ната практика. Извършените преждевременно оперативни интервенции

влошават растежа на метаепифизите, нарушават естествения благоприя-

тен ход на промените и в някои от случаите водят до янвалздизация.
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ДЕНСИТОГлЕТРИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ В МАЛКИл ТАЬ 7 НЕНИ

Г.Хаджигеоргиев, Сл.Табаков

Пловдив

Комгаотър-томографско откриване на по-дискретни промени в

меките тъкани и органи в малкия таз у жени е несигурно, поради

оскъдността на денситометрични параметри за таз у здрави жени.

Несъмнено това още повече затруднява диференциално-диагностичното

разсъждение. Друг основен проблем при изследване на малкия таз

у жената е най-подходящия начин за изследване, Б статията на

базата на едно достоверно проучване се представя информация, от

която за в бъдеще се избягват споменатите затруднения.

ВЪРХУ СРЕДНИТЕ СТОЙНОСТИ НА МИНЕРАЛНОТО СЪДЪРЖИМО
НА КОСТИТЕ У БЪЛГАРИТЕ

Сл.Табаков, И.Делов, Р.Семова, С.Цветкова

Пловдив

Минералното съдържимо на костите (friCK) в различни групи

хора, националности и т.н., отбелязва известна вариация, дължаща

се на условията на живот и хранене, някои генетични фактори и др.

Б тази връзка е установена разлика от около 10 % в средните въз-

растови норми при хората от САЩ и Западна Европа. Въпросът е ак-

туален и за нашата страна. Ь тази връзка ние сме започнали широка

програма за проучване средното минерално съдържимо у българите на

базата на нашия метод за компютър-томографско определяне на МСК.

Първите резултати от над 300 наблюдения могат да послужат за база

на тази програма. Засегнат е възрастовия период от 20 до 70 години

- мъже и жени - разделени на декади. Резултатите ще бъдат предста-

вена във вид на статистическа диаграма със съответното стандартно

отклонение.
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СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА НА КЛАСИЧЕСКАТА
И ДСА НА ДОЛНИТЕ КРАЙНИЦИ

К.Велкова, П.Стефанов, ВЛервенков

Пловдив

Трудностите в осъществяване на класическата ангиография не.

долните крайници са среди всичко свързани с характера и специфи-

ката на заболяванията,свързани с нарушения в проходимостта на

съдовете. Въвеждането на ДСА даде алтернативна възможност, чрез

интравенозно инжектиране на контрастна материя, представяне на.

артериалното съдово русло.

Авторите анализират 350 класически ангиографии и 250 ДСА на

долните крайници като отчитат границите, възможностите и степента

на информативност на двете методики.

g
ЕХО-РЕНТШО-КЛИНИЧНИ ПАРАЛЕЛИ В ДИАГНОСТИКАТА
НА ВРОДЕНАТА ДИСПЛАЗИЯ НА ТАЗОБЕДРЕНАТА СТАВА

Е.Симова, А.Недева, П.Дамянов

Пловдив

Някои не напълно разрешени проблеми относно диагностичните

възможности на ултразвуковата томография при вродената диспяазия

на тазобедрените стави станаха причина да изберем за обект на на-

шето проучване тази ехографска методика.

Представят се резултатите от проведени ехографски изслел

при контролна група от деца в съпоставка с данните от рентгеновото

изследване и клиничната находка. Обсъжда се чувствителността •

специфичността на ехографския метод съобразно резултатите от нам-

то проучване и спрямо тези от литературните източници.
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ЗА НЖОИ ДЕНСИТОМЕТРИЧНИ ПРОМЕНИ В МАЛКИЯ ТАЗ
ПРИ РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА

Г.Хадкигеоргиев, П.Делев, Видев

Пловдив

Мекотъканните промени при рака на маточната шийка (РМШ) са

многобройни и разнообразни, както регионалните, така в отдалече-

ните. Макроморфологичните изяви, когато са значителни представля-

ват малко затруднение в комшотър-томографската им характеристика.

Значителна трудност за компютър-томографската диагноза се явяват

началните макроморфологитаи изяви, също в отграничаването на I от

II стадий и в процезвране разпространеността на процеса при II от

III стадий.

Б статията се посочва, как чрез комшотър-томографска информа-

ция се постига по-голяма точност в стадиирането напроцеса - РМШ -

и нейната стойност в определяне поведението на клинициста.

ПРОУЧВАНЕ НА ДИАгаОСТИЧНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА КОСИТЕ
РЕНТГЕНОГРАФИИ НА ЗЪБИТЕ

Г.Йорданов, Гр.Григоров, К.Лаков, Ив. Филипов

Пловдив

Косите рентгенографии на зъбите се използуват сравнително

рядко в стоматологичната рентгенова практика. Причина за това е,

че все още не са проучени напълно техните диагностични възможности.

Авторите изследват с предлагана от тях техника за изпълнение на ко-

си забни рентгенографии 223 зъба. В тази групасе включват 142 мола])

ри, 68 премолари и 13 резци. Резултатите от изследването сочат пре-

димство за техниката на коспе рентгенографии при моларите и премо-

ларите (особено на горната чалюст) и предимство на конвенционалните

рентгенографии по изометричната техника при изследване на резците.
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МОДИФИЦИРАНИ ЦЕНТРАМ ПРИ ТРАВМАТИЧНИ УВРЕДИ Е ОБЛАСТТА
НА ОРБИТАТА И ЯБЬЛЧНАТА КОСТ

А. Кирилова, А. К и б а р о в а , Е . Р а ч к о в а

Варна

Умението на рентгеновите лаборанти е поставено на изпита-

ние при изобразяване на черепа и по-специално на лицевия скелет.

Затрудненията се основават на проекционното наслагване на множе-

ство костни структури.

Предлагат се два модифицирани центрам за представяне на

орбиталните ръбове, които смятаме, че биха могли да подобрят че-

репната диагностика. При първия се постига отлично изобразяване

на външния орбитален ръб, а при втория - на долния орбихален ръб,

тялото и дъгата на абълчната кост, както и на част от базата.

Описват се центражите и се демонстрират рентгенограми с патоло-

гични находки.

ШОВдШОКОСТАДНА ДШ1ЛАЗИЯ. ПРИНОС ОТ ТРИ СЛУЧАЯ

Б.Балев, В.Стоянов, Д.Радева, Д.Павлова, З.Колев

Спондилокосталната дисплазия (СКД) е една от най-скоро опи-

саните скелетни дисплазии проявени с раждането. Прави се клинична

и рентгенологична характеристика на класическия симптокомплекс.

Описват се три наблюдения на СКД. Първото (новородено,почина-

ло на 2 м,) е с разгърната клинико-рентгенологична картина - неси- ,

метрична малсегментация на гръбнака и ребрата, хипоплазия на лопат-

ките, липса на сакрум, синдром на Цьолингер-Елисон с дуоденален ух-

кус, бъбречна поликистоза, мужовжсцидоза. Прави се диференциална

диагноза с близка малформативни синдроми. Въпреки типичната конете»

ладия за I тип на СКД,поради нарушение в осификацията на прешлените

ра бащата е възможен ш
 Т
П тип със силна вариабилна експресивност ,*

на гена.



8 2 .

ОЦЕНКА НА СТОЙНОСТТА НА КОМПЮТЪРНАТА ТОМОГРАФИЯ
ЗА ПО-РАННА ДИАГНОЗА НА АНКИЛОЗИРАЩИЯ СПОНДИЛИТ

З.Тончев, Д.Димов, И.Писев, И. Жутев

София

Изследвани бяха 56 болни (49 мъже и 7 жени) на възраст

от 17 до 41 години, средно 22,7±6,3 г., които имаха спондилар-

тритен синдром. Оплакванията бяха с давност от 10 дни до 15 го-

дини, средно 3 t з,4 години.

При всички болна бяха извършена обакновена рентгенография,

компютърна томография и сцинтиграфия на костите на сакровлвач-

ните стави. Наличие или липса на анквлозвращ спондилит ое преце-

нявам въз основа на римските двагностачнв кратери, а рентге-

новата в компютър-томографската находка бяха оценявана по единна

рентгеноморфологични критерии. Представени са компютър-томограф-

ска образи на промените в сакроилаачввте става от I-вв до ЗУ-тв

стадий.

БЬЗМСЖНОСТИ НА КОМГОГЪРНАТА ТОМОГРАФИЯ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕТО
НА ЛИЩВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ И ВИЯТА В НОРМА

З.Двмитров, Е , С а р е ч е в , С.Диматров

Пловдвв

Авторите прилагат компютърната томография при 84 случая

със ааболяванвя в областта на лицаво-челюствтта област в ваяха.

Използват се възможноствте на компютърната томография в мако-

тъханвата двагностнка с цел уточняване на нормалната парааитри

на лимфните възлв, подчмюстннте в окояоушжтв ояопмв ж м и .
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КОШШНАТА ТОЮГРАФИЯ В ДИАГВОСТИКАТА НА ТУ1ЮНИГЕ
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПОДЧЕДОСТНИТЕ И ОКОЛОУШЖЕ СЛЮНЧВ91 ХЛБЗИ

3 . Димитров, С.Димитров

Пловдив

Авторите дискутират възможностите на компютърната томо-

графия при заболяванията на подчелюстните и околоуишите слюн-

чени жлези. На базата на 41 случая авторите отдиференцират

характера на патологичния процес, неговата локализация и обез

и състоянието на околите тъкани.

i/

ОСОШИХЯИ И ХАРАКТЕРНИ БЕЛКИ ПШ КШШГШАТА ТОУОГРАШЯ
НА СПОНЛИЛШЗАТА И (ШОЩОШЛИСТЕЗАТА В ЛУШБОСАКРАЛНАТА
ОБЛАСТ

Л.Петров, Д.Кръстев

Конпютър-томографските образи на спондилолизата и спондило-

листезата в лумбосакралната облает са особено характерни, но в

някои случаи ногат да затруднят точната диагноза или да не

бъдат оценени.

Анализират се компюгър-тоуографските белези на спондило-

лизата и споядилояистезата при 35 болни, като се обръща особено

внимание на техниката на компютьр-томографското изследване в аив-

томичните особености. Разглеждат се случаи със спондилолиза без

сЕондилолистеза както и съчетанието опондилолиза - спондилолисте-

за - дискова херния.



84.

ДИАСТРОФИЧЕН НАНИЗЬМ У НОВОРОДЕНО

Й. Георгиев, И.Стоянов, В.Желязков

Толбухин

Описва се случай на рядко срещното автозомно-рецесивно

заболяване при новородено момиче. Правя се диференциална диаг-

ноза предимно с ахондроплазията. Заболяването се представя с

характерните прояви: джуджешки ръст, напомнящ за ахондроплазия,

деформация на ходилата, сколиоза, малформация на ушните миди.

В описания случай липсва разцепено небце на горната челюст,

но е налице аномалия на отделителната система, оказала се причи-

на за леталния изход.

РЕНтт-юрФШюгачни ПРОМЕНИ НА ИМВНЕИИТЕ СТАВИ

ПРИ ЛОКАЛНО ИШРОВЪЗДЕЙСТВИЕ

Л.Нацков, Г. Делчев

София

Литературният обзор показва, че все още въпросът за ран-

ните изменения в рентген-морфологичната картина, при въздействие

от вибрации, не е достатъчно изяснена.

Нашата цел беше да проучим влиянието на локалното вибро-

вьздействие върху костите на гривнените стави и пръстите, влиза-

щи в най-пряк контакт и първи с агресивното вибрационно въздей-

ствие.

От анатомична гледна точка гривнената става е една много

функционална става с добре изразени възможности за противодей-

ствие. Тя е съставена от много кости с богата съединителна тъкан,

синовиална течност л добро кръвоснабдяване, все фактори помагащи

още тук на място да отреагяра адекватно в гасенето на вибрациите.
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Ш Ш Т Е Б Р А Л Ш ЦЕРБИКАЛЕЕ 2ЕШТ0К - РЕНТ1ЕН0Л01ИЧШ ОБРАЗ

X. Казаков

Велко Търново

Превертебралният хематом е най-честото травматично заболя-

ване на мекотъканните структури на цервикалния гръбнак и в зна-

читмна степен неговата генеза и разпространение е в корелация

с овото и видът увреждане на прешлените сегменти. Особен про-

в диагностиката на това болестно състояние, е нееднаквото

зе ва изследователите за нормалната рентгенова ширина на

прев*ртебралните меки тъкани. По наше мнение, публикуваните от

такт авторе цифрови стойности не отразяват вярно истинската

рентгенова картина, тъй като в болшинството от случаите измерва-

ният* ся правени в неутрална позиция на цервикалния гръбнак, без

Ла cm взети под внимание различията в състояние на флексия и

екстюзшя. От друга страна, съществуват различия и при измерва-

нията, на меките тъкани от проксималната и дисталката цервикална

РЖГШОВА. ДИАГНОСТИКА НА РЕГРСЖАИШШАЛНИЯ ТИЩЕНИТ

С.Шюиамв, Л.Савов, Е.Саботинов

Бургас

Описва се методиката на изследване и рентгенологи чните про-

мени в мускулус лонгус коли, причина за болков синдром, изразяващ

се понякога с остри престъпни болки в горната част на врата.

Оплакванията най-често се усилват при движение на главата и осо-

бено при преглъщане. Последното може да е затруднено. Оплаквания-

та могат да бъдат съпътствувай! от лшео повишена температура и

ускорено РУЕ.



АТГЕЗИЯ НА ХОАШГГЕ КАТО АНОМАЛИЯ НА НОСНИТЕ ХОДОВЕ

Н.Гривчева-Яношввич

Скопие

Атрезията на хоаните е рядка аномалия у новородените. Рентге-

нологичното представяне на локализацията на обструкцията е твърде

важно, Атрезията на хоаните може да бъде едностранна или двустранна,

костна или меибранозна, пълна или непълна. В първите 2 - 3 дав от

живота на новороденото оро-фарингеално дишане не се установява и ако

е налице билатерална атрезия с пълна обструкция на назофаринкса

може да последва внезапна смърт, В почти всичка случая метод на

избор за лечение е хирургичният.

Ние изследвахме рентгенологячно 10 новородена (6 момичета а

4 момчета) на възраст под 10 месеца, Атрезията беше двустранна пра

6 случая и едностранна - при 4. Рентгеновият метод е прост а не

дава усложнения, Вф-?С&С.££' £
РЕНТГЕНОВА ШРВДЛ01ИЯ И ШКРОРАДИОГРАФИЯ НА КОСТНИТЕ ИЗТАСГАЭИ

Ф.Хойк
Щутгарт

Представени са различни типове на остеолитвчнн и остеобластна

костни метастази. Очертанията на вторичните костни тумори отразяват

динамиката на растежа, а оттук и отношението между ту морната акост-

ната тъкан в рамките на цялата кост. Реактивното костообразуване мо-

же да доведе до формиране на кортвкална черупка или едностална спш-

гвосклероза в трабекуларната костна тъкан,микрорадиографските обрева

демонстрират изразеното преустройство на реактивните промени в кола

Изтъкват се разликите в налачието,формата а големината на остеаап»

те в нормалната костна тъкан а в новообразуваната костна тысан.Ывва-

ралазацията на костната тъкан е от голямо значенве.В ранните стадии

на костното възстановяване минералният мвтаболазъм се дохументара

със сцантиграфскате метода.Демонстрвра ое рамичшта морфология ш

костните метастаза в хода на болестта а след твралевтачно повлнвше
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РЕНТГЕНОВИ БЕЛЕЗИ ПРИ ТРАВМИ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

С . Б о с н я к о в и ч - Б ш е р

Тюбинген

При рентгенологичното изследване на гръбначния стълб ори трав-

ма иыа два важни въпроса: ииа ли фрактура или дислокация; Стабилна

или нестабилна е увредата.

Три сегмента на гръбначните прешлени се използуват за оценя-

ване на механичната стабилност или нестабилност:

- преден сегмент (тяло на прешлена, диско, преден надлъжен

лигамент);

- Медиален сегмент (задната част на тялото на прешлена, даск,

заден надлъжен лигамент);

- заден сегмент (корени на дъгите, ставни повърхности, интер-

спинозни лигаменти).

Ако само един от трите сегмента е разрушен лезията е стабил-

на. Ако са поразенидва или три сегмента лезията е нестабилна. Ня-

кои наранявания са с ограничена стабилност.

Има три пика на честота в разпределението на гръбначни*
шраияванш: С-1/С-2, С-5/С-7, Т-1?/Л-2. &£&СССЛ¥С

ОРТСОАНТОИОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МАКСИЛАРНИТЕ СИНУСИ

Д.Зяя, С.Съртмадшева

Софи

Чрез промяна в похоже наето на главата се правят ортопантомогра-
ма на различна дълбочина. Видимостта на патологичните промени в си-
нусите е много добра. Ортопаатомографията замества изцяло обикнове-
ната томография и намалява броя на болните нуждаеш* се от допълни-
телно компюгъртомографско изследване. Образите са разгъната в на-
пречно надравлеше, което следва да се ама предвид дрм анализа ям.



ДИАГНОСТИЧНА СТОЙНОСТ НА КОСТНАТА ВЪЗРАСТ ПРИ ОЦЕНКА НА
НОРМАЛНИЯ РАСТЕЖ И НЕГОВИТЕ ФИЗИ0Л01МЧНИ ОТКЛОНЕНИЯ

Н . С т а н и м и р о в а , Н . Т о ц е в

П л е в е н

Своевременното откриване на отклоненията в нормалния растеж

и неговите физиологична отклонения е проблем, с който педиатрите

се срещат все по-често в своята практика. Същият е свързан с мно-

го диагностични и терапевжични затруднения.

Настоящото проучване включва 100 деца на възраст от 6 месеца

до 6 година, изпратени в Катедрата по повод на друго изследване.

От тях 50 момичета в 50 момчета. Изследването извършвахме при стан-

дартни условия - рентгенография на лява ръка пра разстояние фокус-

филм 1 метър, дорзо-воларна проекция, централен лъч перпендикуля-

рен на главичката на I11-та метакарпална кост. Ръста • техлото

оценявахме въз основа на изработените норматива.

ДИАГНОВТИЧИИ възювюсти НА ОРТСИАНТОМОГРАМЯТА ш ДОЛНАТА ЧЕЗВСТ

С.Съртмадибва, Д.Зия - София

Използването на ортопантокографаята в класическия f вид ама
относително ограничени възможности. Тя обхваща целите челюсти, ввеж
ледванате слоев* не вивагв обхващат зоната па интерес, лъчевото на-
товарване е по-голямо. Поради това направихме изследвания аа части
от долната челюст с различна дълбочхяа аа срезовете. Те поввожват
обхващане на цялата дебелина аа челюстта, намаляват обема на о б л и -
ваните тъкана а позвяават анформатаваостта.
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РЕАЛНОСТ НА ОБРАЗИТЕ ПРИ ОБЖНОВЕНИТЕ И ДИРЕКТНО УГОЛЕМЕЛИ
РЕНТГЕНОВИ СНИМКИ, ОБИКНОВЕНАТА И КООДЮТЪРЯАТА ТОМОГРАФИЯ

С.Оьртмадоева, Л.Величков

София

Проведени са сравнителни проучвания чрез обикновени и ди-

ректно уголемени рентгенови снимки, обикновена и компютърна то-

мография, напречни срезове на костни сегменти при първични костни

тумори. Информацията от посочените методи е значително по-малка

от тази при аксиални рентгеновиснимкн на костни сегменти. Тя мо-

же да се подобри чрез многоосево изследване с директно рентгеново

уголемяване и компютърна томография.

Изхождайки от литературните данни по подобряване на инфор-

мацията ще доведе и прилагането на магнитно-резонансната томо-

графия.

ПИШЖЕНИЕ НА ШНИТНИЯ РЕЗОНАНС ШИ
ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА КОСТНАТА СИСТЕМА

Г.Делорм

Бордо

ВЪЗШЖНОСГИ НА РЕНТГЕНОВОТО ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИ ЧУЗДИ ТЕЛА
В ОКОЛОЗЬБНИТЕ ТЪКАНИ

Н . К о т о в , Г .Йорданов

Пловдив

Разглеждат се 54 случая с попадане на каиалопълвежно сред-

ство в околозъбните тъкани, 22 от които в долната челюст i 32 в

горната челюст • мыссиларните сижу си. В чаот о* олучаите каиало-

нължажжата штержя е нояадмм в нажалят* жа долната чмюот. Иа-

вожшш оа рамичш раштгпом методики и цмтража в оа правят

иаводи аа техните иавмокнооти.
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КЛИНИК0-РЕНТГШ0Л01ИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ШИ ДЕДА. С КРАНИОФАРИНгаНИ

В.Каракостов, Хр.Цеков, Л.Пенев

София

Обект на настоящото проучване са 52 деца с краниофарингиош,

лекувана в клиниката по неврохирургия при ВИ. за периода 1954-1969г

От тях 25 са момчета н 27 момичета. При 39 от случаите, туморът е е

янтра-супраселарен растеж, при 12 - супрасеяарен и при 1 - е н д о с е -

ларен. Водещи в кланичната картина са проявите на повишеното вътре-

черепно налягане - 42 болни, следвани от нарушенията в зрението -

37 болни, ендокринна симптоматика при 22 и огнищви неврологични

прояви при 7 болни, КТ изследвания са проведени при 25 деца, като

патологични промени са установени в 24 случая, 5 от туморите са

солвтарни, 17 кистичяи и 3 смесени. Краниографии са правени при

всички, като при 26 е установена уголемена села, при 37 - кааиДрш»

ДЬЛГОВРОЕННО КОмШПЪРТОМОГРАФСКО ПРОСЛЕДЯВАНЕ
НА БОЛНИ С ЕПИЛЕПСИЯ С ФОКАЛВИ ПРИПАДЬШ

Г.Ганева, Н.Танева

Софи

Целта на изследването бе да обобщи резултатите от продължи-

телното наблюдение на болни с епилепсия с огнищви припадъци, както

и на болни с вторично генерализирани тонико-клоннчни припадъци,

при които в началото на наблюдението не са установени определени

мозъчни структурни промени.

Пациентите са наблюдавани в продължение на период от 3 д о 10

години,като периодически са провеждани контролни клинични, електро-

енцефалографски, церебрални компютър-томографски изследвания,

дълговременното компютъртомографоко цросжеддии» рамирява

възможностите за разкриване на мтологични мовъчнипроцеои, лежащи

в основата на епилептичното заболяваш», както и >& проолвдяването ям
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РАДОИЦД7ШРАНИ ТУМОРИ НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА

(С ПРИНОС НА БЛИН СЛУЧАЙ)

Хр.Цеков, С У н д а и я н

С о ф т

Радиоиндуцираните тумори на ЦНС са казуистична рядкост,, осо-

бено в детската възраст. Досега в литературата са описани общо 68

такава случаи (22 менингиома, 22 саркома и 24 глиош). Към тях до-

бавяне и наблюдаван от нас случай. Касае се за момиче, оперирано

на 8 годишна възраст по повод астроцитом II степен, локализиран в

дясната париетоокщпштално област. Впоследствие е проведен курс
g

на пчелечение. В продължение на 4 ™ г., детето е без оплаквания.

През м. декември 1986 г. и м, април 1987 г., ешерирано отново,

двукратно, по повод разрастването на тумор в същата област. Постиг

нато е частично екстирпиране на малигнен менингиом. Цитираният

случай е внтересен като казуистична рядкост (известни са само

6 аналогични случаи в литературата) илюстриращ едно сериозно

усложнение на рентгвнотерапията,

КОМШСТЬРГОНОГРАФСКА ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНИТЕ
И ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ

 н К И
М Щ Щ Ф Щ А Л Н И И М№ИН|ЦДлри ТУМОРИ

О.Билввич

Цианск
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НАХОдКА ПРЬ. L^iJbWufiA яиЛЬТЬРИА Т0...0ГРА*Ж

Г.Гьнева,Н.Танева.Р.Цикалова-Сошия

Пелта на настоящето изследване бе да проучи контингент 6т болни

с епилепсия, при киито при церебралното компютърнотомогрэ^скао изследва-

не се установяват патологични мозъчни изменений. Да се получат ДЕННИ за

зида на мозъчните структурни изменения и патологичния процес, който ги е

причин/л, както и за честотата на пронватз им при болни с епилепсия.

Съпоставяйки кланичните и кимпютърно-томигрз-ските дьнни с резултатите

от електроенце^алогра.ските изследвания нь болните да се установят някои

зависимости на ^ункционелното състояние на болните и някои негови пара-

метри. За целта са проучени над 10ъ болни с епилепсия с патологични мо-

зъчни изменения, установени чрез КТ. При изследвания контингент се уста-

новяват общо 20 вида иозъчни структурни промени чрез компютърнотомогра^-

ско изследване. /*нЗ$СС>С^-/3

кАЛКОКОЗЬЧНА АТРО*ИЯ, ДЕМОНСТРИРАНА ПРИ КОЫПЬТЪРТОЙОГРА СКИ

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА АЛКОХОЛНО БОЛНИ

Н.Танева, Г.Арсенов-Сосьия

Мозъчната атрофия, открита при изследване на алкохолно болни е

добре известен факт. Процентът на откритите мозъчни атрофии, както и

степента на изразеност, варират твърде много в различните съобщения.

Тези различия до голяма степен се дължат на критерия при подборе на бол-

н и т е .

С цел изясняване на этропичните промени на малкия мозък при

алкохолно болни, беше проведено КТ изследване на група пациенти с алко-

холна болест I I с т . на възраст лед 40 години. Компютър-томографски беще

установена малкомозъчна атрофия, която не винаги корелираше с атрофията

в останалите части на мозъка. За разлика от другите съобщения, атрофията

при нашите пациенти се отнасяше за малкомозъчните хемисфери, отколкото

за ствола.
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Р КТГЕНО-ЕХОГРАФСКО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА СЛЕДОПЕРАТИВНИЯ ПЕРИОД

ПРИ БОЛНИ С ТРАВМАТИЧНИ И ТЛЮРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЦНС

ВДасева, В.Сеиова - София

Ехоенцефалографинта навлезе широко в педиатричната практика

при изследване на заболяванията на централната нервна система у новоро-

дени и кърмачета посредством трансфонтанелен достъп до изследвания

обект. След затваряне на голямата фонтанела главният мозък е практичес-

ки недостъпен за ултразвуковите вълни, огвен в случаите, когато изкуст-

вено е създадено отзърстие в черепната кутия. С настоящата работа пра-

вим съобщение за проведено ултразвуково изследване при 5 пациента с

предварително създадено трепанационно отвърсти». Обсъждат се получените

образи при отделните нозологични единици и се прави съпоставка с кон-

венционалните и специални методи на изследване, приложени при всеки

отделен случай, както и оперативната находка и протичането на следопе-

ративния период. &Q9Ct-'t"~rv^

КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ И МОЗЪЧНА СШНТИГРАФИЯ ПРИ ИСХШЧНИ ИНСУЛТИ

Ст.Ковачева, С.Стоилова - Варна

При 30 болни с исхемични мозъчни инсулти авторите извършват

анализ на компютъртомографските данни и сцинтиграфската находка,

^оипюгьртомографското изследване обекгивизира хиподенсна зова в 24(80%)

от болните, докато позитивна сцинтиграфия е намерена в 21 (70%). Данни-

т е , получени от двата начина на изследване показват възможност за уста-

новяване на пропорцконалност между големината и локализацията на обекти-

визираните находки. Изтъква с е , че времето не изследване мсже да създа-

де диагностични проблеми, както за компютърната томогрвфия, така и за

мозъчната сцинтиграфия. Направеното проучване показва, че в рамките на

диагностичния процес двата метода ииат своето място и взамодопгяващо

с е значение.



КОМПЮТЪРТОШГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НЕВРИНОМИТЕ

НА н.СТАТОАКУСТИКУС . ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАННА

ДИАГНОСТИКА

Л . П е т р о в , А л . П е т к о в - София

На основата на компютъртомографскиге изследвания на 56 оператив-

но верифицирани болни с невриноии на н.статоакустикус, се прави оценка

на големината, разположението, очертанията, плътността, разпростране-

нието и отношението на туморните формации към съседните мозъчни струк-

тури. В около 90% туморите са диагностицираш! в късен стадий - големи

размери на туморната маса с компресия и дислокация на Н вентрикул,

оклузивна хидроцефалия, компресия и дислокация на мозъчния ствол. Това

значително усложнява оперативната интервенция и влошава значително слод(

перативния изход.

Като алтернатива за ранна диагностика се предлага пневмоцистер-

но компютърната томография.

УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ЛУМБАЛНА И ЛАТЕРАЛНА С 1-Б 2

ПУНКЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МИЕЛОГРАФИЯ С В0ДН0РАЗТВ0РИМИ

КОНТРАСТНИ МАТЕРИИ

Л.Пенев, Ив.Лазарова, В.Добринов - София

През последната година в неврорентгенологичното отделение на

Катедрата по рентгенология са изследвани 35 пациенти с воднорэзтворнмш

контрастни препарати. Шестдесет от тях с лумбална пункция и 25 с лате-

рална шийна пункция. При 8 от всички пациенти имаше усложнение от пунк*

цията. При 6 от пациентите с усложнение е приложена лумбална пункция,

а при останалите 2-ма латерална шийна пункция.

Обсъжда с е рентгеновата картина на неточната апликация на

контрастната материя,хгаестта на оплакванията и най-важните изисквания,

гарантиращи точността на пункцията.
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СЪДОВИ МДДчЮРИАЦИИ В ШНЕАЛНАТА ОЕлАСТ. АНГИОГРАФСКИ

И КОМ1ЮТЬРТОИОГРА*СКИ ПРОУЧВАНИЯ

С т . Г а б р о в с к и - София

Анализират се ангиогр&фските и компютьртомографските данни при

различни съдови малформации, обхващащи първично или вторично пинеэлна-

те облает. Материалът включва 5 случая с артерио-венозна мэлформацмя

(А5Ш) нэ вена иагна Галени (болните сэ на възраст от 3 п. до 2 г . ) ,

5 случая с AIM, обхващащи пинеапната облает и дрениращи ке във вена маг

на, както и 1 случай с аневризма на задната иозъчна артерия, проектира-

ща при КТ изследването в задните отдели на III вентрикул.

Обсъвдат се стойностите н_ приложените диагностични методи,

тяхното значение за определяне на точното разположение, обема на мал-

формэциятэ и избора не най-подходящ оперативен достъп, както и някои

диференциално-диагностични проблеми свързани с друга патология в тази

област.

АНГИОГРАФИЮ И ШТ0Я4ЧН0 ПРО/ЧЗШ НА КОНЗЖйТЕТНКТЕ МОЗЪЧНИ

ВЕНИ ВЛИВАЩИ СЕ В СИНУС САГШЛИС СУПЕРИОР С ОПЕЛ ПРМОШИЕ-

ТО НА ПРЕДНИЯ И ЗАДЕН ТРАНСКАЛОЗЕН ДОСТЪП

Сг.Габровски,Й.Йорданов,Г.Поптодоров,С.Бэтэновэ,Е.Кръстев,

В.Джонов - Со^ия

Въз основь на данните от венозните фази на повече от 100 мозъч-

ни ангиографии от различни възрастови групи и микроанатомичните дисек-

ции на аутопсирани болни са изследвани конвекситетните вени вливащи се

в синус сагиталис суп.(ССС).

Проучването има за цел да установи точното разположение, често-

тата та и вариантите на вените вливащи се в ССС с оглед приложението

на предния и заден транскалозен достъп. Нарушаването целостта на тези

вени по време на операция може да доведе до нежелателни и с различна

тезкест следоперативни усложнения.
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НЯКОИ АСПЕКТИ ОТНОСНО ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА НАДЕЖДНОСТ

НА ТЕЛЕГАМАТЕРАПЕБТИЧНИТЕ АПАРАТИ ТИП "РОКУС-М"

Б . В о с к и н а р я н

Пловдив

Обобщава се тригодишният опит от експлоатацията на телегама-

терапевтичния апарат "Рокус-М", Апаратът е от последната модифика-

ционна версия на "Рокус-М" (с фабричен номер по-голям от 74) и има

някои нови, допълнителни усъвършенствувания. Анализирани са някои

характерни повреди от електрически характер, като са направени и

съответните изводи и препоръки. Основните невралгични точки са за-

хранващото устройство на електронния хронометър за измерване вре-

мето за облъчване и схемата за нулирането му» липсата на защита от

загубването на някоя от хазите на захранващото напрежение, неораз-

мереното захранване на осветителните лампи на центраторите и по-

лето на затвора и някои от релетата в захранващия блок.

Ш Ю Д И К А И РЕЗУЛТАТИ ОТ САМОСТОЯТЕЛНОТО ЛЬЧЕЛЕЧЕНИЕ -
НА КАРЩНОШТЕ НА ЕПИФАРИНКСА

Б. Пандою

София

През периода 1969-1971 г. е разработена и внедрена цялостна

методика за лъчелечение на злокачествените тумори на епифаринкса.

Методиката съдържа всички елементи за радикалното лечение на тези

тумори, при които облъчването се явява единствен метод за радикално

лечение: дефиниране на областта подлежаща на лъчелечение, дневна и

обща огнищна доза, прецизиране на анатомо-топографското планиране и

използването на набор от различни по вид и енергия йонизиращи лъче-

ния за постигането на оптимално разпределение на дозата. До 1987 г.

методиката е приложена при 225 болни с рак на епифаринкса, 15 болни

с мемфоретикуларни тумори, 6 болни с плазмоцитом и 4 болни с мела-

номи с епифарингеална локализация.
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ЛЪЧаШРЛТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА КИРИИНОЫА НА Г Ч Ш Н *
3 ГОДИШНИ РЬ-ЗУЛТАТИ ПРИ 1 4 БОЛНИ

А.Кленова - СОФИЯ

Проучване на ефекта от допълнителното лъчелечение върху преки-

вяемостта и честотата нэ локорегионалните рецидиви при рака на ректума

върху 14 болни, оперирани след перкутзнно лъчелечение за първичния тумор

и регионалните лимфни аъзли с доза 20 Gy, в 5 сеанса при ежедневно обльч

вэне. При двама от тях е проведена следоперативна лъчетерэпия. За тззи

болни 3 ^годишните резултати са следните - всички с изключение на един

са живи и без данни за локален рецидив и далечни метастази. Разпределе-

нието по рТНМ е следното: рТ2 - 1 , рТЗ - 10, рТ4 - 2 , рНо - 10, рН1 - 3 .

Интраоператианата смъртност е 0%, Не са забелязани интраоперативни

компликации, а следоперативните усложнения по честота не се различават

от тези без предоперативно лъчелечение. Считаме, чз лъчехирургичното

лечение при карцином на ректума води до снижаване честотата на локорегио

. налните рецидиви и повлиява преживяемостта при болните.

ПРЕДОПЕРАТИЗНА ТЕЛЕГАМАТЕРАПИЯ ПРИ БОЛНИ С РАК НА БЪБРЕКА

Д.Попова, Д.Бойчевска, Д.Гочев, Л.Раличкова, Ал.Хинев -

Варна

За периода 1985-1989 г . в Урологична клиника към ВШ-Взрна са

хоспитализирани и лекувани комплексно 30 болки с рак на бъбрека. При 38

от тях е проводена предоперативна телегаматерапия ( ООД 20 &у, фракцио-

нирано по 4 &у за 5 д е н а ) . Обсъждат се предимствата и недостатъците на

това лечение и се проследяват късните резултати и преживяемостта.



ПРОУЧВАНИЯ ПРИ ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕТО НА ЩПУЛОБЛАСТОМА

Ив.Наумова, Р.Лазарова

София

Терапевтичната задача изисква лъчелечебния план да включва

облъчване на цялата краниоспинална ос до нивото на 2 прешвен с

доза 30 - 35 Су, със сюрдозиране на задната черепна ямка до 50 -

60 Gy. Решение бе намерено чрез пилагане на два насрещни снопа га-

ма лъчи от
 6 0
С0 при облъчване на главата i електронни снопове с

подходящи размери и енергия в зависимост от дълбочината на шелона.

Предварително тази техника бе приложена за експериментална провер-

ка на антропоморфен фантоме цел да се установи: 1, Влиянието на

костните структури върху стойността на дозата, 2, Вариациите на

стойността на дозата в местата на суперпозиране на полусенките на

лъчевите снопове,

ИНТРАВАСКУЛАРНА БРАХИТЕРАШЯ НА ПАРАСТЕРНАЛНИТЕ
ЛИШНИ ВЪЗЛИ ПРИ РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

№,Цуомов, А.Чакърова, Ив. Гаври лов

София

Използва се техниката на Брасфидц и Хендшке за интраваекуларг-

на брахитершшя на парастерналште лимфни възли щ я бодни с карт»

ном на млечната жлеза, Нерадиоактивната имплантация се извърша по

време на мастектомията. Реализира се минималш туморна доза от 70 -

80 Of на един цилиндър с диаметър 1 - 1,5 см и 40 Су на цилиндър с

диаметър 2 см. По този начин се получава необходимата минимална ту-

морна доза на лимфната верига с участъци на сврьхдозиране. Големият

градиент на дозата намалява облъчването на белия дроб, стернум» и

костния мозък. Останалата част на обема подлешщ на следоперативна

лъчетерапия се допълва с перкутанно »челеч«вие. В НОЦ по тоя на-

чин са лекувани 15 болни без усложнения.
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ИНТЕРСТИЩАЛНА БРАХИТЕРАПИЯ ПРИ РАКА НА ЕЗИКА

М.Мушмов

София

За периода от януари 1963 до декември 1965 г. в НОЦ бяха ле-

кувани 212 болни с рак на предните 2/3 на езика. Лечебната тактика

се състоеше в лъчелечение на първичния тумор и радикална шнйна

дисекция на шините лимфни метастази.При първичния тумор с диа-

метър до 3 см се правеше интерстициална брахитерапия, а при по-

големи тумори перкутанно лъчелечение и свръхдозиране с интерсти-

циална брахитерапия. Прилагаше се оригинална техника за брахитера-

пия с пластмасови тръби и радиоактивни конци. Болните бяха на въз-

раст от 28 до 76 години, Т-, - Т
3
 и HQ - Н

3
 при 1^. Петгодишните

резултати са 71,1 % относителна и 61,9 % действителна преживаемост.

Десетгодишните резултати са респективно 68,2 % и 48,3 %.

ДОЗИМБТРИЧНО ПЛАНИРАНЕ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ •/
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР И РЕКТУМА

В.Гълъбова

Плевен

Лъчевата терапия на карцинома на пикочния мехур и ректума

осъществяваме предимно с мегаволтна лъчетерапия на Нептун-10 Р с

енергия на фотоните 9 KIEV и електроните 6, 8 и 10 UEV.

Дозиметричното планиране реализираме при спазване на следните

основни изисквания:

- получаване на максимална ООД в областта на ОПЛЛ, която

обикновено е от 40 до 60 Gy;

- постигане на разлика между максимална и минимална доза

не повече от 20 %;

- дозата, получена в критичните органи да не надвишава толе-

рантната за тях.
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ХИШО-ЛЪЧЕТЕРАПИЯ НА МЕЦИАСТИНАЛНИЯ СИНДРОМ
НА БЕЛОДРОБНИЯ РАК

Т.Донтев, Св.Христова, Ел.Крьстева, К.Тимчева, Г.Куртева,
И.Трифонова

София

Проучени са непосредствените резултати от химиольчетерапията

на медаастиналния синдрон при 64 болни от рак на белия дроб в III

и IV клиничен стадий. По хистоморфологичната характеристика 38 бол-

ни са с недребноклетъчен карцином и 26 с дребноклетъчен рак на бе-

лия дроб. По метод на лечение 24 болни са били лекувани преди

лъчетерапията с циклофосфамид 2 - 3 г и 40 болни с комбинацията

винкристин + циклофосфамид + метотрексат. При всички болни е про-

ведена декомпресивна льчетерапия средно 30 - 35 Gy.

КОМБИНИРАНА ХИШО-ЛЬЧЕТЕРАШЯ НА БОЛНИ
С АВАНСИРАЛИ ТУМОРИ НА ГЛАВАТА И ШИЯТА

Е.Кръстева, В.Пандова, Г.Куртева, В.Попова, Л.Дапкова»
М.Меламед, А.Кленова

Комбинацията на продължителна 9 6 - 1 2 0 часова инфузия на

5-ФУ с платинови препарати, в последните години намира голямо при-

ложение при лечението на авансирали тумори на главата ишията. При

съчетанието с лъчелечение се проявява радиосенсибилизиращият им

ефект, който повишава съществено общия терапевтичен резултат. За

първи път у нас при 10 болни със значително локално авансирали ту-

мори на главата и шята бе приложена комбинацията 5-ФУ-120 часова

инфузия + биоцисплатина + перкутанно лъчелечение. За осъществяване

на инфузията бе използван портативен перфузор Ы на фирмата Браун-

Мелзунген.



1 -

ДОЗИ НА ОБЛЪЧВАНЕ Б РАЗЛИЧНИ ОРГАНИ СЛЕД РАДИОЙОДАБЛАШЯ
В КОМПЛЕКСНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА РАКА НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА

Т.Хаджиева, Г.Василев

София

Изчислени са дозите на облъчване в различни жизнено важни

органи при 180 болни, на които е проведена радиойодаблация с акти-

вно JT от 1,8 - 3,7.10 В, след оперативно лечение по повод диферен-

циран карцином на щитовидната жлеза. В I-ва група с най-високо лъче-

во натоварване се включват: пикочен мехур (160,0 - 34,5 cGy), сто-

мах (158,0 - 27,7 cGy), слюнчени жлези (125,9 - 23,5 cGy). Втора

група със значително по-ниско натоварване оформят: черен дроб -

(48,8 - 32,2 сСу), червен костен мозък (30,2 - 12,2 сбу), бели дро-

бове (20,3 - 7,4 cQjr, млечните жлези (18,3 - 14,7 cGy) и др. Лъче-

вото натоварване на гонадите е най-ниско 20,8 - 5,2 cGy за тестиси-

те и 19,9 - 5,7 сву за яйчниците.

ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ НА ТУМОРИТЕ НА ТЕСТИСИТЕ

Г.Богданов, Ст.Бакърджиева, Ю.Кирова

София

Туморите на тестисите са най-честия тумор у мъжете между 29

л 35 години, т.е. в тяхната творческа възраст, С оглед на терапев-

тичното поведение те се делят на семиноми и несеминоми. Метод на

набор при семиномите е лъчелечението, докато при несеминомите во-

дещо е хирургичното лечение, следвано от химиотерапвята, а лъчеле-

чегагето е компонент в комплексното лечение. За периода от 1,1976

до XII.1988 г., включително в НОЦ е проведено льчелеченяе на 392

бодни със злокачествени тумори на тестисите. От тях 258 са със се-

мшномш и 134 с несемшокш тумори.



ВЬЗЮТЮСТИ НА ЛЬЧЕТЕРАПИЯТА ПРИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОКОТО

С.Савов, Ц.Русева, Л.Маринова, П.Сучкова, Р.Христова

София

Авторите аналиаират резултатите от приложената рентгевтера-

пия на 66 болни с хронични възпалителни заболявания на окото с не-

задоволителен лечебен ефект от приложеното медикаментозно лечение.

Използвано е рентгеново лъчение, генерирано при 100 кУ съсслой на

полуотслабване 3 мм .алуминий. С едно директно поле върху очната

абълка е приложена единична кожна експозиция 25 - 50 Р през 2 дни

до обид експозиция 100 - 150 Р. Всички болни са проследени до 3 г.

Като критерий за отчитане на ефекта се използуват субектив-

ните показатели: болка, сьлаене, светобоязън и обективните пока-

затели: очно налягане и прозрачност на лещата.

РЕЗУЛТАТИ QT ЛЪЧЕЛЕЧЕНМЕТО ПРИ БОЛНИ С АДЕНОКАРШОМ
НА МАТОЧНАТА ИИЙКА

Л.Александрова, М.Кюркчиева, А.Ганчева, Е.Петкова

София

През последнитедве десетилетия заболеваемостта от рак на ма-

точната нийка у нас е около 12 - 14 % ооо жени. Сравнително малка

част от диагностицираните болни са с аденокарцином (по литературни

данни - 4,8 - 13 %). За 20 годииен период (1969 - 1966 г.) в НОЦ са

лекувани 161 болни с аденокарцином на маточната иийка (AMD. На 73

болни (45,4 %) е проведено оперативно или комбинирано и и щ и и ^ и » и

лъчево) л м м и и , и» 83 (61,5 %) - лъчени,, а на 5 (3,1 %) - симпто-

матична терапия, лъчелечмие е провеждано при противопоказания от

страна на общото състояние ай оперативно лечение, при напреднала

възраст иди разпространен туморен процес. При 57 болни е реализи-

рана съчетана, а при 26 - ляДнмиiими лъчетерапня.
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СЪВРЕМЕННИ РАДИОБИОЛОГИЧНИ ПРЕДСТАВИ ЗА МЕХАНИЗМА
НА РАДТЮЙОДАЕШИЯ СЛЕД ТИРОИДЕКГОМИЯ ПО ПОБОД
РАК НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА

Т.Хаджиева

София

От позицията на съвременната радиобиология се предлага теори-

тична интерпретация ва радиационния отговор на тироидната тъкан -

резултат от взаимодействието между клетъчната преживяемост след

лечение с ' 'I и задвижените след тиром дектомия по повод диферен-

циран карцином хипоталамо-хипофвзарни стянула за клетъчна пролифе-

рация и тъканна регенерация» Анализирани са корелациовните връзки

между индивидуалните количествени показатели - лечебна активност,
131

маса на тнровдния остатък, максимален процент на натрупване на I

ефективен период на полуизвеждане и реализирана абляционна доза -

данни получени от 1 038 радиометрични и сцинтиграфски изследвания

при 80 болни. Радиойодаблацията е приложена в системата на комплекс-

ното лечение-операция, лъчелечение и хормонотерапия.

ИЗМЕРВАНИЯ "ИН ВИВО" ПРИ П0Л7ТБЛБСН0 ОБЛЪЧВАНЕ

К.Иванова, Б.Константинов, Л.Гочева

C9V

Полутелесното облъчване е проведено на телегаматерапевтична

уредба "Рокус" през две насрещни предно и задно полета. Измервания-

та на дозата са направени с полупроводникови (ДРД-5, Терадоз) и

термолуминесцентни (ТЛД-100, Хариву) детектори. Резултатите са гру-

пирани в три групи - входящи дози, изходящи дози без преминаване

на лъчението през бял дроб и изходящи дози при преминаване през бял

дроб. Изходящите дози са коригирани за липса на подлежащи- тъкани

чрез коефициента на обратно разсейване.

Измерванията "ян виво" показват, че реализираните огнищни

дози са в границите на £ 10 % от планираните дози.



.'.ЯСТОГО КА КЛИНОКЩиГГЕ ФИЛТРИ В СДЕ&ОПЕРАТИШАТА
ТЕЛЕГАМАТЕРА1МЯ КА РАКА НА КЛЕЧНАТА дЛЕоЛ

П.Тодоров, К.Иванова, Б.Конс-антинов

София

Предлага се метод за следоперативна телегаматерапия на ?Ш,

при което регионерния лимфен басейн се облъчва с едно голямо фигур-*

но поле, а млечната жлеза и/или поделжащата гръдна стена се облъч-

ват с две насрещни тангенциални клиновидни полета. Дозиметричните

изследвания показват: използването на клиновиден филтър като ком-

пенсатор за "липсващи и излишни" тъкани води до хомогенизиране на

дозата в облъчвания обем в рамките на - 5%, което отговаря на изискз

ванията за хомогенност на дозата - направената стиковка между по-

летата осигурява облъчването на целия ОПЛЛ без получаването на

области на свръхдозиране - реализираните дози в критичните органи

(миелон, бял дроб, сърце, кожа) не превишават толерантната, Кето-

дът е разработен и приложим за всички ТГГУ тип "Рокус".

АНАЛИЗ НА БОЖОУСПОШШАЩИЯ ЕФЕКТ ОТ ЛЪЧЕВАТА ТЕРАПИЯ ПРИ
БОЛНИ С РАК НА ШЕЧКАТА ЖЛЕЗА И КОСГНй МЕГАСТАЗИ

[,;.Янева, Хр.Крыпкова, Е.Иванова, Мл.Аролски

Пловдив

Ретроспективен анализ е направен при 33 болни с хистологично

доказан рак на млечната жлеза и в различни срокове след комплексно

лечение с рентгенови и/или сцинтиграфски данни за костна легия, но-

сейки риска при някои от тях за получаване на патологична фрактура.

J При 96,97 % от болните е получен аналгетичен ефект, като

I 12,12 % са имали облекчение на болката още следпървия свине, 42,43%
I

| след втория, а след един месец от проведеното лъчелечение - 42,42 Я

I При 32 бояни е проведена химиотерапия след льчслечение?о. riaii-често

при проследените болни ct; засягат торако^мбатшите прешлени - 8],1'J,
а в останалите слу~^' се. ся/л: ^лп-,-::• авнх таз;;, гйы;чката ка бодрене
?i и на раменната кости.
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ЛЕЧЕНИЕ НА ЛЪЧЕВО ИНДУЩРАНИТЕ ЕФЕКТИ В НОРМАЛНИТЕ ТЪКАНИ
НА НА30-0Р0ФАРИНКСА И ЛАРИНКСА С ПРОПОЛИСОВИ ПРЕПАРАТИ

bw Цанев

Шумен

С цел проследяване и лечение на радиобиологичните реакции,

възникващи паралелно с лъчелечението на рака на назо-орофаринкса и

ларинкса са проучени три групи болни. Контролна: 25 болни. Втора

група: 21 болни, лекувани с прополисови препарати след реализиране

на ООД 30 Gy. Трета група: 21 болни, лекувани с цродолисови препа-

рати по време на целия лъчелечебен курс.

Прилагането на прополисови препарати задържа развитието на

радиобиологичните реакции в приемливи граници и позволява реализи-

ране на лъчелечението в оптимален срок, позволява прилагането на

по-високи дневни и общи огнищнк дози.

СРАВНИТЕЛНИ КОЛИЧЕСТВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ЛЬЧЕЧУВСТВИТЕЛНОСТТА
НА ЛАРИНГЕАЛНИЯ И Ш Ю В Д Р И Н Ш Ш Н ЕПИТЕЛ

Т.Любенов

София

Направени са сравнителни количествени проучвания с формулата

на Кирк да кумулативния радиационен ефект (КРЕ) при 22 онкоболни с

неопериран ларинкс ( Т ^ ) , 38 с тотална ларингектомия и 28 с хипо-

фарингеални локализации в условията на телегаматерапия при конвен-

ционален ритъм на фракциониране 5 х 2,0 бу за 6 - 7 седмици. Взет

е за сравнение интервала на КРЕ 10,0 - 11,0 Су/дни 0,11 и чрез за-

висимостта "доза-болка" ^установена лъчечувствителността на епите-

ла, попадащ в облъчванияуобем при 77,27 % (средна възраст 61,3 г)

(t - 0,29; К - 64; Л - 0,'ОЗ; Р>0,05) за неоперирания ларинкс, при

50 % (средна възраст 54,7 г) (t - 2,26; К - 58; л> -0,29;р< 0,05) за

тотално ларингектомиране и при 53,57 % (средна възраст 60,4 г) (L -

1; . 0,25; К - 58, Р - 0,10) за хипофарингеалните локализации.
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ИНТЕЕБЕНЩОНАЛЕН 1.ЕГ0Д ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА РЕЭД№ВИРАВД

ПЛЙРАЛШ изливи ПРИ шмтш
К.Стоянов, Д.Ганчев, Кр.Кудена, Р.Мишкова

Варна

Образуването на масивни плеврални изливи е нерядко усложнение

при пациенти с лимфоми. Обичайното лечение, освен системната химио-

терапия, включва многократни торакоцентези, а в някои случаи хирур-

гично аплициране на дебели дренажни катетри.

Съобщава се метод за транскатетърна вътреплеврална терапия

при пациенти с рецидивиращи плеврални изливи при лимфоми. Въвежда-

нето на катетъра с дебелина 5 - 7 френч се извършва под рентгено-

скопичен контрол чрез Залдингеровата техника, Интраплеврално се

въвеждат цитостатици, антибиотици и кортикостероиди по съобразена

програма. Делта на прилаганото лечение, което продължава около

1 5 - 2 0 дни, е овладяване на лвмфоматозната пролиферация и постига-

не на стабилни адхезии междупариеталната и висцерална плевра. Тера-

певтичните процедура и контрола на състоянието се извършват от ле-

куващата клиника и интервенционалния рентгенолог. Описва се техни-

ката на извършване на манипулацията, терапевтичното поведение и

клиничните резултати.

ДО1НОСТИЧЕН АЛГОРИТЪМ В ДИФЕРЕНЦИАЛНАТА Д Ш Н О З А
НА Н0Д03НИТЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА

Л.Коева, К.Христозов, Д.Тончева, А.Захариев

Варна

Изследвани са 50 болни с нозодна струма на щитовидната жлеза.

Използван е комплекс от клинични, лабораторни, цитоморфологмчни и

образни методи - ехография, сцинтиграфия и компютърна томография.

Въз основа на получените данни се предлага диагностичен алгоритъм

за диференциална диагноза на доброкачествените и злокачествените

заболявания на щитовидната жлеза. Сравняват се предимствата и недо-

статъците на различните образнвметоди. Направена е корелация с

оперативната и хистологичната диагноза.
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ПОЛУТЕЛЕСНО ОБЛЪЧВАНЕ КАТО "СИСТЕШГ ТЕРАПИЯ

Б ОНКОЛОГИЯТА - ПЪРВИ КЛИНИЧНИ НАБЛЮДЕНИЯ

Л.Гочева, Й.Тодоров, Л.Ыаринова

София

Полутелесното облъчване се използва като "системна" терапия

в онкологията от 1976 г. Предназначено е да третира големи обеми от

човешкототяло с едно поле при тумори, склонни към бърза дисеминация

или при вече дисеминирали тумори. То позволява третирането на две-

те половини на тялото последователно с пауза от 4 до 6 седмици.

От 1988 г. Клиника по лъчелечение, L1A база 2 на НОЦ, работи

в насока провеждане на полутелесно облъчване с адювантна цел при

високорискови пациенти. От началото на 1989 т£ проведено полуте-

лесно облъчване при пациенти с карцином на млечната жлеза и нехоч-

кинов лимфом.

ЛЪЧЕВА ТЕРАПИЯ НА БОЛЕСТТА НА ХОДЕКИН У ДЕЦАТА

Ц.Русева

София

За периода 1970-87 г. е проведена лъчева терапия на 154 деца

с болестта на Ходжкин в комбинация с химиотерапия. При условията на

гелегаматерапевтична уредба "Рокус" е приложено облъчване тип
11
 i.:vaive^ Г:.е_а " или " х. •::: -'. '..'••. " в зависимост от стадия

и локализацията. От 1983 г. според собствен протокол лъчевата тера-

пия (MOPP-ABVE). Аплицирана е обща огнищна доза 20 - 25 Су при днев-

на огнищна доза 1,5 Gy, 5 фракции седмично. При облъчване на над-

диафрагмалните лимфни възли от 1977 г. е използвана техника с го-

леми фигурни полета. Преживяемост в ремисия над 2 години имат 149

от 154 деца (96,8 %); над 5 години - 82 $т 87 (94,3 %) и над 10 го-

дини ~ 39 от 42 деца (92,9 %).
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ВЪЗМОЖНОСТИ НА ЛЬЧЕЛЕЧЕНЙЕТО ПРИ РАКА НА ПРОСТАТАТА

М.ЬЦушмов, Л.Александрова, Ю.Кирова, В.Милчев

София

Ракът на простатата е често срещащо се онкологично заболяване,

особено при мъжете над 50 години - 663 новозаболели през 1987 г.

(14,94 #000 мъже).

От февруари 1983 г. до октомври 1988 г, в НОЦ са лекувани 70

болни с рак на простатата, от тях 50 по радикална програма. Дава се

разпределението по ТНМ и G- и се показва голямото значение на ди-

ференциацията на тумора в прогнозата. Описват се индикациите за

радикално лечение, тактиката, методиката и техниката, 0 Ш Ш и доза-

та за първичния тумор и регионерния лимфен басейн, дозиметричните

проучвания, страничните явления, непосредствения радиобиологичен

ефект, ефективност на палиативното лечение и близките резултати

от радикалното лечение на болните.

ОБЛЪЧВАН ОБЕМ И КОМПЛЕКТ РАДИОАКТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ

ЗА ВЪТРЕКУХИННА КОРИТЕРАПИЯ ПРИ РАКА НА ЕНДОМЕТРИУМА

В.Тодоров, Е,Петкова, В.Банчев

София

За определяне формите и размерите на матката приложихме ком-

биниран метод при 145 болни. Съобразно размерите предлагаме три ти-

па обем за облъчване. В НОЦ се прилага линеен метод при вътрекухин-

ната кюритерайия на рака на ендометриума в един сеанс от 4 - 5 де-

нонощия и ръчно посяенатоварване с цезий-137 във верига с радиоак-

тивни източници в няколко подвижно свързани глидера. Разпределение-

то на активността по дължината на трите вериги се определя от актив

ността (радиев еквивалент) на отделните радиоактивни източници във

всяка от тях с компютър IBM 360/40. По метода на най-малките квад-

рати се изчислява активността на радиоактивните източници във вери-

га, при която дозата в задните точки е 70 Gy.Веригите са съставени

съответно от 4,5 и 7 глидера.
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РЕЗУЛТАТИ ОТ МгНИЕТО НА БОЛНИ С КЙРПИНОМ НА МЛЕЧНАТА

Ю1ЕЗА - I КЛИНИЧЕН СТАДИЙ

й Л ' о д о р о в , Л. Г о ч е в а , В . Първанова, Л. Маринов8,Н.Билдирев-

За периода от 1981 г. до 1989 г. са проследени 21 болни с хистс

логично вернфициран карцином на млечната жлеза в I клиничен стадий -

pTIHoMo, при които е проведено само оперативно лечение. Болните се

разглеждат по възраст, хистологичен вариант, локализация на първичния

туиор и метод на хирургично лечение. Отчита се 78% петгодишна преживяе-

мост изчислена по метода на Майер-Каплан, която е близка до сьобиэвани-

те в литературата данни за такъв лечебен подход, но е значително по-

ниска от тази при комбинираното оперативно и лъчево лечение. Наблюдава-

но е развитие на локални рецидиви при 3/21 болни (14%) и далечни метас-

тэзи при 4/21 болни (1%). Прави се оценка на оперативния метод на лече-

ние при рака на млечната илезэ в I клиничен стадий и се посочват предим-

ствата на комбинираното оперативно с лъчево лечение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ЛЕЧЕНИЕТО НА БОЛНИ С РАК НА УСТНАТА КУХИНА С

ИНТЕРСТИШШНА БРАХйТЕРАПШ.

Г.Магякин - Москва

Представени са непосредствените и далечните резултати от съче-

таната лъчетерапия нз болни с рак на езика и пода на устната кухина

(Т1-ЗНо-2Мо) при едрофракционирано перкутанно облъчване, интерстициаяна

брахитерапия и радиосенсибилизатори (хипертермия и нетронидазол). Прило-

жението на схемата нэ динамично фракциониране на дозата при съчетаното

лъчзлечение, а също и на радиосенсибилизатора води до подобряване не

резултатите от лечението и сникаване броя на лъчевите увреждания.
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З/. /РЕДБА ад ТЛЛЛГАЬ.;.ТЗРАПЙП "РОКУС11

Б.Константинов, И.Иванова, Зл.Пенчев - Соаия

При съвременните льчетерзпевтични уредби с основные блендираща

система могат да се пилуч&зат асиметрични полога. Ние разработихме

оловен блок с дебелина 5 си (наречен от нас централен блок), фиксиращ

се към гльзота на уредбата "Рокус11 така, че се блендира половината поле.

'•зпрсвзните дозшлетрлчнк измервания зь оценка на влиянието на централ-

ния блок върху полусянката на лъчевия сноп с отворено поле и с клиновиде

филтър показват, че откъм стрзната на централния блок почти няма дивер-

гзнция HS снопа и полусянката е значително по-м&лке. Тези предимства

на дозното поле могат д& се използват, когато областта, подлежаща на

е в близост до критични органи и при стикоаане на полетата.

ПЪРК/ТАННО ЯЬЧЯ£'1Ш& I >. Р Ш . Hi. П КОЧЕКй ...йХУР

Л.Александрова, В.Първанова, Г.Богданоз-Соч-ия

Незадозолите ните резултати от хирургичното лечение на инвазив-

ния карцином на ПИКОЧНИЯ мехур, което по принцип е метод нз избор, постб

вя алтзрнативате за лъчелечението му. От 1-1979 г . до XI1-1937 г . в H0I1

с nepKj'TOHHO льчелечение cs лекувани 253 болни с инвазивен карцинои на

»

п/.коч ни я мехур - предимно в ТЗв при НХЫО. Болните cs на възраст от 45

до 30 години, като отношението лъте към жени е 7 : 1 . 199 от тези болни

са лекувани по радикална програма. Най-често се реализират 60 6у за

пикочния иехур и перивезикалното пространство. Описват се техниките на

онето, рьдиобиологичния еьект, непосредствените и късни резултати.
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ЕНЕРГИЙНА ЗАВИСИМОСТ НА ИНДИВИДУАЛНИ И ПОРТАТИВНИ ДОЗИМЕТРИ

ИЗПОЛЗВАНИ У НАС

З.Бучаклиев, РЛопиц - София

Изследвана е зависимостта на чувствителността •* фотонната

енергия за рентгеново лъчение в интервала от 20 до 200 KeV и различ-

на степен на хомогенност /ширина на спектъра по 3504037/и за гама-

лъчението на *•*"<£ и на Со при уреди за радиационен контрол. Гра-

фично са представени характерните криви на най-разпространените ти-

пове индивидуални кондензаторни дозиметри - аналогови /"писалки"/ и

цифрови.Показани са и съответните графики за някои малоформатни до-

зиметри /радиомегри/, получили по-широко приложение .Нормирането на

кривите е унифицирано. Познаването на относителният ход на изследва-

ната зависимост за всеки тип от уредите е необходимо условие за пра-

вилното му използване. /К^рС)г>р/• •&£}/.

ГЖДДУНАРОДНО СРАВНЕНИЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯ ОТ НИСКОЕНЕРГЙЙНО

РЕНТГЕНОВО ЛЪЧЕНИЕ

З.Бучаклиев - София

Проведено е кръгово сравнение между националните еталони на

Полша, ГДР, Чехословакия, СССР и Унгария, в което България участвува

с работния /вторичния/ еталон ВЕ9-81 на Националния онкологичен цен-

тър. В съответствие с рекомендациите на BIPM-CCMRI/I/ са стандарти-

зирани четири режима /анодно напрежение/слой на полуотслабване -

10°KV/0.03 MMAP, 30KV/0.18 ммА?, 50KV/1.0 М М А Р И 50KV/2.3 ММАР,

които се възпроизвеждат на всяка от еталонните уредёи. Като преносш

компаратор е използвана свободно-въздуша йонизационна камера .Мето-

дът включва и разделното сравнение на измерителните системи към ета-

лоните с постояннотоков калибратор.Максималното относително откло-

нение на ВЕ9-81 от средната стойност на държавните еталони, която

образува еталона на СИВ, е + 0.33£.



КАЧЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ТАНГЕНЦИАЛНОТО РОТАЦИОННО ОБЛЪЧВАНЕ

В.Милчев - София

Тангенциалната ротационна телегаматерапия се прилага з НОЦ

при лъчелечение на рака на ларинкса. Областта подлеяаща на лъчеле-

жение е с подковообразна форма, разположена в близост на критичен

орган - гръбначен мозък. Цели се постигане на лечебна доза 70 6у

при толерантна доза в гръбначниямозък 36 бу. Проучено е влиянието

на апликационните грешки при изпълнение на лъчелечебния план върху

дозното разпределение. За реализирането на планираното дозно разпре-

деление с точност 1О/> е критична точността на тангенциалния ъгъл,

което не трябва да надхвърля 0 . 5 ° . Уточнена е агашкационната техни-

ка з а извършване на тангенциално ротационно облъчване с апарат "Га-

матрон-3" .
y

ПРЕЦЕНКА ЗА ЛЪЧЕВОТО НАТОВАРВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ОТ РАД0ОНУЮЩЩ

ВЪВ ВЬЗДОХА НА ПОМЕЩЕНИЕ НА ЩГИЦИНСКИ ЛИНЕЕН УСКОРИТЕЛ

М.Ганчев - София

Пресметната е наситената стойност на специфичната активност

на въздуха в помещение с обем 7x7x3 м 3 , индицираш, от сноп 18 MV

спирачно лъчение с отвор 0.12 ср и дъжхина във въздух 5 м . Без вен-

тилация тя е 94 кБк/м 3 и слада около 3 пъти при 10-кратен въздухо-

обмен в час.Изведена е формула за пресмятане еквивалентната доза на

персонал при лъчетерапевтичния режмн на работа. При горните условия

и 30 облъчени полета на работна смяна с периодичност 1 мин облъчване,

0.25 мин преход до пациентната зала и 4 иин работене в нея, седмич-

ната еквивалентна доза би била 60 мкСв и 20 мйСв, съответно без и

с вентилация.
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РАДЮНУКЛИДНА ТЕРАПИЯ С ^ Р ПРИ КОСТНИ К1ТАСТШ

Of РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

Н.Влахов,Д.Парушева,Б.Попов-Стара Загора

Лекувани са стационарно 26 болни с клинико-рентгенологични,

сцинтиграфски и рздиоимунологически доказави метастази в костите от

рак на млечната жлеза. Локализацията не метастэзите беше в гръбначния

стълб (при 7 болни - единични и при 19 - множествени). Радиофосфорът

е прилаган перорално, прибавян към 50 ил 40$ разтвор на глюкоза. Едно-

кратна активност 111 ЫВк ( 3 м-лК), сумарно 333-444 МБк с интервали между

отделните порции 4 дни. При 22 болни (34.6$) е получена 42 месечна

ремисия! изразенв в подобрение на общото състояние, стихване на болки-

те, нормализиране на РУЕ. При 4 болни (15.4$) ремисията беше съответно

9 , 1 4 , 20 и 25 месеца. Това наложи нов курс **Т-терапия с обща активное;

444 МБк. Не са наблюдавани усложнения като анемии, левкопении, троибоци-

топении.

Р-ЗУЛТАТИ ОТ СЛЕДОПЕРАТИВНАТА ТЕЛЕГАМАТ^РАПИЯ

ПРИ БОЛНИ С РАК НА ЛАРИНКСА

М.Вяайкова, М.Янева, М.Гейман - Пловдив

Авторите проследяват непосредствения локален ефект от проведе-

ната следоперативна телегаматерапия при 33 болни с хистологично доказан

рак на ларинкса, лекувани в ^адиоизотопен център за периода 1935-1939 г.

Проследените болни са разпределени на групи според стадия по ТМ, пола

и възрастта. При обсъждане на резултатите се има предвид обеца на опера;

тивната интервенция, времето за поява и продължителност на радиоепители?

ните реакции по време на хьчетерапия и обцата реализиране доза в тумор-

ното огнище и регмонерния лимфен басейн. Прага се опит за търсене яа

връзка между степента на локалния ефект, установен непосредствено ежед

савършване на льчелечението и преживяемостта на тези болни.
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МЯГОД1..КА И РЕЗУЛТАТИ ОТ СЛЭДШЬРАТЙЗНО ОБЛЪЧВАНЕ

НА БОЯ НИ С РАК НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА С В'ЛСОКОЕКЕРГИЙНИ

ЕЛЕКТРОНИ

В.Пэвдова, А.Чакърова, А.Кленова, М.Дтмтров

София

Излага се опита в НОИ за постигане на благоприятно разпределе-

ние на дозетэ при следоперативно льчелечзнйе на болни с ран на илечната

жлеза. Като е използвана възиомостта да се дирижира дълбочината на

проникване на високоенергийнитз електрони в тъканите е постигната лечеб-

на доза с минимално льчезо натоварване не подлежащия бял дроб, иедиасти-

нуи, сърце. За перисда 1979-1939 г . следоперативно облъчване с високо-

енергийните електрони е проведено при -353 болни. Независимо от оптимал-

но ниската доза приета за лечебна - 40-46 6у се установяват само 0.5%

локални рецидиви. Лъчеви увреждания на белия дроб, иускулатурата и к о -

жата не са наблюдавани.

ИКОНОК ЧйСКЙ АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА

ТЕЛьГАЬАТЕРАШТЙЧНИТй КАЬЛНЕТИ

3.Недков - Пловдив

Скъпоструващите апарати за телегаматерапия, както к високата

цена на почтенията, в които те са монтирани, изискват един разуиен и

рационален реким на тяхната експлоатация.

11елтэ на настоящата бабота се явява сравнителен иконоиически

анализ за различни организационни варианти на работа отнасящи се за

един или два монтирани апарата от типа "Рокус" в кабинета на телегаиа-

терапия.



6С$ССС.
КЛЕТЪЧЕН И ХУМУРАЛЕН Ш Н Ю Е Т ПРИ БСШНИ С АСТРОГЛИАЛШ

ТУМОРИ НА ЦНС И ВЛИЯНИЕ НА Т?ЛЕГАМАТЕРАШЯТА ВЪРХУ НЕГО

М.Янева, Л .Елхова, Л.Григоров

Пловдив

Авторите са определили при 36 болни с астроцитоми I, II, III и

IV степени на диференциация и при 66 здрави лица нивото на различни-

те субпопулации Т-лимфоцити и В-лимфоцити, нивото на имуноглобулини-

те А, М и 6 и циркулиращите «муши комплекси. На болните са опреде-

ляни тези показатели и след провеждане на телегаматерапия с реали-

зиране на ООД 45 до 59,5 6у.'11рй~ТУолните са достоверно по-ниски по-

казателите характеризиращ клетъчната имунореактивност, докато хумо-

ралния имунитет остава относително незасегнат. Подчертана и статис-

тически достоверна е разликата в съотношението хелпери /супресори с

уввпчаване ИР. супресорите и активираните Т-лимфоцити. Субпопулация-

та на Т-супресорите играе роля в единния механизъм на имуносупресия

при болните с неоплазми. Проведената телегаматерапия не води до съ-

ществени промени както на клетъчния, така и на хуморалния имунитет,

което подкрепя задължителното й следоперативно провеждане.

А
ПРЕПАРАТЪТ U/J? - 2 7 2 1 КАТО ПРСВШАКПИЮ СТЕДСТВО ЗА

НОРМАЛНАТА ТЪКАН ПРИ ЛЪЧЕ И ХИМИОТЕРАПИЯ

Д . Б е н о в а , София

Направена е характеристика на препарата W R - 2721 относно

възможностите му за намаляване уврежданията в нормалните клетки,

индуцирани от йонизираща радиация и цитостатици. За целта са използ-

вани литературни и собствени данни от проучвания върху хора и живот-

ни. Подробно са разгледани антимутагенните свойства на препарата,

като са анализирани наличните резултати от експерименти на клетъчно

и молекулно ниво.
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ВЛИЯНИЕ НА ЛЪЧЕВАТА ТЕРАПИЯ ЕЬРХУ ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА КЛЕТЪЧНИЯ
И ШЮРАЛНИЯ Я7ЕИТЕТ ПРИ БОЛНИ С НЕДРЕШОКЛЕГЪЧЕН КАРЦИНОМ
НА БЕЛИЯ ДРОБ

Л.Михова, Л,Григоров, М.Янева, А . Б а к а л о в а , В.Видева

Пловдив

Авторите са изследвали лимфоцитите субпопулации в периферна-

та кръв при 41 неоперирани болни с хистологично доказан недребно-

клетъчен карцином на белия дроб (средна възраст 59,1 г.) и 23 здра-

ви мъже (средна възраст 54,79 г,) с помощта на директен цитотокси-

чен тест с моноклонални антитела. Установено е намаляване на общия

брой ляифощтв, 0КГ
4
+ (хелдер-индасери), ОКГ

3
+, общи Т-лимфоцитя

прв трите в сравнение със стойностите пра здрави. Разликата е най-

изразена при групата с недиференциран спиноцелуларен карцином. Прв

болните с аденокарцином са увеличени 0КГ
8
+ (супресори-цитот.) Т-

лимфоцити. Прв трвте групи са увеличен! OKM-J-J+ -клетки. Прв 51 %

от болните са изследвани имунните показатели и след проведена лъче-

терапия с ООД 40 - 50 Qr,
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НУКЛЕАРНА КЕДШНА "

КЛИНИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА РАДИОНУКЛЩЩО МАРКИРАНИТЕ
КРЪВНИ КЛЕТКИ

И.Костадинова

София

Шлта на работата е да бъда направен преглед на т о ч н о т о

приложеше на радиоиукяидно белязаните клетки яв основа на навия

опят. Изследван! са общо 580 боля!, от конто пра 347 оа маркираш

еритроцитж с
 5 9
Ре или

 5 1
Сч, пра 100 - тромбоцита esc

 111
1п-оксжн

(трополон i пра 133 - левкоцпя esc
 111

1п-оксин яли ""Тс-ИвАО.

Белязаните червени кръвна клетка намират праложенае пра проследява-

не на феро- и ервтрокянезата а определяне обема на царкулараацтп

кръв при болна с неясна аяемвв, хемолаза и полицитеии, Наркиранате

тромбощти използвахме в хематологията за проучване на тромбокине-

тиката при пациенти с тромбоцитопения, както и при доказване на

тромботачни процеси в съдовете, сърцето и белия дроб. Бел

левхоцити използвахме на1-често при доказването им в корема или

скелета. AG#C'&i -r>CC

РАДИОШНОЛОШЧЕН ЖГОД ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ НА УСЖЖНЗШЯТА
ПРИ БОЛНИ С ИНФАРКТ НА МИОКАРДА

А.Малеева, В.милков, Й.Вълков

София

При 140 душ, постъпили по соевност в кардиологичното отд

на ВМИ "И.П.Павлов"-Пловдив са определени по радиоимунологичен межя

концентрациите на стресовите хормони от наябъбречен произход (корта-

зол, андростендион, ДХЕА-сул|ат) и на хемокротевна - миоглобин.Всич-

ки стресови хориови са пея—опи с изключение на метаболита - ДКА-

сулфат,конто се снижава. Миоглобинът е пптиаюи при болните с инфаркт

на миокарда. Големината на повинението щ е пропорционална на голе-

мината на некротичното огнаме.При 4 почивали, стойностите щ оа по-

вимени 50 nsn. При 70 лищ (от които 4 починала) ое установи 9-ц»>

но снижение на индекса на ДХЕА-Суя#вт, при

снижен 18 пъти.



ЩШШИШ. ГАМАКАМЕРНА СЦИНТИГРАФИЯ С 9 а § Т в -

ДИФОСФОНАТ ПРИ РАННАТА ДИАПЮСТИКА НА КОСТНИТЕ

МЕТАСТАЗИ ОТ КАРЦИНОМ НА ПРОСТАТАТА

Т.Петров, М.Цветкова, Д.Младенов-Софня

Изследването обхваща 59 божни на възраст 47 до 88 годами с диаг-

ноза карцином на простатата жлеза. Проведени са както скрининг проуч-

валия при съмнителна диагноза и неясни оплаквания, така и многократни

сцинтиграфски контроли при доказан хистояогично карцином. Отбвжязва

се наи-чесгета локализация на костните лезии: таз, ребра, лумбалня и

торакални прешлени. Отчита се различния интензитет на фиксация и раз-

пределението на зоните с повишено натрупване. Търси се връзка между

сцинтиграфската, и хистологичната находка, а така също и ефекта от при-

ложеното лъчвлечение или химиотерапия. Болните без рентгенологични

данни за костни метастази или с данни за единични такива често показ-

ват ижроко дисеминиране на метастатичния процес при целотелесната

костна сцинтиграфия.

ттцошто ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАДЕЪЕЙЕЧНАТА КОРА ПРИ

СИНДРОМА НА ИЦЕНКО-КУШШГ

\ Г.Бьрлиев, Л.Пинкас-Ссфш

При 58 болни /41 със СИК и 17 контроли/ е извършено определяне
141

на процента на поглъщане на х о- 11-6-бета-йодометил-19-норхолестерол

в над бъбречната кора по модефициран от нас метод, в комбинация със

сцинтиграфско изследване.

5 контролнатагрупа получихме средно-api татетичен процент на

поглъщане 0.36+ 1 8 . При СИК получихме следните средно-аритаетагчни про-

ц е н п в отделните групи: 1.надбъбречно-корови хиперплазии -

1.36 ± 1.04; 2.състояние след едностранна адреналектония - 1.20 - 0 . 6 2 ;

, 3 . контикостероми - 0.82 - 0 . 2 8 . Установихме статистически значила

разлика между Т.% в контролната грута от една страна и 1% в трите групи

болни със СИК.
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. ДИАГНОСТИЧНИ В А Ж Н О С Т И НА ФУНКЦИОНАЛНОТО РАДИОНУЮЩНО

у'ЗСДЗйВАНЕ С 9 9 и Т с - Д Т Р А НА ГАМ;. КйпЕРА ПРИ БЪБРЕЧНИ ЗАБО-

,. v л я а ш я
Т.Петров,Е.Шемретова,Д.Никилов,Е.Свракова-София

Изследвани са 6Я болни, 37 жени и 25 мъже на възраст от 1£ до

ТО годкни. Най-често срещаните диагнози са: артериална и реновазална

хипертония, хроничен калкулозен пиелонефрит, птоза, хипоплазия, нефро-

склероза. Използвано е болусна техника ta зъвеадэне на радиофармацев-

TiiKa с последваща регистрация на серийнетз ангиосщштигрэфия и динаиичв

на кьиерна сиинтигра4ия. Методы даза комплексна информация за кръвна-

та перфузия, функция и уродинамика на всеки бъбрек и на отделни сегмен-

ти от него. С наР-голяи еиект изследването се прилага като скрининг

при реновазалаата хипертония, като диференциалнодиагностичен тест при

реновазална и ренопаренхимна хипертония и при хипоплазия и нефросклеро-

за, многократното проследяване отчита точно и обективно ефекта от при-

ложеното лечение, а определянето на процентното участие на всеки бъбрек

в общата перфузия и Функция уточнява показанията за оперативна намеса.

IvIhCTOTO НА НВ*РОСШШИГРА«ИЯТА, РАДМОИЗОТОШАТА

Н Г ^ Р О Г Р А Ф В К 'А ЁХОГРАМЯТА ПРИ ДИАГНОСТИЧНАТА

OUi-HKA НА БОЛНИ С ОТЛЛЙЬЧЕН KOHKPShEHT НА •

НББРЕСКТЕ

Т . К а р а г ь о з о в а , Р . К и т о в а , М . М а р к о р с к а , А т . М и х о в

Пловдив

На1комплексна нуклеарно-иедицинска и ултразвукова сценка са

поставени 25 болни с отливъчни конкрёиенти на бъбреците. Преценява се

мястото и диагностичния принос на всеки един от методите при определяне

състоям.ото на бъбречния паренхим.
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ГАМАКАМЕЗД С ф П Х Г В Д Ж Я НА ЖЯИСИЭЕ ПРИ

СНЕЦИИКНИ ояшщшдшт
Ст.Султанов, Ч.Славов, П.Триндев-София

Изследвани бяха 25 болни с възпалително заболяване на тес-

тиса и епидидима, при които по анамнестични данни имаше съмнение,

че се касае за туберкулозен процес на епидидима и тестиса.
т
:ри 11 /44:7 бояни юисробиологичните /посявка на урина и еяху-

лат/ хистологичните / 4-ча болни бяха оперативно вершфшцнраши/ и

други диагностични тестове доказана наличието m туберкулозен епи-

дидимит и орхиепидиднмит. Най-често сцинтиграфската находка се пред-

ставяше с изобразяване на опашката, главата и тялото на епидидима,

докато лри неспецифичните епидидимити най-често се изобразява опаш-

ката на епидцдика. При острите туберкулозни оркиепцдидимити по-пра-

вило йуникулус сперматикус се изобразяваше надебелен и се проследя-

ваше нагоре в ингвииалния канал, което съответства на хистогенеза-

та на туберкулозния процес в късните гениталии. Точно поставената

диагноза има голямо значение за правилното туберкулостатично ле

ние на болния.

КОИИЕМСНО УЛТРАЗВУК030 Я РАДИОНУКЙВДЮ ИЗСЛЕДВАНЕ

ПРИ адгаи с авлжлтт УРОПАОИИ

Т.1гарагьозова,!1'.'
:
аровска,Р.Китова,В.Станчев,Ат.Михов

Пловдив

Съобщават се резултатите от комплексното ултразвуково и нуж-

леарно-медяцинско изследване при 180 болни с обструхтивни уропаяш.

Лекотата на изпълнението, ниското лъчево натоварване правят компдак*

са от изследвания предпочитан при диагностиката и динамичното прос-

ледяване на болните в хода на лечението.

Ценността на комплексното изследване е безспорна в педшатрич-

ната практика, както и при болни със свръхчувствителност х ш рент-

геновите контрастни изследвания.



::л.

чИ1г; кл i'v.'kb.;,!;:.':1: :.... LA

Ж.Витанова, Ив.Ншояоза, li.hei-роз, ....-поетхлежа,

^.Г&нчоза - Ly;.;en

Й.С-ТОДЪТ е предназначен за ксшстъриз оор;;сс?кс к :.::;>лиз на

радкоизотопн/iTS сц*.н?кгра mt.. ойраз:; i;̂  .::ii'-joi^H:^b ..^сзс, Ьь реа-

лизирането «j е рьзраиотен паралелен интерфейс :,:г;:,чу "Сцкнччис^ит"

i200 от ^мрмате "Гема" и сесгнадзсет битов г.оип^тър I.ii.:. визуализира-

вето на получената коргина се иззъравз нъ ,иетзн .лсньтор, рьзпечвт-

кетз се иззьрцва с поиоцта пь уотрмчно ичйтьщо устро:;отьо.

Програ.: та д^зс З13;ло::;кост зь определяно нь зонк на интерес и

сравняване н& натрупензто вктазност з тях. Чрез неперзметричен ана-

лиз се определя статистечеслсто иа ЗНАЧИМОСТ.

Раэреботен с кое-^ициент за определяне херкктера на пото

та находка.

KLЛи. -КСill РААЛС^ЗОТОЩН

;,.̂ ТОД ЗА ilSCj-^Jr-Bii Ki

Л.Лалев, Д.Дяшссз - Габрово

Нзследвенк са Е5 Солни с раалачни з&бслнзьния на отделителнате

по комплексен иетод не raua i^uupa. След еднократно иакектк

ране на 1ОХ1-хипуран и запис в динеилка се получава следната инфор-

мация: ИНГ, ДИН£1ЕИЧН8 бъсоечнз ецкнтигрефия, проходимост на уретврк

те на д^ата бъбрвкв, ЕБП и БСС. Новият метод дзз^ зъзлОл.ност за

прецизна оценка на нарушената пункция к пор.ология НЕ рьзлички ни-

I ва: взанината зръзка и степента на уарекданимта нь отдеш/г^лнкгга

\ ' скстеив. Методът е леко изпьлнии, неинваамзен, богато

• и яри ниско лъчеви ныовьрвьне.
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ОПРЕДЕЛЯНЕ ГОЛЕМИНАТА НА ЧАСТИЦИТЕ НА РАДИОКОЛОИДНИ

РАЗТВОРЯ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННА МИКРОСКОПИЯ

Н.Зелева, А.Карааланов, Ив.Узунов - Пловдив

Основният момент при използването на радиоколоидните разтвори,

фиксиращи се в клетките на ретикулоендотелната система и позволяващи

тяхното сцинтиграфско изобразяване е големината и вида на колоидни-

те частици.

Авторите са осъществили електронно-микроскопско проучване на

маркирани от нас радиофармацевтични 1трепарати на микроскоп "Херана".

Образци от различните съединения бяха наблкщавани на електронене

микроскоп директно, чрез накапване на маркираното съединение върху

микроскопската мрежичка с подложка колодиево покритие.

Използваната за първи път в нуклеарната медицина у нас, елек-

тронно-микроскопската техника е особено полезна, удобна и лесно изпъл-

нима, даваща възможност да се определи големината на колоидните ч а с -

тици задържани от клетките на ретикуло-ендотелната система на р а з -

личните органи. £Q9O0C5Ctf
&

ОПЕНКА НИВАТА НА СТРОНЦИИ - 90 В НЯКОИ ОБЕКТИ НА

ОКОЛНАТА СРЕДА В РАЙОНА НА АЕЦ "КОЗЛОДУЙ" ЗА

ПЕРИОДА 1987 - 1969 г.

Новакова Е., Могилска Ю., Мирева 3., Петков Т.

София

Определени са нивата на стронций - 90 в почви, дънни утайки

и води, с цел да се охарактеризира радиационната обстановка в района

на АЕЦ "Козлодуй" по този показател за периода 1967-1989 г.

Прави се сравнителна оцета на получените резултати спрямо

тези от 1985 г . - годината преди аварията в Чернобилсюта АЕЦ.

г
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РАДИСИМУНОЛОПИНО ОПРЕДЕЛЯНЕ СЕРУМНИТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ

НА СЕА,ЛХ,ФСХ И А ® ПРИ БОЛНИ ОПЕРИРАНИ С КАРЦИНОМ

НА ПРОС1АШАТА ЖНЕЗА

Николаева И в . , Г . С т о е в а , Ж.Витанова, А т . А т а н а с о в

Шумен _

Промените в нивото на СЕА,ЛХ,ФСХ,АФП при болни оперирани с

карцином на простатната жлеза се използват като критерии за прогно-

за и лечение.

Радиоимунологично определихме и проследихме нивото на горепо-

сочените хормони при група болни с тази диагноза, оперирани и леку-

вани с естрогени в УРШОГЙЧНО ОТДЕЛЕНИЕУ

Получените резултати от радиоямунологичните изследвания срав-

нихме с тези на група млади мъже.

Стойностното проследяване на нивото на тези хормони дава доб-

ри възможности за определяне ефекта от провеждането хормонално лече-

ние, ранно откриване на мзтастази и е критерии за прогноза.

РДДИСИЫУНОЛО1ВЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА КОНЦЕНТРАЦИЯТА

НА КАРЦИНОЕМЕРИОНАЛЕН АНТИГЕН В СЛЮНКА ОТ ЗДРАВИ

И БОЛНИ ХОРА

А . К л и с а р о в а , Т . Р у с е в а

Варна

Нивото на корциноембрионалния антиген в кръвния серум на чове-

ка се повишава само при злокачествени тумори на храносмилателния

тракт, при рак на бронхите, на гърдата, на гениталиите и др. Ние не

срещнахме в литературата данни за изследване на СЕА в слюнката на

здрави и болни от рак на слюнчените жлези. Наште изследвания показ-

ват, че нивото на този антиген е повишено в слюнката на всички бол-

ни от рак на слюнчените жлези.



ii СТОЙКОСТИ НА ТЛЮРАСОЦЙРАНИТЕ А Ш Г а Н И CSA,

С А 1 9 - 9 и С А 5 О п р к ЗДРЭВ* ifritiA ОТ дЗ/.ТА ПОДА

В.Милков, О и л а н о в - Соьия

Изследвани сь серукн.те иснцентрьции на СЕА, СА^.9 и с % о

63 здрава лице (31 мъке и 32 ясень) на възраст от 20 до 65 години.

Средните стойности н& С34 при здравите лкца сь следните:7.6 22.7 нг/ил

и са в границам от 0 до 15 нг/ил. Не се установи разлика в серуините

концентрации на СЕА в зависимост от пола и възрастта на изследваните

лица. Нивото на СА^^_^ в серуиа на изследваните лица бе в границите

от 0 до 42 Е/ил, средните СТОЙНОСТИ са следните: 12.3 - 11.7 Е/ил.

За туморасоцирания антиген CA^Q се установиха следните средни серуинм

концентрации: 23.6 - 15.3 Е/ил. И зв двата туморэсощрени антигена не

се установи разлмие в серуините им концентрати в зависимост от зъз-

растта и пола на изследваните лица.

В заключение note да се подчерке, че с определянето на нориаз:

ните стойности нь тези три антигене се поставя основа зе рутинното

ки изследване при болнь със злокачестаени забол?:ван».Е произхождащи

от хравосиилателната система.

ПЪРВИ РЬЗУ^ТАТй -:Л ПРИ. ОЖЕН«..Ти НА ?кШ НУКлЕЕДНКТЕ

tiiwDd ufVi ЕНДОПРОТЕЗЯРАНА РАДМЛНА ГЛАЗКЧКА

L1 .Дончев, Д.Василев, Е.Балтов - Плевен

Избягването на усложненията, които настъпват при резекция,та

Ш радиалнаю главичка по различни псвоав е аъзаогио посредством

вщюцютезнрането й. Целта на р&зработкьта е де преучш възио:шостите

•е рещюнуклеидните методи при ендопротгзирана радиелне главичка в

норме и патология, изследвани с& 31 ендопрогезирБш; оо;ши чрез кептна

с.щитигра^ия и ради^иетрия с ^"Тс-^о^втни комплзкси.

Прави се преценка на диагносгкчнз-гз стойност на приложените

иеюди.



РАДИОШУНОЛОГИЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕПСИНОГЕН ПРИ БОЛНИ

СЪС ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА

З.Ыилков, О.Копаранова, С.Миланов - София

С поиощта на радиоимунологмчен метод за определяне на пепсиногвв

в серуи са изследвани 20 здрави лице не възраст от 20 до 60 години и 25С

болни със заболявания на органите на храносмилателната сле тена: атрофи-

чен гастрит, язвена болест на с гонеха и дванадесетопръстника, хроничен

улцерохеиорагичен колит, цироза на черния дроб, хроничен пьнкреатит и

бодни с рак на стомаха. Повишени стойности се установиха в част от

болните с язвена болест на стоиаха и дванадесетопръстника. Повечето бол-

ни с цироза на черния дроб също показаха увеличени серуини концентрации

на пепсиногена. Болните с атрофия на стомашната лигавица ииаха понижени

серуиш концентрации на пепсиноген.

С това проучване се поставя основа за бъдещи изследвания за

изясняване на диагностичната стойност на пепсиногена при.диагнезата на

болни със заболявания на органите на храносмилателната система.

ПОЗИТИВНА СШКТИГРАУЮКА ДИАГНОСТИКА НА ЗЛОК. Ч&ТЗЕНИ

Н0В00БРАЗУЗАНИЯ С 9 9 мТШШЙ-БЛЕ0иИШН

В.Станчев,Ив.Узунов,Н.Велева,Б.Попова,Ат.Михов-Пловдив

Съобщаза се методика за маркиране на противотуморния антибиотик

Блеомицин с кратко живущия радионуклеид ""ТсО^ - за целите на позитив-

ната сцинтиграшека диагностика не злокачествените новообразувания.

Аивлизират се преимуществата и недостатъците на този туморотропен

радиофарцэцевтик в сравнение с конвенционално използзания алий-

цитрат.
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ГАМА KAViEPHA *УЫШШЬ,.НЛ ДйАГЬХ'./.КЛ НА ХЬПАТО-Ь-.Л-.г.РША

СИСТЕМА СЛгЩ ПРЕКАРАН ЛиРУСЕН XLIL-.TiiT

Л.Лалев, Д.Дянков, М.Кзтренджиеь, М.и.ихайлоз - Гаером

Проучени са 30 болни след прекаран ai-pjCCH хепатит, Изследване-

то се провежда с 99мТс-ЕХ.-;ДА, на гама камера i»B 920С-УНР, при което бя-

ха определени следните параметри: индекс на кспт&ц;;я т. чернея дреб,

индекс на бийиарната секреция, време на поява на Т 1/2 не кръвния кли-

рънс, индекс на чернодробна ретенция. Резултатите от проведен..те изслед-

вания не преболедувалите от остър зц>усен Хепатит показаха при 50/* Htpy.

шение (патологично отклонение) на индекса не чернодробните к&птациЕ и

индекса на чернодробната ретенция и при 70#> от болните патологично откло

нение на индекса на чернодробна каптация. Пслучените'резултати полазват

ефективността на метода и давьт много добра информация за функционално-

то състояние на хепатобилиарната система при болни преболедували виру-

сен хепатит. АС-$СРС&/£

ДИАГНОСТИЧНИ ЗЪЗНОПЮСТИ НА СКз11ЛР;Л:£Т0 СЪС 676а-ИИТРАТ И
201Т1-ХЛ0РИД ПРИ ЛИкЧОИДНАТА ГРаКУ/ЮМАТОЗА

И.Топалова, Х.Хадкикостова, С.Бакърдккев - София

Авторите съобщават резултатитз от изследваните 30 болни със

°'6а-цитрат и ^ ^ П - х л о р и д . Изследванията са провеждани на гама камера

СИГМА 410след аплициране на 92.5 УЩ 6 7 еа-цитрэт и 37 &Щ 2 О 1Т1-хлорид.

Поради най-честото засягане на белите дробове, а по-рядке на кожата и

нервната система, беше установено дифузно, интензивно натрупване на r a « i

лиевия цитрат в тях. Включването на & и хТ1-хлорид е в пряка зависимост

от клетъчната активност. Прилокенкето на радиоизотопната диагностика

при това тежко, протичащо с картината на остра дихателна недостатъчност '

заболяване и с фатален край има висока стойност, тъй като з повечето

случаи рентгенолог:.чно в белите дробове не се установяват изменения.



СРЛЗН1ГГ-Ж1 ПРОУЧЗЛНИЯ ЗЬРХУ ИоПОлЗЗ..Н£ТО НА 99мТс-СУЛФК0Л0ЗД-

Л2ВК0ШИ И 6 7 & а - Ш Р А Т ПРИ ДИАГНОСТИКА НА ПОСТТРАВМАТИЧНИЯ

ОСТЕОМИЕЛИТ

М.Коетадиновз,А.Дойчинов,Ст.Ковэчева,В.Кънев - София

Целта на работата е да бъдат сравнени диагностичните възможности

на маркираните с^^Тс-сулфоколоид-левкоцити и О 'б8-циграт за визуализи-

ране на костните възпалителни процеси. Изследвани са 30 пациенти със

съмнение зг посттрьвмвшчен остеомиелит, от които, при 20-левкоцититв
QQ||

бяха маркирани "ин зитро" с ^Тс-сулфоколоид и при 10 - бе инжектиран
СП

О (&а-цитрат. Установява се, че първият метод е особено подходящ при по-

остри процеси, дава се по-малко лъчево натоварване, но е по-трудоемък,
дп

докато с °'&а-цитрат се визуализират по-щобре хронифицирали възпалителни

процеси, но точната диагноза е възмогна едва на 78 час след инжектиране-

то цу. Заключава се, че избора на съответния радиофармацевтик трябва да t

в зависимост от клиничния статус на болния с оглед оптимална диагностич-

на стойност на радионуклидното изследване,

O
СиИНТЫТАШ НА КОСТЕН ЫОЗЪК СЪС ИЗм1п-ГЛУТАМЕН03А КИСЕЛИНА

В ДИАГНОСтаКАТА flk LiLTACTA3H

Ив.Узунов,В.Станчев,Л.Михова,Н.Зелева - Пловдив

Анализират се резултатите от сцинтиграфията на костния мозък

със ^"и1п-глутацинова киселина при болни със злокачествени новообразу-

вания, с оглед диагностнциране на иетастази в костния мозък. Изследване-

то се провеадз 15 мкн след венозното лъвевдане на 370 НЩ Х 1 О"1п-глу*а-

минова киселина, като рутинно се скенират тазовите кости, рамената,

стернума, тибиите. Сцинтигра^ските образи се сравняват с рентгенографии-

те и със сцинтиграфските образи получени откостната сцинтиграфия с 7 Л

Тс-дифофонат. Подчертават се преимуществата на костно-мозъчната сцинти-

графия със 1 1 3 м1п-глутаминовз киселина.
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Ш1п-ТРШС01СН-ШЯЗАНИ ЛЕВКОЦИТИ В ТРСМБОЦШ

С.Ковачева, И.Костадинова, К.Бъчварова, Ц.Терзиева

София

Съобщават се първите резултати от приложението на белязани с

*^1п-трополон левкоцити и тромбоцита. Българският лиофилизиран кит

трополон след белязане с -^InCIg позволява бързото получаване на

комплекса
 111

1п-трополон при концентрация на трополона 4.10"%, опти

мална за постигане на ефективност на маркиране на левкоцитите средно

70# и на тромбоцитите средно 80£ в собствена плазмена среда при на-

пълно запазена жизнеспособност на клетките.

Изследвани са 9 болни с различна локализация на възпалителни
111

процеси и б болни с тромбоцитопения. Радиофармацевтикът
 J
"
L
-
L
In-Tpono-

лон от лиофилизиран кит съчетава по-ниска цена и сравнение с * 1п-

оксин, лекота на маркиращата процедура, висока ефективност на марки-

ране при запазена жизнеспособност на клетките, като тези показатели

отговарят на описаните в световната литература. 6 Q 0 C P C & ? Ь

ПРЕЦИЗИРАНЕ НА ПОЛЕТАТА ЗА ЛЬЧЕЛЕЧЕНИЕ ПРИ КОСТШ МЕТАСТАЗИ

ЧРЕЗ ЦЯЛОТЕЛЕСНА СКЕЛЕТНА СЦШШГРАШЯ НА АПАРАТА ГАМА-КАМЕРА

Вълканова, Тринога

Остеосцинтиграфията с ̂ ""Тс фосфатни съединения се явява най-

ранния метод за диагностика на огнищни костни поражения.

В основата на ранната радионуклидна диагностика на метастази

от злокачествени новообразувания в костите стои повишението на мине-

ралния и белтъчен обмен свързано с повишено поглъщане - фиксиране на

остеотропния радионуклид.

Измененията в скелета на рентгенографията могат да се визуали-

зират при наличие на разлика над 30?' между деструктираната и здрава

кост /§огелман, Кар - 1979 г./.

Базирайки се на по-ранно /3 до 12 месеца/визуализиране на кост

ните деструкции при 1Щ в сравнение с рентгендиагностика са изследва

ни на Гама-камера целотелесно пациенти с доказано онкологично заболя

ване.



ДИНАМИЧНА ПЕРЭТЗДОШО-Ш'АБОШНА ГАМА-КАМКРНА
ОЩШТИГРАФИЯ СРИ АЛГОДИСТРОФЩ

Хр.Мжъчков, Ц.Цанев, Н.Мжъчков, П Лобанов, П.Деычев

София

Динамична перфуэионно-метаболжтжа гама кямврвп дцинтигр*#вя

• яроведажа щри 32 бодни с алгодвстрофия ж кожтролва група от 20

здравж джца. Изследваното е провеждано с^'То-фмфкгп комолехож

(шфофосфат ж джфоофоиат). От овржйната оцинтиграфжя през първата

мжнута ж жзведеажте хжстогршн, както ж от обраажтв аолучежж 10-20

мжн. ж 3 часа след жижвктжрането са извеждани следните количестве»»

показатели (ждщексж): перфузионад, тъканеы, мжнерално-метаболжмв

жкщекож ж отношешм горЗувжя/мжнеражен мвтаболжзъи. Дюнжте от нук-

лварно-меджцжыожото изследване са оиоставяш о жлжижжата на забо-

ляването ж данните от рентгеновото изследване. Методът позволява

рвана диагноза на заболяването ж жонтролжраае евояоцжята на пато-

логичния процес. Прж 12 оперирани болни о оглед подобряване жръво-

оросявавето на звоегнвтжте отавж е имало паралелжэъм между клжжжч-

ното подобренже ж възстановявам на кръвооросяването, установено

сцжнтжграфокж,

ДИ1ГВ0СТИЯНИ РАДИОНЛиЩДНИ Я С0Ы0ГРА4СКИ СЪПОСТАВКИ

ПРИ ВЬЗМСТИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЩИТОВИДНАТА ̂ Д?'-̂ 4

Китова Р., Т.Карагьоэова, М.Маровока, Б.Лооова

Авторите представя* даннжте от клиничното, рвджожнджкаторио

ж ултразвуково изследване прж 150 болнж с възлеотж заболявания на

тиреоидеята, включвани болнж с косожцна отрупа, аденомж, тжреожджти,

кисти и карцввхмвж.

Правят се изводи за необходимостта от задължитолно съчетаване

на двата метода при оценката на възлестите изменения на щитовидната

жлеза с оглед на терапевтичния подход.



IiA НОЬаЗШИРАИ ВДЖШУЩЩЕН Ш Э Д ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ
Ш А ФУЫййй Л РАЬдЕЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ 1IA ГЛОЫЕРУЛНАТА

PA j l f i С 9 9 м Тс-ДТПА БЕЗ КРЪВНИ И 7РИННИ ПРОБИ В НЕФРОЛО1ИЯГА

А.Симеонова, П.Триндев, ;

София

Въведеният от нас комбиниран метод за разделно определяне

на гломерулната филтрация без проби кръв и урина дава възможност

за такава комплексна оценка, целта на настоящата работа е да предк

ставим приложението му в диагностиката на най-често срещаните

заболявания в неврологията. Изследвани са 70 душ на средна възрася

42,3 години - 29 мъже и 41 жени. Резултатите от изследванията на

41 болни (31 с хроничен пиелонефрит и 10 с гломерулопатии) са съпо-

ставени с тези на контролна група от 29 бъбречно здрави лица.

Изведените относителни коефициенти на натрупване и отделяне дам»

възможност за прецизиране топиката на нарушенията.

ДИАГНОСТИЧНО ЗНАЧЕНИГ НА ПЕРФУЗИ0ННАТА СШНГИГРАФИЯ
В ПРЕЩОПБРАТИВНАТА ПОДГОТОВКА НА £ОЛНИ С РАК НА БЕДИ ДРОБ

Т . К а ц а р о в , Е . Д и п е р к о в а , Н.Христова, И.Мвранкова

София

Проследени са смущенията в алвеоларпата перифузия и мисроцщр-

кулацията в басейна на белодробната артерия в дредоперапавня пе-

риод на 138 болни с първичен рак на белия дроб, Перфузионаата сцив-

тиграфия е осъществена на конвенционален скенер СЕЛО ДС-2 след ве-

нозно въвеждане на 37-55 МВО ^c-HAfc при средннна проекция на

скена и разделна количествена оценка на ляв и десен бял дроб.

След бронхоскопия се установи, че изолираните фокални цроиш

в перфузията в рамките на един белодробен сегмент (23 пациента)

съответствуват на туморно поражение, най-често без данни за увреж-

дане на регионални лимфни възли,докато липсата на перфузия (51 па-

циента) съответствува на значителна туморна инфилтрация на лобарня-

те бронхи.
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РАДИОНУКЛИДНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ФУНКЦИЯ
ПРИ РАК НА ХРАНОПРОВОДА

Д.Минчев , К.Дешев, Ь.Младенов, А.Коев, С.Иванов

София

Динамична езофагеална сцинтиграфия е проведена на 32 болни с

рак на хранопровода. Изследването се извършва на гама камера след

пероралното въвеждане на ™Гс-сулфоколоид, Установените промени в

транспортната функция на хранопровода са в зависимост от локализа-

цията и разпространеността на раковия процес. На 17 от изследваните

32 болни е установена различна степен на нарушаване на функционал-

ното състояние на хранопровода, Неинвазивността, физиологичността,

лекотата на изпълнение и ниското лъчево натоварване на изследваните

позволяват на динамичната езофагеална сцинтиграфия да намета свое-

то място в комплексното предоперативно изследване на болните с рак

на хранопровода.

РАДЙОНУКЛИДНА ДИАГНОСТИКА ПРИ ТУШРИ
НА ЖШВО-ЧЕЛЮСТНАТА ОБЛАСТ

Н.Пешев, А.Стратиев, Б.Младенов, Д.Минчев, Л.Стефанов, Ц.Цанев

София

Проучени са диагностичните възможности на 67-галиевия цитрат

за ранна и диференциална диагноза при малигнени в бенигнени тумори,

както и при възпалителни заболявания. Изследването е провеждано на

гама-камера тип ОХИО ИУКЛЕАР с компютър ТЕХНИКЕР модел 560-мДС, от

48 до 72 час от въвеждането на 67-галиевия цитрат в активност от

92,5 МНО I.V. Въз основа на клинико-радиологични и хистологични про-

учвания се установява един голям процент на натрупване на 67-галие-

вия цитрат в злокачествените тумори в посочената област. Методът ямш

приложение и при проследяване ефекта от проведеното лечение, както

и пря диагностиката на рецидиви и ме.астази.
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1Ь-ВДГА

Ав.Николова, Ас.Кюдджиев, Ж.ьитанова, Н.Стаьрев, к.Иетров

Изследвани са кривите на очистване на кръвта получени чрез

външно детектиране над прекордиалната област на 21 пациенти след

еднократно инжектиране на 2,6 - 3,? 1*Ь0
 Д

1Ь-ЕДОГА. Ьсяка от кри-

вите е построена от 50 - 60 точки, съответстваща на измерената

скорост на броене през 2 мин до 30-та и през 5 от 30 до 240 мин.

след инжектирането. Кривите бяха разложени на експонати като се

използва компютър "Правец 16" и модифицирана за целта програма

"ГУМИ!
1
, алгоритъма на която е създаден в Дубна (същата се изпол-

зва в Ш Р Н - Западноевропейски център за ядрени изследвания, от-

където е и взет).

Изследванията по безспорен начин показват, че кривите на

очистване се разлагат на три експоненти.

РАДИОИМУНОЛОГОЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТИРЕОИДНИТЕ ХОРМОНИ
У БОЛНИ С ХИПЕРТОНИЧНА БОЛЕСТ

Б.Захариева, Г.Цветков,

София

Обект на изследване са 61 болни с хивертонична болест на въз-

раст до 79 години. При всички болни са определени радиоимунологич-

но серумните тотални и свободни концентрации на тирексина и трийод-

тиронина, нивото на ривърз-трийодтиронина и на тиреотропния хормон,

Установени са повишени стойности на тиреоядните хормони у 1 болен

на възраст - 49 години и понижени стойности у 5 болни на възраст

над 50 години. В статистическата обработка на резултатите болните

с отклонения в тиреоидните показатели не са включени. Установените

средни стойности на тиреоидште хормона у болните с артериална хи-
пертония не се различават от средните стойности на контролната

група от 100 здрава лица.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА АШЛИТУДО-ФАЗОВИЯ АНАЛИЗ ЗА ДИАГНОСТИКА
НА НЕТРАНСМ5ФАЛНИЯ МИОКАРДЕН ИНФАРКТ

М.Гарчева,

София

При 30 болни с данни за прекаран нетрансмурален миокарден ин-

фаркт бе проведена радионуклидна вентрикулография. Чрез амшштудно-

фазов анализ бе определен характерът на настъпващите кинетични на-

рушения. За онагледяване на засегнатите участъци бе извършена та-

лиева перфузионна сцинтиграфия. Изработените критерии за наличие на

цикатрикс на амплитудно-фазовите образи въз основа на 15 от болните

със сигурни данни за прекаран нетрансцурален инфаркт бяха приложе-

ни при други 15, при които имаше само съмнение за такъв, което уле-

сни диагностицирането му, Амплитудно-фазовият анализ е сполучливо

допълнение към талиевата перфузионна сцинтиграфия.

6
ИЗДИАгаОСТКЧНА СТОЙНОСТ НА АШЛИТУД0-ФА30ВИЯ АНАЛИЗ

ПРИ БОЛНИ С МИОКАРДЕН ИНФАРКТ. СРАВНЕНИЕ С ТАЛИЕВАТА
ПЕРФУЗИОННА СШНТИГРАФИЯ И КОНТРАСТНАТА ВЕНТРИКУЛОГЕЩШ

М.Гарчева, П.Триндев, Е.Шейретова, Н.Стоянова, А.Калоянова
Хр.Хаджикостова -

София

При 35 болни с прекаран миокарден инфаркт за оценка на отраже-

нието му върху кинетиката на стената бе приложен амплитудно-фазов

анализ на "рест" радионуклидната вентрикулография. Локализацията и

размерите на засегнатия участък от стената са сравнени с тези на де-

фекта от талиевата перфузионна сцинтиграфия. Пълно съвпадение по ло-

кализация и големина на абнормно-кинетичния участък и перфузионния
от

дефект се установяват при 33 болните. При 15 болни резултатите са

сравнени с тези от контрастната вентрикулография. Пълно съвпадение

по локализация и вид на кинетичните нарушения бе установено при 13

от болните.
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СИНДРОМ "ПРАЗНО ТУРСКО СЕДЛО"

В.Николова, Л.Коева, К.Христозов, С.Ковачев

Варна

Емптисела е рядък синдром, който все още не е достатъчно про-

учен в клиничен и диагностичен аспект. Авторите съобщават за 10 бол-

ни със синдрома, при които са съпоставени диагностичните възможност

на различни методи на изследване за "празно турско седло".

Болните са подробно разгледани в клиничен аспект, проведени

са функционални проби за уточняване на дейността на предния дял на

хипофизата и хипоталамо-хипофизните отношения.

Установените промени са нееднозначни, В част от болните се

установява повишена продукция на някои тропни хормони на хипофизата,

при двама от тях - явления на хипофизна недостатъчност.

Обсъждат се хипофизно-хипоталамичните взаимоотношения при

и
СРАВНИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ НА ЛЪЧЕВОТО НАТОВАРВАНЕ НА ЩИТОБИДНАТА
ЖЛЕЗА ПРИ КОИШТЪРНА ТОМОГРАФИЯ И СШНТИГРАФИЯ

Н.Ьаринова, А.Пулева, Р.Стефанов, Б.Божиянов, В.Стайков

Стара Загора

Авторите съобщават за извършеното от тях измерване на дозата

и интегралната доза по време на компютърна томография на щитовидната

жлеза. Измерването е извършено на тъканноеквивалентен фантом в три

различни режима на работа. Един от тях е оптимален и е признат за

рационализация. Лъчевото натоварване по време на компютърна томогра-

фия, сравнено с това на сцинтиграфията на щитовидната жлеза е 2 - 20

пъти по-ниско в зависимост от използвания радионуклид. Авторите пред

лагат рационализаторското им предложение да се приложи ж в останали-

те компютърни томографи в страната.

И;
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ИНТЕРФЕЙСЕН КОНТРОЛЕР С РАЗШИРЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НУЗЩИТЕ
НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ НУКЛЕАРНО-МЕДИШНСКИ ИХЛЕДВАНИЯ

В.Воскинарян

Пловдив

Въз основа на състоянието на използваната нуклеарно-медицин-

ска техника в нашата страна и качествените изисквания за извършва-

ните радиоизотопни функционални изследвания се изгражда лабораторен

прототип за компютеризиране на функционалните изследвания. Извършен

е анализ на изискванията на функционалните изследвания от една стра-

на и възможностите на персоналните компютри от типа на "Правец-8"

и "Праввц-16* (имат се предвид различните им модификации). Обоснова-

ва се необходимостта от специфично програмно осигуряване на реали-

зиране на универсалност на интерфейсния контролер по отношение на

следващото приложение и на масовото му тиражиране.

А£9
ПОЛОВИ ХОРМОНИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБЛЪЧВАНЕ '

В.Близнаков, И.Бакалов, А.Малеева, Н.Вмюва, А Л
Л.Нурян, И.Куртев

София

С помощта на радионмунологични тестове е определяна концен-

трацията на тестостерон (Т), фоликулостимулиращ хормон (ФСХ), лутеи-

низирац хормон ( Ж ) , пролактин, естрадиод и прогестерон при про-

фесионално облъчени лица. Установени са различни хормонални проме-

ня (най-често в Т, ФСХ, ЛХ), които се разглеждат като следствие

на съвкупното влияние на факторите на трудовата среда. Тези изме-

нения имат адаптационен характер и не повлияват съществено ферти-

литета.



КАРДЖ)-ЩРКУЛАТОРНИ ПРОМЕНИ ПРИ ХЪЧЕВО
ЕКСПОНИРАНИ ЛИЦА

Б . Б л и з н а к о в с М.Бакалов

София

Проучени са някои ЕКГ и хемодинамични показатели при 252

лица» работещи в среда на йонизиращи лъчения (основна група) и

при 163 лица като контрола. Използвани са ЕКГ в 12 стандартни

отвеждания в покой и след физическо натоварване, определяне на

различни параметри на артериалното налягане и реовазо- и реоенце-

фалография. Установена е повишена честота на невро-циркулаторната

дистония и изменения в Т-вълната на ЕКГ.

Приема се, че измененията носят предимно регулаторен ха-

рактер.

ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ ЖЕЛЯЗНАТА ОБМЯНА
ПРИ БОЛНИ С ХРОНИЧЕН ГЛОШРУЛОНЕФРИТ

Ч.Киров, Ал.Койчев, И.Костадинова, И.Куртев

София

При 63 болни с хроничен гломерулонефрит, от които 41 с из-

разен анемичен синдром и 22 без анемия, е изследвана желязната

обмяна с оглед ролята й в патогенезата на анемичния синдром.

Наред с рутинните методи е изследвано серумното ниво на фзе-

ритна-радиоимунологично, а така също и желязната кинетика с 59 Ге.

Получените резултати показват, че промените в желязната об-

мяна, при болните с липсваща или начална степен на бъбречна недо-

статъчност играят незначителна роля в патогенезата на анемичния

синдром.
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СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА НЯКОИ ОБРАЗНИ МЕТОДИ
(КОЛИЧЕСТВЕНА СЩНТИГРАФИЯ И РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ} В ДИАГ-
НОСТИКАТА И ДИФЕРЕНЦИАЛНАТА ДИАГНОЗА НА РЕВМАТОИДНИЯ ПОЛИАРТРИТ,
0СТЕ0АРТР03АТА И ПСОРИАТИЧЕА АРТРОПАТИЯ

Хр.Млъчков, Д.Млъчкова, Д . П е х л и в а н о в

София

Направена е сравнителна оценка на възможностите на количест-

вената сцинтиграфия и рентгеновото изследване в диагностиката и

диференциалната диагноза на 362 болни с ревматоиден полиартрит,

316 - с остеоартроза и 148 с псориатична артропатия. Количестве-

ната сцинтиграфия позволява ранна диагноза на посочените ставни

заболявания и тяхното обективно контролиране. Рентгеновите наход-

ки са по-късни, но дават морфологична информация за патологичния

процес, която не може да се получи от нуклеарно-медицинските

КОМПЛЕКСНА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА НА Н0Д03НА СТРУМА

Т . Р у с е в , Т.Цьровска

Плевен

Нодозната струма е често срещано заболяване сред патологжята

на щитовидната жлеза, поставящо диагностични и терапевтични пробле-

ми. За диагностични цели най-голямо приложение намират радионуклид-

ните методи. Напоследък към тях се прибавя и ехографията. Авторите

анализират комплекните възможности на двата метода. Изследвани ся

197 болни с радионуклиднн методи и ехографски. Ехографията е осъще-

ствена на ехограф "ПИКБР" с преобразувател с честота 5 мН и дъл-

жина 61 мм. Така осъществената образна диагностика на нодозната

струма намалява процента на грешка. Огдиференцират се киста и карци-

ном. При правилна последователност на прилагане на методите се на-

малява лъчевото натоварване на пациента.



14ft

РАДИОНУКЛИДНА ДИАГНОСТИКА ПРИ ОСТЕОПЛАСТИКА

НА БЕДРЕНАТА ГЛАВА С ТРАНСПЛАНТАНТ НА ХРАНЩО МУСКУЛНО КРАЧЕ

М.Дончев, Е.Балтов

Плевен

За оперативното лечение на асептичната некроза на бедрената

глава е използван трансплантат на хранещо мускулно краче по техни-

ката на Ванабл, Стук, 1946, Жизнеспособността на костния тдаодяш-

тант мохе да се определи посредством конвенционалните рентгенови

метода най-рано между 1 2 - 1 8 месец от оперативната интервенция.

Посредством радионуклидни метода са изследвани 21 опержрани

болни за установяване виталитета на костния шпан. Използвани са

костна сцинтвграфия и радиометрия с -Тс-фосфатни комплекси.

Анализират се възможностите на използваните диагностични

методи.

i/

ДИНАШЧНА РАДИОНУКЩША ЕНШФАЛОАНШОГРАФИЯ
ПРИ ВЕРТЕБЕ0-БАЗИЛАРНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ

П.Чвков, Е.Шейретова

София

Изследвани са 17 пациенти с нертебро-базиларна недостатъчност,

на среднавъзраст 58 - 7 г. Всички болни са с оплаквания от главобо-

лие и световъртеж. Петима имат съпътствуващи заболявания, а при

двама пациенти болката е локализирана в шината област.

Динамичната радюнуклидна ангиоенцефалография (РЕАГ) се про-

вежда с ""Гс ДТПА 740 MB в АР и РА проекция, като предпочитана в

случая е РА, Установихме позитивна РЕАГ в 9 случая (52,9 %), неубе-

дителни данни при четирима (23,5 %) и негативни находи при останали-

те четири случая (23,5 %),

РЕАГ се явява най-подходяря метод за и»следише вж ДО*
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АНШОЕНШФАЛОГРАФИЯ И ДОПЛЕРОВА 30Н0ГРАФИЯ ПРИ
ДИАГНОСТИКА НА ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

И.Топалова, З.Аладжемова, П.Шотеков

София

Представени са данните от изследването на 65 болни с помощта

на клинико-лабораторни проучвания, радионуклидна енцефалография и

доплерова зонография. Бяха включени различни заболявания на мозъка.

След интерпретация на криви - радиоенцефалограми беше определен

релативният кръвен обем на различни нива за двете иозъчни хемисфе-

ри. Кравите бяха анализирани от гледна точка на промените в отноше-

нието активност - време, в което бяха установени разлики в скорост-

та на радиоактивния ембол, предимно в настъпването на Т-мах на ар-

териалната фаза, а така също и в интензитета на акумулация на ра-

ди офармацевтика, формиращ амплитудата на радиоенцефалографията.

СШНТИГРАФСКА ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА НЕВРОБЛАСТОМИ ,
СЪС

 1 3 1
1 - Ш А - Й0Д0БВДЗИН1ШЩДИН

Г.Бърлиев, Л.Пинкас, И.Христозова

София

Изследвани са на гама-камера 10 деца с хистологично доказа-

на диагноза невробластом. При 6 от тях изследването беше извърше-

но предоперативно, а при 4 - следоперативно.

Б 5 от случаите изследвани предоператявно туморът беше визуа-

лизираш (1с надбъбречна, 2 с абдоминална, 1 с абдоминална и тора-

кална и 1 с перианална локализация). Само при едно дете в тази
141

група туморът не показа поглъщане на '1-«1ета-йодобензингванидин.

При 2 от оперираните не получихме огнища на хиперфиксация в

тялото. В другите 2 случая изследвани следоперативно, наблюдавахме

различни по брой я локализация огнища на хиперфиксация на радиофар-

мазевтика, говореща за метастази на първичния процес.



БЕЛЯЗАНИ С
 9 9 м

Тс АНГИМЕЛАНОШИ АНТИПЛА ПРИ
ИЗОБРАЗЯВАШ НА МЕГАСТАЗИТЕ ОТ MAJMIHEH МБЛАНОМ

Т.Кадаров, Е.Шшеркова, Н.Христова, К.Киров

София

Хирургичното лечение остава най-ефективното при третиране на

малигнения меланом, но то често е последвано от туморен рецидив и

недетектирани метастази в различни части на тялото. За тяхното ви-

зуализиране ние използвахме моноклонални, антяиеланомни антитела

(ниши, клон 225,285 - ТЕХНЕМАБ-К-1, Биомедика - Италия) белязани с
9 9 м

Гс с активност от 240 до 370 МВО. 38 болни (22 мъже и 16 жени)

бяха изследвани сцинтиграфски след хирургично лечение на първичната

туморна лезия. Белязаното антитяло беше инжектирано подкожно в ин-

тердигиталното пространство на ръцете или ходилото. Ние провеждагме

динамично скениране на 4, 8 и 24 час, Сцинтиграфското изследване

открива клинично недетектирани повърхностни кожни и подкожни лезии.

НУКЛЕАН10-ЩШЩНСКА ДИА1Н0СТИКА НА ПЪРВИЧНИЯ 'БЕЛОДРОБЕН
КАРШНОМ

Хр.Млъчков, Й.Палашев, Здр.Бояджиева

София

Проучването е проведено на 156 болни суспектни за първичен

злокачествен тумор на белите дробове, Перфузнойната сцинтиграфия е

проведена на всички болни, а туморотропна диагностика с
 67
Са-цитрат

при 124 болни. При 35 болни (23,1 %) е установено пълно изключване

на функционалното съдово русло на единия бял дроб, при 46 (29,5 %)

дялови аваскуларизационни дефекти и при 72, (46,1 %) разностепенни

нарушения в пер|узията. При туморотропната диагностика е получена

позитивна сцинтиграфска находка при 77 болни (62 %) ш негативна -

при 47 (38 %). Фалшво позитивна е при 5 болиа (в,5 %),а фахшво не-

гативна - при 4 (8,5 %). Перифузионната сцанпграфия е метод за пред-

оперативно оценяване на парциалната бвходройва функция с оглед
операбилността на болните.
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ИЗСЛЕЩВАНЕ НА ЧЕРНОДРОБНАТА БАСК7ЛАРИЗАЩЯ ПРИ ОГНИЩНИ ПРОЦЕСИ
ЧРЕЗ СШНТИГРАФИЯ НА КРЪВЕН ОБЕМ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА КРЪВНИЯ ТОК

К.Костич, Б.Артико, Ы.Перисич-Савич, Р.Грибич

Б е л г р а д

Изследвани са общо 12 болни: 8 с карцином (4 с първична чер-

нодробна неоплазма и 4 - с чернодробни метастази), както и 4 с до-

брокачествени чернодробни тумори. При карцином чернодробните лезии

са били хило- или изоваскуларни и сцинтиграфски се различават от

кистичните тумори (аваскуларна зона) и от хемаклюма (хиперваску-

ларна зона). Чернодробното кръвоснабдяване е било предимно арте-

риално с кореспондиращо намаляване на венозното кръвоснабдяване

или изключително артериално, вследствие тромбоза и пълна портална

венозна оклузия. При болните с доброкачествени тумори не са наме-

рени промени в артериалното и венозното кръвоснабдяване. Тези на-

рушения в общата васкуларизация на черния дроб са характерни за

неоплазмите. £(l9DGCJ/3f

КОСТНА СШНТИГРАФИЯ ПРИ ТОТАЛНО ПРОТЕЗИРАНЕ НА ТАЗОБЕДРЕНАТА СТАВА

С.Босякович-Бюшер

Тюбинген

Проведени са 89 костни сцинтиграфии при 67 болни, 16 болни

са били със закрепен без цимент ацетабуларен или феморален компо-

нент, 17 са били с тотална двустранна протеза и 16 с повторно проте:

зиране. При 14 болни е имало клинични и/или рентгенологачни белези

за халтавост и/или инфекция.

Находките пра безсимптомни болни показват повишено натрупване

на радионуклида в 10 - 50 % една или повече години след протезира-

нето. Локалното повишено натрупване може да отразява пертзсстиране

на забавено костно преустройство, особено при закрепените без ци-

мент протези, или хетеротопично ново костообразуване в областта на

трохантера. Но възможността за безсимптомна халтавост не може да се

изключи. При случаите с клинично и/или рентгенологично установена
халтавост се установява дифузно или локално повишено натрупване.



У

ШМО-ПЕЛВИЧНА ЛЛМФОСЦИНТИГРАЙИ С " Т с м - ГЕЛАЯУЗАЛ

ИвУзунов, Б.Ковачева, Е.Илиев, Ат.Михов

Пловдив

Анализират се резултатите от алио-пелвичната ламфосщнтжгра-

ф,м с 9ЭмТс-гелафузал при болни със злокачествени новообразува-

ния в органите на малкия таз. Използват се 3 техники на въвежда-

не на радиоколовда: директно в простатната жлеза; директно в

шийката на матката; въвеждане във фоса ишио-ректалис. Обсъждат

се предимствата на всяка от тях както и нормалните лимфосцинтжрр

графски образи.

АДШОМ НА ПРАЗЕН ХОД

Л.Пинкас, Г.Бърлиев

София

.1 За периода 1987-1989 г. изследвахме 110 болни със сцинтивр*

графска находка - декомпенепран горещ възел на щитовидната жлеза,

на които впоследствие е проведен тест за стицулация с тиреотропе*

хормон. При 14 случая (12,7$) на счинтиграмата след стимулация

горещият възел се представи с намалено до липсващо поглъщане на

радионуклида в сравнение с околния стимулиран тиреоиден паренхим.

Тази снинтаграфска особеност може да се обясня с ускорения

търновер на специфичния радиоиндикатор в токсичная аденом под

влияние на стимулиращото действие на тлреотропния хормон.

СПБКТ /bll-IGLE РИОЧШ ЗЬИВЙЮП .'JOi.iPUTEaiZSD TOMOGRAPHY/

Финландия

Съвремената нуклеарна кардиология включва 5 важни приложе-

ния на радиоактивна изотопи в рутинната клияячна практика:

Изследване функцията в кръвния ток в сърцето я големите съ-

дове, метаболизма на миокарда, перфузията, рецелторняя образ на

миокарда, образа на острая миокардая инфаркт. Подобряването на
лнформа-мята чрез СПВКТ дава възможност за оценка на миокардипя

ток ин зиво.
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ПРОУЧВАНЕ НА НАБОР ОТ РЕАГЕНТИ ЗА РАДИОИМУНОЛОГИЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ

НА РЕНИНОВАТА АКТИВНОСТ В БИОЛОГИЧНИ ТЕЧНОСТИ

Е.Гугинска, О.Копаранова, . , Л.Николовска

София

В съобщението е описан модифициран метод за получаване на

необходимите реагенти и е разработена методика за РИА определяне

на плазмената ренинова активност. Сравнявайки нашия комплект с та-

къв на фирмата "Сорин", бяха получени удовлетворителни резултати.

От направените изследвания за чувствителност, точност, специфичност

и прецизност бе установено, че няма статистически значима разлика

между резултатите получени с двата набора от регенти. Това показва,

че получените от нас реагенти и комплектования набор не отстъпват

по качества на внасяните от чужди фирим.

ИМЛ10СЩНТИГРАФИЯ НА КАРЩНОШТЕ НА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИЯ ТРАКТ
I

Б.Младенов, Ст.Миланов, Н.Пешев, Ц.Цанев, Д.Минчев, В.Пенчева,
Сп.Иванов, Р.Гайдарски, М.Даскалов

София

Изследвани са общо 24 болни: 14 предоперативно с различна

локализация на туморите (2 с рак на стомаха, 1 с рак на панкреаса,

11 с локализация на рака в различни отдели на дебелото черво) и 10

оперирани от рак на правото черво. Имуносцинтиграфията е извършена

с моноклонални антитела маркирани с 'I,произвеждани от фирмите

CIS /IMACIS - I/ и SORIV - BIOWJDICA /JOD0IUB - R - 2/

в активност от 1,5 до 5 яС1 , между 48 и 72 час от интравенозното

им въвеждане, на планарна гама камера °Ы-° Aiclear комплектова-

на с коипютър T»chnicer* модел * & 560 САЩ. Позитивен резултат е

получен при 22 (92 %) от общия брой изследвани болни, като при 2-ма

от неоперираните 14, резултатът е бил негативен, а при останалжте

12 (86 %) е получен позитивен резултат.
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РШОЗДОЛЭГЛЯ

ЛЬТВЧУВСТНГСЕЛВОСТ HA 'JOBSA НОСЙТКЛ К А РЕЦЛПРОЧНА

ТРАНСЛОХАЦЛЯ Т / 7 : 1 7 /

ЭДЛолева, Д. Бе нова - София

Целта на настоящата работа е изследване значението на опре-

делено наследствено увреждаме, калното е неептелстзото и унасле-

дена ре'двпротаа транелскация, за лъчечувствителността нз органи-

зма.

Изследяаии са 3 групи гяишки от линия C573I с различен ка-

ряотип: 1.Носители на реципрочна трэяслокацяя Т / 7 : 1 7 / в хетеро-

ЯЙГОТЙО състояние; 2.Носители на регдипрочня транеяскэция Т / 7 : 1 7 /

в хомозиготно състояние. 3.Нормална с'опл.

Като чратериЯ за лъчечувствителност е използван анализът

на количеството радиатиоино индуцирани хромозомни абера-ши в

хестномозъчните клетки иа експерименталните жизотнл /деза 1,0 Оу,

моаност на дозата 0 ,3 Of гама лъчи/.

(J

ЛЕТАЛЙТЕТ 01 ЦЕЗИЙ-137 ПК1 МИПКИ

А.Лгова - Софм

На половозрели мъжка мишки, от линия С^Вв е въвежда! ян-

траперитонеално по 0,5в1 воден разтвор ая :тезий-137 с носител

1 0 " 4 нормален С«б* в дози 3,7 ХЯс, 18,5 ЖВЕ . 37 К К , 222

ЖВк , 461 КВк , 740ХВк/с а т.н. Проследен е леталитет на жи-

вотните. От получените резултати е изчислена ЛД50/30 ~

366,3 i 59,2
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ЦИТОГЕНЕТДОНИ ЕФЕКТИ ОТ УРОПОШ И ДИАГНОСТИЧНИ ДОЗИ
РЕНТГЕНОВИ ЛЪЧИ В ЛИНФОЦИТИ ОТ ЧОВЕШКА. ПЕРИФЕРНА КРЪВ

Е.Хаджвдекова, М.Буланова, В.Хаджндеков, Р.Пошщ - Софи»

Проучени са цитогенетичните ефектж от Урополин е рнтгеноаж

лъчи чрез отчитане на хромозошш аберации и мжкроядра в лжмЦшцитн

от човешка пержферна кръв "жн ниво* и "ин внтро". Използвана е жв-

рвферна кръв от ТО лица, подложени на бъбречна артериографжя с Уро-

полин и от 4 здрави донора, облъчена с доза 0.2 0у в присгсхшм на

Урополин: 1,3, и 5£. Резултатите показват повишаване честотата иа
лимфопитите с хромозомни аберациж. и микроядра в периферната к р м

на пациенти претърпели реновазография. Самостоятелно приложен, Уро-

полинът показва незначителен мутагенен ефект. Ефектът от облъчване-

то с доза Оо2 9у е статистически достоверен. При съчетаното дейст-

вие на двата агента е налице още по-изразен мутагенен ефект, достокс

верно ио-висок от ефекта на самостоятелното облъчване.

ВРШЕ/ЕФЕКГ СЛЕД ОСТРО И «РАКЦИСНИРАНО
ГАМА И НЕУТРОННО ОБЛИВАНЕ

М. Буланова, И.Георгиева, Б.Иванов - София

Изследвани са костно-мозъчни клетки от полово эреля шыит

плъхове» о&ъчени с неутрони и гама-люж, еднократно с 1i ж 2 9g ж

фракцнонирано (Т + 1 ву), с интервал между фракциите 6, ж 24 часа.

Честотата на хромозомнжте изменения, е отчитана на 20-ия чао, 7, 15

и 30 ден след радиационното въздействие. Облъчването с неутрони жвду

цира от 3 до 5 и м и повече аберации отколкото съответната доза гама

лечи. Ефектът на фракционирането зависи от вида на лъчението, сумар-

ната доза и интервала между фракциите и е по-дооре изразен прж гама

лъчите с 24 часов интервал. То! не е пропорционален на погълнатата

сумарна дога, а е значително по-слабо изразен. Hal JCOK процент

изменения и при двата вида облъчване се наблвдава в равните срокове

на фиксиране, след което количеството им спада достоверно. Стабилни

аберации се наблюдават до 30-то денонощие.



ЗАЩИТА НА ООДИТИТБ НА мЖкСИ CVVP - 2721
ШВД1 ОСТРО ГАМА ОБШВАНЕ

Р.Кушвва - София

Половозрели яеноки мивки линия С
5 7
Ы са протектирани с

1ПГВ-2721, 400 мг/кг, въведен интраперитонеалво в 1 мх воден разтвор

8-10 минути преди остро гача облъчване с 43.7 обу. Оценката на про-

тективните възможности на препарата е направена по теота ооцитна

преживяемоет. Приложеният протектор показват висока токсичност при

особено добре изразена защита на ооцнтит'е ет примордиалнитв фоли-

кули (коефициент на защита - Ю ) .

ВЬЗМРРЮОТМ ЗА МОДИФИЦИРАНЕ НА ГЕНЕТИЧНОТО УВРКИДАНЕ
ЧРЕЗАДЕЗЮЗНЦТРИФОСвОРНА КИСШВА |АТФ) ПРИ КОМБШИРАНИ
ВЪЗДЕЙСТВИЯ С ЩииОФОСОУЩ И ГАМА ЯЬЧИ

И.Рупова, Д.Бенова - София

Проучени са възможностите на аденозинтрифосфорната киоелша

(АТФ) да намаля степента на генетично увреждане в костномозъчни

клетки на мишки при комбинирани третирания с цитостатика цииюфоо-

фамид и йонизиращо гама лъчение.

Резултатите показват, че антимутагенната ефективност на

АТФ зависи от начините на прилагането й при комбинираните въздей-

ствия с двата агента. Най-висок антимутагенен ефект се установява

при прилагането на протектора преди облъчването с гама лъчи, неза-

висимо от схемите на комбиниране на цитостатика я йонизиращото лъ-

чение.
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ОБЛЪЧВАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, Д Ы Ж А ф СЕ
НА АВАРИЯТА НА ЧЕРНОБИЛСКАТА АЕЦ, КАТО ЧАСТ ОТ
ОБЩОТО ФОНОВО ОБЛЪЧВАНЕ ОТ jJCTECTBEHH И ИЗКУСТВЕНИ

ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩО ЛЪЧЕНИЕ

Г.Василев, В.Милославов, М.Христова, Т.Ценова,

Г.Филев, Б.Дончева, Ст.Стоилова - София

Българското население е изложено на облъчване от т.нар. естест-

вени източници на лъчение, а също и от изкуствени източници. Естесте

веното облъчване у нас се запазва практически постоянно през послед-

ните десетилетия, а изкуственото постепенно нараства. В доклада ое

разглежда облъчването на населението от аварийното радиоактивно за-

мърсяване на страната след 1 май 1936 г., съпоставено с другите из-

точници от естествен и изкуствен произход.

ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА У НАС И ОБЛЪЧВАНЕТО НА
БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ. АНАЛИЗ НА МОНИТОРИНГА
НА ВЪНШНАТА СРЕДА ЗА ПЕРИОДА 1968 - 1989 Г.

Г.Василев, М.Христова, Г.Филев, Т.Петков,

В.Бадулин, Е.Новакова, Р.Златанова - София

В доклада ое обобщават данните от мониторинга на радиационните

федгори на външната среда в районите около АЕЦ ".Козлодуй" за пери-

ода 1968-1939 г. Изследвани оа гама фона; изкуствената радиоактив-

ност на почви, води, храни и др.; съдържанието на йод 131 в щито-

видните жлези на депа и крави. По методики, препоръчани от МКРЗ,

НКДАР към ООН и MAI ATE а направена оценка на облъчването на насе-

лението, живеещо в тези райони. Показано е, че по изчислителяи

данни надфоновото облъчване на населението за сметка на експлоата-

цията на АЕЦ представлява много нмоък процент от естествения радиа-

ционен фон.
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ВЛИЯНИЕ НА КАЛЦИЕВИ АНТАГОНИСТИ ВЬИУ ФУНКЦИЯТА НА

ШШИЗО-ТИРЕОИДВАТА ОС НА П1Ы0НЕ

Н.Боядаева, Б.Захариева - София

Проучено е влиянието на калциевите антагониеги (нитрендишш,

нжфедипжн) след многократно орално прилагане върху функцията на

еутиреовдни плъхове и на плъхове със създаден екопершенталю модел

на гипотиреоза. Определяно е с радиоимунологнчни методи съдържание-

то на ТТХ,Т
3
 и Т

4
 в серумите. Установени са зависимости между доза-

та на калциевите антагонисти и патологичното състояние на хипофизо-

тиреоидната ос и степента на промените в тираоиднжте хормони. Резул-

татите очертават изводи, които са експериментална предпоставка за

съблюдаване на функцията на хипофжзо-тиреовдната ос от клинициста

при лечение о калциеви антагонисти. » *>/?/-» - "j2/

НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ПО АДАПТИРАНЕТО НА МОДЕЛА НА ДОНСЪН
ЗА ОПРЕДЕШЕ НА ОБЛЪЧВАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИ!

ОТ ШКОНЮРИРАВИ ЦЕЗИЕВИ РАДИОВГКЛИДИ

Т.Ценова, Е.Иванова - София

Моделът на Джонсън е засега най-адекватен за определяне на

вътрешното облъчване на организма от инкорпориране на цеаиеви ж др.

радионуклиди. В модела има редица параметри, характеризиращи въз-

растовите, ф жзиологични ж др. особеностж на организма* В доклада

се разглеждат основните методични проблеми по адаптирането на моде-

ла на Джонсън за определяне облъчването на различни групи населете

в случая на българското население. OQ0PV:3
/:
)
/

ОБЛЪЧВАНЕ ОТ ^ ^ 4 ^ , 137Q| В РЕЗУЛТАТ НА ПВРОРАЛНО
ШКОРПОРИРАНЕ СЛЕД АВАРИЯТА В ЧЕРНОБИЛСКАТА АЕЦ

( ЗА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ )

В.Бажулин, Р.Златанова, Р.Еюсенази, Т.Иетко» - Софвя

В доклада е оценена ефективната еквивалентна доза за 1-А, 2-а

и 3-та година след аварията по метода на косвената довжмвтржж -

анализ на биопроби.
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ВЪРХУ НЯКОИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРЕМИНАВАНЕТО
НА РАДИОАКТИВНИТЕ ИЗОТОПИ В ОРГАНИЗМА ПО РАНВВ ПЪТ

Н.Шопов, Г.Симова, Ив.Даскалов - София

Анализиран е ефектът от провеждането на мерки за ограничаване

на продукти на делене в организма на опитни животни по ранев път.

Направена е сравнителна оценка за продължителността на периода на

интензивно преминаване на изотопите и на ефективността от ограничава

нето му в резултат на механични, фармакологична и химични средства.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ НА ПРЕМИНАВАНЕТО НА ПРОДУКТИ
НА Дигали В ОРГАНИЗМА ПРЕЗ РАНИ

А.Бояджиев, Г.Симова, Н.Шопов - София
 v

Представени са кинетични математически зависимости за

преминаването на цези!-137, стронций-85 и йод-131 в организма през

увредена кожа. Кривите се характеризират с триежспоненциалност,

която отразява периоди с различна интензивност на преминаване на

радиоактивното замърсяване в организма от първата минута на замър-

сяването до края на първото денонощие.

ОБЛЪЧВАНЕ ОТ ТЕХНОГЕННИ РАДИОНУКЖВДИ
В РЕЗУЛТАТ НА ИНШАТОРНО ПОСТЪПВАНЕ
ПО ВРЕМЕ НА СОФШСКИЯ МАРАТОН (4 ма! 1966 )

В.Бадулин, Р.Златанова, Т-Летков - Софжя

В доклада е направена оценка на ефективната еквнралентна

доза, получена от участниците в маратона по измерените концентрации

на техногенните редионуклнди във въздуха.



о
ЗА О И Р Щ Щ Ж Е НА ЙОД-131

В ТЕЧНО МЛЯКО С ОГЛЕД СНЕМАНЕ НА РАДИАЦИОННИЯ
СТАТУС ОКОЛО АТОШШ ЙЖСГРОЦЕНТРАЛИ

А.Ангелова, Р.Ешкенази, Е.Новакова, З.Мярева

Софжя

Млякото като един от основните хранжтелнв продукти, консуми-

рано от цялото население и най-вече от деца, служи като индикатор

на настъпващи проиени в радиоактивността на околната среда.

Еджн ОТ най-рациотоксичните изотопи, който се изхвърля в окол

вата ореда при нормална експлоатация на хетерогенен ядрен реактор

е йод-131. Този радионуклид мигрира по екологичната верига и чрез

млякото по най-кратък път постъпва в човешкия организъм, натрупва

се в щитовидната жлеза, което представлява реална опасност за здра-

вето на населението!

Целта на настоящата работа е изследването и въвеждането в

практиката на радиационната хигиена на два високочувствителни ме-

тода за определяне на ниски активности йод-131 в течно мляко, с

цел снемане на радиационния статус около атомни електроцентрали.

РАДИАЦИОЫНО-ХИГИЕНШ1 ШКАЗАТШГПРИ ОЦЕНЯВАНЕ
ИЗПОЛЗВАЕМОСТТА НА НЯКОИ ДВРШТОЛОГИЧНИ ПРЕПАРАТИ

Е.Иванов, Н.Шопов, Ив.Даскалов, Г.Симова - София

Проучени оа някои раднацаонно-хигиенни характеристике на

препарата "Дветоя", "Брвг" в експериментална фитосмес, прежиазна-

ченж за профвлактвка в леченве на адаш пораженвя, в модели усло-

вия на комбжжврано радиационно въздействве. Наораввна в оценка за

прЕЮжжмостта на препаратвте по колвчествени показатели за опреде-

ляне «фектите при контактнорациоактвмо замърсяван* на здрава кожа.
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ИЗУЧАВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИ ХОРМОНАЛНИ ПРОМИЛ!
В Ш Ы О В Е , ОБЛЪЧЕНИ С РАЗЛИЧНА ДОЗА £АИА ЛЪЧИ

Б.Иванов, О.Копаранова - София

Получени са количествени резултати от радиоммунологмчни

взследванжя на плъхове от порода "ВИСТАР", облъчени с дози от 0.5,

1.0, 2.0, и 4.0 6у. В кръвната плазма на по 10 жнвотнн от всяка гру-

па и в 10 контроли, на 72-рия час след облъчването е отчитано съдърт

жанието на инсулина л гяхкагона.

В контролната група животни оа установени средни стоинооти

на инсулина в кръвната плазма - 12.66 - 1.57 Ш£/ил. При всички ос-
танали животни, облъчени с дози от 0*5 до 4.0 бу е установено, че

нивото на инсулина в кръвната плазма е статистически значимо пови-

шено - от 17.72 до 24.22 МЕ/мл (Р 0.001).

В облъчените животни с различни дози гама лъчи, изследвани

за съдържание на глюкагон в кръвната плазма, са установени съцо по-

вишени нива на хормона в сравнение с тези от контролната група

(Р 0.01).

Повоените нива на хормоните отделяни от Лаягерханоовите

клетки в панкреаса, изследвани в ранните часове след лъчево въздей-

ствие, обсъждаме като ответна реакция на нарушения въглехидратен

обмен след острото лъчево въздействие.

ВЪРХУ НЯКОИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЮВСГИ НА ДЕЗАКТИВАЩШТА

Г.Симова, Н.Шопов - София

В работата са представени възможностите за оценка на резул-

татите от провеждането на дезахтивационни работи по икономпеоки

показатели. В резултат на икономии на колективна д о м и определе-

на себеотоиност на единица доза е направена оценка за икономията

от работно време и оредства.



Д030В0 НАТОВАРВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ОРГАНИ ПРИ П0СТЫ1ШИЕ
Б ОРГАНИЗМА НА СМЕС ОТ ИЗОТОПИ И ТЯХНАТА ДЕКОРПОРАЦШ

Сл. Славов - София

Направена е оценка на погълнатата доза и е проследена дина-

никата на формирането й за различни срокове в щитовидната мезе,

костна тъкан и костен мозък, както и в мускули при постъпление во

организма на смес от изотопите на стронций, цезий и йод. Изследван

е модж§ицирашия ефект на смеси от декорпоратори като: калиев феро-фе

рн-цнанид, калиев йодид, натриев алгинат, натриев флуорид и др. вър-

ху процеса на формиране на дозата. Извършена е преценка на ефективн-

остта на тези декопрорациокни омеси чрез коефициента на защита на

база на определеното дозово натоварване. £/~л/,,'/-ш -

ОЦЕНКИ НА РАДИАЦИОННИЯ РИСК: НЕРЕШЕНИ ПРОБИЕШ

А.Баиракова, Г.Василев - София

Оценките на радиационния риск се основават понастоящем на

информация, която е недостатъчна като количество и качество. Обсъж-

дат се насоките за по-нататъшно развитие на експерименталната база,

епидемиологичните проучвания и теоретичните разработки, както и

възможностите за реализирането им с оглед прецизирането на прогно-

зите за вредните за здравето последици от едно допълнително надфо-

ново облжване на популационно ниво. А £ # С ( С С ^С/

ПОДХОД ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА КРИТЕРИИ ЗА ВЗЕМАНЕ
РЕШЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ АВАРИИ В РЕАКТОР

Г.Кжраджиев, А.Баиракова - София

Разжжедана е концептиалната база, върху която са разработени

критерии за вземане на решение за зашита на населението при авария в

ядрен реактор. Обосновани са фазите на аварията, за които е необхо-

димо разработването на критерии, а също така и защитните мероприятия»

която трябва да бъдат обхванати от тях. Разгледани са някои сзнов-

ни въпроси по прилагането на тези мероприятия.
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ДЕКОРПОРАЦИЯ НА РАДИОАКТИВЕН ЦЕЗИЙ

Сл.Славов, Г.Филев, Р.Кушева - София

Проведено е изследване на ефективността на препарат на калиев

феро-фери цианид, синтезиран в НИНМРРХ, по ефектите на модификация

на кинетиката и погълнатата доза в бедрен мускул, цяло тяло, тес-

тиси и яйчници.

Проучен е ефектът на декорпорация в зависимост от пола на

животните, срока на приложение и дозиране на препарата.

БфектЕвността на нашия препарат, приложен едновременно с при-

ложението на изотопа в доза от 10-20 мг, е сравнима с тази,съобще-

на в литературата за фероцин.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА СТРАНИЧНИ Е И К Т И

от ЙОДНАТА ПРОФИЛАКТИКА ПРИ БРШДШИ

И.Николова, А.Баиракова, Н„Бояджиева,
Б.Захариева, Г.Кираджиев г София

Изследван е ембриотоксичшшт ефект от калиевия йодвд прк

хове на различни стадии от пренаталното развитие* Препаратът е при-

лаган еднократно в доза, която ефективно защищава щитовидната жлеза

на майката. Проследени са пред и постнаталната смъртност, променяте

в телесното тегло и хормоналния статус (ТТХ, Т
3
 и Т

4
) на фетуситен

и новородените. Експерименталните резултати показват зависимостта

на ембриотоксичния ефект от стадия на развитие по време на третира-

нето.



ДаКОРПОРАЦИЛ НА ОСТЕОТРОПНИ ШАТ0ОСТЕ0ТР0ПНИ ИЗКУСТВЕНИ
РАДИОНУКЛИДИ (СТРОНЦИИ И ЦЗЗИЙ) НОСРЗДСТВОй! ИЗПОЛЬВАНЕ НА*.
11ДКОИ ХРАНИТЫЛНИ ВгЩЕСТВА И МИНЕРАЛНИ ВОДИ

3.Паскалев - София

Посочени са експериментални резултати от проведени изследва-

ния за установяване на възможността за декорпорация на изотопите на

стронция л цезия посредством използване на някои видове антоциани,

лектиновк вещества и флуорни минерални води.

Иолученитн резултати се интерпретират с оглед приготовлява-

нето на храни за нуждите на радиопротекцията на различни групи от

населението - работещи в атомна електроцентрали, емшериментални

ядрени реактори и изотопнл лаборатории и населението, живеещо в ус-

ловияна повишен риск за инкорпориране на токсични остеотропни и хепа

тотропни изкуствени радионуклиди ( в района около действуващи атомни

електроцентрали, в места замърсени след авария а атомни реактори

и цруги).

«7
ПРОВЫЛИ НА Д03ЛМГРИЯТА И РАДИОБИОЛОГИЯТА ПРИ
Р А Я К Ш И Ю И ЛОКАЛИЗИРАНО Р А З П Р К Щ Ш Б £ БЕЛИЯ
ДРОБ НА РАДИОАКТИВНИ АЕРОЗОЛИ С Л М ИНХШРАНЕ

З.^аскалев - София.

Посочени са някоа зависимости "доза-ефект" и "ефект-време",

отчетени по биохомични и биофизични показатели, яри вътрешно облъч.-

ване на белодробната тъкан от радиоактивни аерозоли, разпределени

равномерно или локализирани ( в малък обем) в белите дробове.

На базата на получени експериментални резултати и лмтературш

източници, са очертани някои главни проблеми в дозяметржята и радио-

биологията, с оглед определяне на радиационния риех при вътрешно

облъчване на белите дробове от равномерно и локажжзкрано разпреде-

лени радиоактивни аерозола.
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ПРОУЧВАНЕ НА НЕСПЕЦИФИЧНАТА ИМУННА РЕАКТИВНОСТ
НА РАБОТЕЩ В СРЕДА НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ

В.Щерева, В.Близнаков, Зл. Иванов - София
i

Измененията на имунната реактивност представляват интерес за

радиобиологията не само при случал със значителни дозови натоварва-

' ния, но преди всичко при действието на малките дози в производстве-

ни условия.

Изследвана е имунната реактивност на две групк. професионално

обременени лица съобразно трудовия им стаж. Оценката на жмуннжя

статус е извършена по метода на Сметана. Получените резуляатж дават

възможност да се направи извода» че и при двете професионални групи,

като резултат от действието на комплекс от вредни фактори настъпват

еднопосочни промени ( в смисъл подтискане) на неспецифичната клетъч-

на имунна реактивност. В зависимост от характера на извършената ра-

бота теза промени се различават по своята интензивност и вжд.

ДШЕКТРИЧНИ ПАРАМЕТРИ НА КРЪВНАТА Ш1АЗШ.
ПРИ ПЛМОВШРИ ВЫГШ0 И ВЪТРЕШНО ОБЛЪЧВАНЕ

Ев. Хаджидекова - София

Изследвани са в динамики до Зо-ия ден след въздействието,

джелектричните параметри на кръвната плазма на плъхове прж външно

облъчване в дози 50 - 330 сву и вътрешно облъчване с цеажй-144 ж

стронций-83, въвеждани в различни активности.

Установено е, че измененията на джелектржчната прошщммост

: на кръзната плазма са най-силно изразени в честотния джашзоя

I* 1.4:6 мжд и се проявяват прж определена, характерна за конкретния

\ случай, честота* Получените резултати показва», че дод действие на

'; облъчването настъпва известна глобулжзацжя нар плазмените бодтшж

макромолвкули.
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ПОЛИМЕРНИ ДЕРИВАТИ НА ЦИСТАШНА
С ЛРОДОНГИРАН ЛЪЧЕЗАЩИТЩ ЕФБКТ

Д.Стефанова, С.Топалова - София

Изследвана беше протнволъчевата ефективност на ооем препарата,

представляващи амощно свързан към поливинилпиролидонакрмови поли-

мери Цистамин. Те бяха апликирани п.р. на мишки под форма аа водех

разтвор на интервали от 24, 48 и 72 часа преда остро летално гама

облъчване о
I<J
 С . Установено е, че величината на реализирания лъче-

защитен ефект на полимерните препарати е непосредствено свързан с

времето на въвеждане преди облъчване. Оптимален за всички изолажм-

ни съединения е срокът от 48 часа, за който коефициентът на защита

V е в границите от 0.6 - асо 1.0. Определящо за лъчзяащитната вфав*

тивност на препаратите е не количеството на въведения Цистамин, а

тяхната физикохимична характеристика - молекулно/компонентното съ-

отношение на полимерната матрица и степента на субституция в стра-

ничната верига, детерминираща динамиката на хидролиза в организма

и освобождаване аа лъчезащитна амиаодиолова компонента.

СЪЗДАДЕН ЧРЕЗ РАДИАЦИОННО ВЬЗ

мтвтш мэдва шш
Д.Бенова, М.Колева, Я.манолова - Софня

Създадено е отадо мишки носители на реципрочна транааокация Т

(7;17) ЗБКМ в хетеро и хомозиготно състояние чрез използване на

ледотвено-транслокациовния тест и други генетични методи при проом-

дяваяе поколенията на мъжки мишки, облъчени о 8.5 ву
 1 3 7

СХ ганахин.

Първоначалното оплождане е ооымютмио чр«» събиране ва мините,

чийто оперматозонди оа третирани, о ннтантнн ааножн. Показани оа

насоките за използване на модела при проучвам мутаганння «факт и*

различни радкациоиян я тражяащяонни фактори.
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ПОЛИМЕРЕН НИТРОМИДАЗОЛОВ РАДКОСЕНСИБИВВАТОР -
ФИЗИКОХИМИЧНИ, ТОКСИКОЛОГИЧНИ
И ФАК4АКОКИНЕТИЩИ ПРОУЧВАНИЯ

Д.Стефанова, Е.Гатавекия, Е.Фери, А.Бречия

София, Болоня

Чрез копрвципитация на Етанидазол ( М 2508) и поливинилпиро-

лидон КЗО беше получен препарат 30 С о М 2508 със съдържание 0.214

г/гр продукт. За физикохимичното му охарактер: «ране бяха използвани

ИЧС, рентгеноструктурен анализ и ТВ-спектроскопия. Чрез метода па

кинетичната диализа беше установено забавено освобождаване на радио*

оеисибилизатора от полимерния матрикс, както и ик витро проучвания

за свързването му с плазматичннта протеини. Токсичността на конреци-

питата на 1Г79-кдетки е вънзмерна с тази на Етанвдаэола. Фармакокине-

тиката на 30 СоА|2508 беше изследвана ин виво на зажци след и.в.

въвеждане на препарата. Съдържанието на$С 2508 в кръвни дроби, ваети

от ушната вена, беше определяна полярографски. Максималната кръвна

концентрация на Етанвдазола се постига на 5тшта минута слад въвежда

нето на 30 Со J& 2508 с последващо рязко спадане към 20-тата минута.

Може да се предполага, че така създадения полимерен радиосенсибили-

затор поради своето бързо извеждане от кръвния ток ще снижи проявата

на нежелателни странични ефекти на £Л 2508 и по-специално неговата
невротоксичност.

ШК0И ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕ
НА ДЕТСКАТА ЮШСТНОСТ И СМЪРТНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО,
ЖИВЕЕЩО В РАЙОНИТЕ ОКОЛО А Е Ц - тангата

П.Димитров - София

Представени с а предварителни резултати от проучване на детске-

та болестност и смъртност в 3 0 хм зона на АЕЦ-Белене в предпусковия

период. По отделни класове и възрастови груди е изготвена обща кар-

тина на здравния отатус на детското насечеше в района.



ВЛИЯНИЕ НА ШИИЗАХАРИДА « Ш Ю З Ш ВЪРХУ

подвижност НА ЕРИГРОЦИТИТБ
С.Топалова, Ц.Вранска, Т.Пантев - София

Изследвано е влиянието на полизахарида манозим (11), изолиран

от дрождите на Сахаромицес церевизе върху електрофоретичната под-

вижност (ЕП) на еритроцитите на BAIB с мъжки мишки. Ы е въвеждан в

доза 60 мг/кг интравенозно 15 мин преди облъчване с доза 7 Ги гама

лъчи (
137
С ), а промените в Ш са отчитани на 1,4 и 24 час след ра-

диационното въздействие.

Самостоятелно приложен, М понижава слабь ЕП на 1-ия час след,

третирането» Профилактично въведен, М изявява отчетлив защитен ефект

в целия изследван временен диапазон.

Обсъждат се възможностите на U полизахарида да модифицира,

лъчевия отговор на еритроцитните мембрани.

РАДИООДДИШАЦИЯ НА ЛЪЧЕВОТО УВРЕЖДАНЕ
ПРИ ОСТРО И ПРОДОНГИРАНО ГАМА ОБЛЪЧВАНЕ

В„Тенчова, Т.Пантев, К.Чертков, В.Андрущенко,
КоКузова, Г.Казьмин - София, Москва

Изследвано е влиянието ма новия български препарат лнтаден

С цилитий аценозинмонофосфат) върху хемопоезата и концентрацията на

нуклеинови киселини (НК) в левкоцитите на мишки щ л остро (92 сГиТмин

и пролонпфано (1 сГй 1мин) гама облъчване в цоза 8 Ги. Като крите-

рии за оценка ефективността на препарата са използвани показателите:

клетъчност на костния мозък, тегло и клетъчност на далака, количест-

во на балите кръвни клетки, диференциална кръвна картина и концен-

трация на НК в левкоцитната маса на кръвта, изследвани на 1,3,7 ден

след съответното лъчево въздействие. Установен е висок льчезащитене

е?ект на литацена при остро облъчване, докато при пролонгираното

оЗлъчв.'1нв разлики между контролните и опитни животни по изследваните

показатели но се уст;м;о}?ят
:
ат.
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КОЛАГША В КАЛЦМЩМРАНМ
ТЪКАНИ НА ОБГЬЧШИ Ш Ы О З Е

11. Христова - София

Изследвам е ефекта на радиацията върху колагенното съдържание

в твърдете тъкани на зъбмочелюстната система и бедрените кости на

шахове. Използвани биха половозрели мъжки плъха порода Вистар,

облъчени на установка "Игур-1" с гама-кванти ( ̂  С $ ) в доза 6 Ги.

Изследванията се провеждаха иа 1,4.,7 и 20 ден след облъчването.

Колагеяът изследвахме посредством определяне на хидроксилпролиновата

концентрация в минерализирани тъкани, като резултатите се изчисляваха

на единица суха деминерализирана тъкан. Получените експериментални

данни показват, че въвр всички изследвани срокове колагеновото съ-

дърюмие • понижено в сравнение с интактните контроли.

АНТИРАДИАЦИСННИ СВОЙСТВА НА КОМБИНАЦИЯТА -У
"АНТОПИРОЛ" ПРИ КУРСОВО ВЪВМДАНЕ

М.Минкова, Д.Дренека, Р«Овчаров - София

Изследван е ефекта от пероралното курсово ( 2 x 5 дий) въвежда-

не на комбинацията от 20 мг/кг витамин Е, 50 мг/кг антоциани и 200

мг/кг пнрацетам върху преживяемостта на летално (8 6у) и кръвотво-

ренето иа сублетално (6 бу) облъчени мишки. 1зползвани са интегрални

критерии за оценка - 30-дневна прежнвяеиост, тегло на слёзка и кле-

тъчиост на слезка и костен мозък.

Првмедикацията на животните с комбинацията отчетливо повишава

преживяемостта (50^) в защитената популация. Наблюдаваният ефект е

резултат от потенцщращото взаимодействие на компонентите й. В кръ-

вотворнкте органи е установено намаляване степента ,на радиационно

поражение и стимулиране на възстановителните процеси.
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З Ь Ш ДИНАМИКАТА НА ГА30АЕР030ЛНИТЕ ИЗХВЪРЛЯНИЯ НА

РАДМОНУКЛВДИ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА AEU

"КОЗЛОДУЙ"

М.Христова - Со^ия

Проведен с еиализ нг изхвърлените в атмосферата газоаерозолнм

рьдисакшзни вещества през целия период на експлоатация на АЕЦ "Козлодуй*

(1974-198 i). Анализът се основава на данни от радиометричния контрол,

провеждан от специализираното звено на ЕК "Козлодуй". Изследването на

динамиката на газоаерозолните изхвърляния е проведено по сумарната стой-

ност на активността на постъпилите в околната среда радионуклид» и по

нормализираните стойности на активностите на единица произведена електро-

енергия. Направена е оценка на дозовото натоварване на населението, жи-

веещо в района на разположение на атомната електроцентрала, дълщащо се

на газоаерозолните изхвърляния за целия експлоатационен период.

ЛЪЧЕЗАЩИТА С ФОСФАД̂Н ОТ НЕЛОТыШСНО ЛЕШНО ОБЛЪЧВАНЕ'

М.Минкова, Т.Пантев, К.Чертков, В.Андрющенко - София,
йосква

Изследвано е влиянието на 195 мг/кг и 390 мг/кг фкфаден върху

30-днезнета прекивяемост на мъжки плъхове Уинстър* Облъчването с дози

от i до 10.5 6у е проведено на 1 3 7 С 5 източник. Протекторът е въвеадан

интраперйтонеално от 15 до 30 мин преди лъчевото въздействие.

Получените резултати показват, че фоссг,аденът и з двете използва-

ни дози понижава ефективността на радиацията в диапазон на летално-

дози.
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НЙШ' ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕ НА дЬТСКАТА

БОЛВСТНХТ И СМЪРТНОСТ НА Н А С Е д Ш Ш , Ш Е £ Щ 0 В РАЙО-

НИТЕ ОКОЛО АЕЦ I I - БЕЛЕНЕ

Д.Димитров - Со&ия

Представени са предварителни резулт&ти oi проучване на детската

болестност и смъртност в 30 км зона на АЕЦ-Белене в предпусковия период.

По отделни класове болести и възрастови групи е изготвена обща картина

на здравния сатус на детското н&селение в района.

ВЪРХУ ОБЩИТЕ ПРИНЦИПИ НА iiOHi ТСРЙКГА ЗА И Э С Л Ш И Ш НА

ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЬНИЗ YLL Н К С & З Н Ж Е О , ЖИВЕЕЩ) В

РАЙОНКТЕ Ел AEU

П.Диш.троз - София

Определени са класовете болести и отделните заболявания, за

които е необходии постоянен контрол на населението, швеещо в районите

сколо АЕЦ. Прави се акцент на някои заболявания на детското и възрастно-

то население, които иогат да бъдат радиационно индуцирани. Особено вни-

мание с е отделя на проблемите, свързани с бреиенностха и рвннэте детска

възраст.

СИНТЕЗ НА ХЙЫйЧйСКй РАДИС ПРОТЕКТОРИ ОТ АаЩРАЗОНОВ ТИП

К.Файтонджиева - София

Описан е синтезът на нови потенциални хиаицески радиопротекторы

от аиидразонов тип. Използвана е нова оригинална методике за получазане

на голям брой съединения от този вид и с добър добив. Разработването

им с различни заместители д&ва възможност да се търси корелация мееду

структуре и ^арвакологлчен е;.)ект.
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1Ш11Н0 ОБЛЪЧВАНЕ ПО ДА1ШИ НА СИСТВМТА
оА КОНТРОЛ ЗА ПЕРИОДА 1 9 8 4 - 1 9 8 8 ГОДИНА

А.Караджов, Б.Беликов

София

Анализирано е дозовото натоварване на работещите с източници

на радиация в страната по данни на Централизираната система за ин-

дивидуален дозимотричен контрол. Получените стойности за средните

годишни еквивалентни дози (СГЕД) по отрасли' са както следва: про-

мишленост - 1,30 - 3,10 мЗв/г; медицина - 0,61 - 0,91 мЗв/г; наука

и образование - 1,0 - 1,2 мЗв/г, Сравнително по-мсоки от посоче-

ните за съответните отрасли саСГВД за гама-дефектоскопията (2,2 -

5,3 мЗв/г), лъчевата терапия (1,0 - 3,2 мЗв/г), с е р м з а на електро-

медицинска апаратура (1,0 - 3,2 мЗв/г). Претеглената средна годиш-

на еквивалентна доза за наблюдавания контингент през разглеждания

период е 1,30 мЗв/г, 95,4 % от получаваните ГЕД са под 5 мЗв/-.

МОНИТОРИНГ НА ПРОФЕСИОНАЛНО И АВАРИЙНО ОБЛЪЧЕНИ JMIW

И.Георгиева, М.Буланова, Б.Иванов,В.Хаджидекова, М.Колева

София

Проведени са изследвания за определяне степента на радиацион-

но увреждане с цитогенетични и хормонални тестове ш голям контин-

гент от хора, пра които лъчевото натоварване е базирано на профе-

сионален контакт с радиоактивни източници или е резултат от авария.

Разглеждането на резултатите в сравнителен аспект показва, че

всяко надфоново облъчване нарушава функциите на жлезите с вътрешна

секреция и индуцира промени в наследствените структура на соматич-

ните клетки. Почти във всички изследвани групи количеството на хро-

мозомните аберации е достоверно no-високо от контролните стойности.

Процентът на увредените клетки превишава от 2 до 6 пъти спонтанната

честота. Преобладава едноударния тип.аберщии. И м двата пола нивотс'
на периферните хормони от гонадната ос • силно понижено,докато т о м
на ФСХ е повишено.
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ОДЕЖА НА ЗДРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ liA ЕКШЮАТА4И0Ы1ЛЯ И РШШТЕН

ПЕРСОНАЛ liA АЕд - КОЗЛОДУЙ оА ПЕРИОДА 1974-1989 ГО;ЩНА

М.Михайлов, Ь.Близнаков, [.„пакетов, А.Николов, Д.Панова, В.Начева,

П.Иванова, ъ.Добрева, Р.Русева, И.Гвяева, Л.Нурян

София

Направен е анализ на заболеваемостта с временна нетрудоспо-

собност к болестността на персонала на АЕЦ и ааболеваемостта с вре-

менна нетрудоспособност показваща честотата около 48,и - 50,0 и

тяжест - 490, с преобладаване на заболяванията на дихателната, сър-

дечно-съдовата, нервната, храносмилателната и др.системи.

Посочени са и резултатите от хематологичните имунологични,

хормонални, електрофизиологичии и цитогенетични изследвания. До се-

га не са установени професионални лъчеви увреждания.

Регистрирани са изменения в отделните показатели, които коре-

лират с кумулативното лъчево натоварване на персонала (от 0,01 до

0,5 Ги) и в голямата си част носят обратив характер.

НАОПИТ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО УСТАНОВЯВАНЕ ПРИСЪСТВИЕТО

РАДИАЦИОННО ГЮЛЕ Б ЕЛШРОХИДЮДШАШЧЕН ГЕНЕРАТОР

А.Караджов, Д.Шджаров, Р.Куртева

София

Електрохидродинамичният генератор (ЕХДГ) е съоръжение, в кое-

то чрез токови импулсни разряди във водни суспенми на неорганични

материали се постига висока стенен на тяхното раздробяване и физи-

кохимично активиране. Установено е, че обработените в ЕХДГ материал!

променят термолуминесцентните си свойства. За установяване евентуал-

мото присъствие на йонизираща радиация в ЕХДГ като радиационно чув-

ствителен материал е използуван обработен в ЁХДГ А1
2
0

3
(*-модифика-

ция), след подходящо термично третиране. Съпоставени и анализирани

са кривите на термоазсветване на третиран в ЕХДГ A I ^ с тези на об-

лъчен с гама лъчение на Co. Мощността на радиационната доза е

оценена на 1 ГЙ/мин,
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ЬЖРОНУКЛЕАРЕН ТЕСТ-КОЛИЧЕСТВЕН ИНДИКАТОР 5А РАДИАЦИОННО
УВРЕЖДАНЕ Б Ш0ШИЩУ1 ОТ ЧОВЕШКА ПЕРИФЕРНА КРЬБ

А.йьгленов, А.Натараджан, А.Карадаов

София

Определени са индуцираните добиви на микроядра в лимфоцити от

човешка периферна кръв, облъчена "ин витро" с различни дози X- и

гама лъчи. Мвкроядрата са отчитани само в бинуклеарни клетки, т.е.

използван е "СБ-методът" (цитокинезис-блок метод) с прилагане на

Нитохалазин - В.

Получената зависимост доза Х-лъчи-добив на микроядра за диа-

пазона 0,1 - 4,0 Су е линейно-квадратична У - 32,4 (141,9 ± 4,1)Д

(35,2 - 10,0)Д
2
. Началният участък (0,1 - 0,75 Су) на кривата, оба-

че, се описва най-добре с линейната зависимост У - 28,0 (179,0 -

14,0)Д, х - 0,998, Подобни, близки на установените за Х-лъчи зави-

симости са намерени и след прилагането на гама лъчи при идентични

"ин витро" експериментални постановки.

Е Ф Ж П Ш Ю С Т НА К Ш Е Ш Я ЙОДИД ПРИ ОТДЕЛНИ
ВАРИАШИ НА ИНКОРПОРИРАНЕ НА

 1 3 1
1

И.Николова, В.Милославов

София

Сравнени са възможностите за йодната профилактика при плъхо-
141

ве в условията на еднократна и хронична инкорпорация на I,

Проследена е ефективността на калиевия йодид в зависимост от

времето на прилагането му спрямо момента на инкорпориране на ра-

диоактивен йод.

Оценен е защитният ефект на калиевия йодид в отделните

случаи.



ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЛОЗОВОТО НАТОВАРВАНЕ НА ОБСДУЛЗАЩИЯ ПЕРСОНАЛ

З Ь З ВРЪЗКА С П Р О Д ^ Ш Ш Н О С Т Т А НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА АЕЦ

"КОЗПО/УЙ"

И.Я.Пеянков

София

Направен е опит да се определят най-дозово ешсите операции

при подълкането и ремонта на реактори тип ВВЕР 440.

Проследени са промените в дозовото натоварване на персонала

във връзка с амортизационни изменения в оборудването, квалифика-

цията и работниците, въвездане на нови технологии и др.

ЕФЕКТИВНОСТ НА ЛИПОЗШ ПРИ ДЕКОРПОРАЦИЯ НА РАДИОАКТИВЕН

ЦЕРИЙ

БХерева, З.Паскалев, 5в.Хаджидекова, О.Резенберг, Ю.Резняковский

София, Ленинград

Изследвани са декорпорациояните възможности на включени в

липозоми ЕДТА и ДЕ1А по отношение на радиоактивния церий .Декорлора-

торите са включени в еднослойни и многослойни липозоми.

Изследваният са проведени върху експериментални плъхове.

Липозомите са въвевдани интравенозно.

Оценката на декорпорационния ефект спрямо церий-144 е въз

основа на физични, биофизични и биологични показатели.
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СЪОТВЕТСТВИЕТО ДОЗА-ЯИКГ В ЗАВИСИМОСТ

ОТ МОЩНОСТТА,
1
 С КОЕТО Е РЕАЛИЗИРАНА ДОЗАТА

ВЛйалославов

София

В работата се третира въздействието на радиационния фактор

при различни мощности на дозата и нива на мобилизация на защит-

ните механизми на организма.

Потърсени са някои най-общи аакономериости в действието на

споменатите компенсаторни механизми при подобни условия,

РАДЖШЮЯШ АСШТИ НА АВАЙИТА В ЧЕРНОБИЛСКАТА АТОМНА

З Г З Ш О С Т Ж Ш

Л.Ллян

Москва

ВЛИЯНИЕ НА РАЗЛИЧНИ ДОЗИ ВШШО И ВЪТРЕШНО
ОБЛЪЧВАНЕ ВЪРХУ БЕЛОДРОБНАТА Т Ш Н

Г.Кирадалев, Н.Чобанова

София

Изследвано е влиянието на хомбвнираиото действие на общо

външно облъчване и инкорпориран радиоактивен цери! върху разви-

тието на фиброзен процес в белия дроб на ехсмримевтмии плъхове.

Използвана е една доза външно облъчвам и различии актив-

ности церий-144.

Установени са зависимости между доза, време и наблюдаван

ефект.
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ГЕНЕТИЧНИ УВРЕЖДАНИЯ ОТ КОШШИРАНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ
С цИКЛОФОСФАВДд И ЙОНИЗИРАЩА РАДИАЦИЯ

И.Рупова, Д.Бенова

София

Лзследаано е генетичното увреждане, определено по честотата

на индуцираните хромозомни аберации в костномозъчни клетки на мишки

от коглоинирано въздействие с 20 мг/кг циклофосфомид и 3 1 ^ йонизи-

ращо гама лъчение, Прилагани са няколко схеми на съчетано въздей-

ствие с двата агента в зависимост от времето на максималната им

ефективност при самостоятелното им действие,

Резултатите от цитогенетичния анализ показват най-тежко ув-

решдане на генетичния матермял при едновременното въздействие с

циклофосфаммд и гама облъчването. Усилване на увреждането на гене-

тичните структури се наблюдава и при въздействие с 12 часов интер-

вал между цитостатика и йонизиращото лъчение.

Предлага се работна хипотеза за обяснение на синергистичните

мутагенни ефекти от комбинираното действие на двата агента.

ЕДНО Ш'ЕУЧВАНЕ НА ЛЪЧЕНАТОВАРВАЩГО НА БМПАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ
ОТ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ, ПРОВЕДЕНО НА ТРИ НИВА

К р . Л н г и л и з о в а

София

В съобщението са представени предварителни данни, касаещи

лъченатоварването на пациенти пра прилагане на рентгенодиагностичии

изследвания в три региона - рентгеновите отделения в Ьлхайловград-

сжа област, Първостепенна болница "Рачо Ангелов" - гр.София и Ка-

тедрата по рентгенология на КА. Регистрирани са всички проведени

рентгенови изследвания на потока от пациенти в посочените обекти аа

период от 1 година. Определени са дозите на най-льчечувствителните

органи и ЕЕД при съответните изследвания. Направен е опит за внедря-

ване на система за снижаване лъченатоварването на населението при

рентгендиагностични процедури.



ГЬЗ'СННОСТ ЗА ОЦГНКА НА ЩЦИЗИДО1НАТА ЛЪЧЕЧУВСТЗИТЕЛНОСТ

ЧРЕЗ ДНК-СИНТЕЗА В'ЛЕВКОЦЦМ ОТ ПЕРШЕРНА КРЪВ

Цз^'аринова, Р.Георгиева

София

Съществуват данни потвъргдаващи връзката между жизнеспособ-

ността на организма и гЖ-реларативния синтез.

Намерено е, че индивидуалните различия във величината на

/Ж-синтеза при боза?1ници, облъчени с гама лъчи корелират с про-

дължителността на живота им.

Изследван е ДНК-синтеза при 53-ма здрави човешки донора

след "ин витро" облъчване с гама лни .Направен е опит за групиране

на получените данни в 3 основни групи, жарактеризиреци индивидуал-

ните различия:нормална, висока и ниска лъчечувслитедност.

Обсъ?лда се възможността за прогнозиране на индивидуалната

лъчечувствителност въз основа на ДНК-синтеза в левкоцити от пери-

ферна кръв.
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ОТНОСНО СТИЛА ПРИ ОПИСАНИЕ НА РЕНТГЕНОВИТЬ БЕЛЕЗИ

К.Грънчаров, Л.Нацков, Г.Делчев, Д.лахариев, н.Поллов

При разчитане на рентгеновите белези в медицинската практика

съществува голям безпорядък.С цел по-голяма точност и логичност,

позволяваме си да предложим следния ред при рентгеновите описания:

1 . иписание на рентгеновата скиалогична картина.

2 . иатологоанатомична обосновка на наличните рентгенови белези в

границите на възможното, i-ентгенологът е най-добре запознатият

лекар с тълкуването на рентгеновите признаци - това е негово право

и задължение.

3 . оЬзможна диференциално-диагностична или диагностична насоченост.

/акъв ред при описване на рентгеновите признаци води до пос-

ледователност и до по-голяма обективност и като резултат - до пи-

галяма точност.

УСТАНОВЯВАНЕ ИЗПОЛЗВАЕпии I • н НА РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧНАТА

АПАРАТУРА В СТОЛИЧНИТЕ НЕОБЕДИНЕНИ ПОЛИКЛИНИКИ

М.Китанова

П р о у ч е н а е и з п о л з в а е м о с т т а на р е н т г е н о д и а г н о с т и ч н г т а а п а р а -

т у р а в столичните необединени п о л и к л и н и к и . З а нейното определяне

с а приложени следните м е т о д и : Метод з а у с т а н о в я а а н з на т е х н и ч е с -

к а т а г о д н о с т на а п а р а т а ; Метод з а определяне на т е о р е т и ч н и я размер

на п р о п у с к а т е л н а т а способност на а п а р а т а и метод з а определяне на

коефициента на използваемост на а п а р а т а .

. •» От анализът на данните е у с т а н о в е н о , че и з п о л з в а е м о с т т а на

т е х н и к а т а е п о - г о л я м а в първа смяна с 27,2?о. Н а т о в а р е н о с т т а на

ч сколичния п о с т е п о - г о л я м а о т графичния с 2в,1%. Във втора смяна

, и з п о л з в а е м о с т т а на графичното работно място е п о - г о л я м а с 1,в%.
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ОТНОВО ЗА ТВЪРДОЛЬЧЕВАТА /ЩАДЯЩА/ ТЕХНИКА В РЕНТГЕНОВАТА

ДИАГНОСТИКА

Л.Петров, Ст.Стойчев

Внесената през последните години ренгеноза апаратура за

диагностика, с ускоряващо напрежение до 150 килозолта, дава въз-

можност отново да се използва твърдолъчевата рентгенографична тех-

ника. По отношение на лъчевото натоварване на пациентите, предимст-

вата на твърдата техника са несъмнени и доказани. Открит беше ос-

танал въпросът с влошеното качестэо на рэнтгеноеия образ.

8 разработката се прави съпоставяне на получения върху фил-

ма рентгенов образ при старата апаратура, с ускоряващо напрежение

до 125 киловолта и новата - до 150 киловолта. Изтъква се смисълът

за повишаване диапазона на ускоряващо напрежение до 150 киловолта.

ИЕДИКО-ВЬЗМОЖНОСТЛ НА РЕНТГЕНОВИЯ АПАРАТ "ТЕЛЕБИКС 1600"

Г.Чаушев, Л.Петров

Диагностичната работа с този апарат е много сигурна, поради

високата детайлност на телевизионната уредба, но същевременно се

изисква непрекъснато внимание към органите за управление.

Рентгеновият апарат "ТЕЛЕВИКС 1600" дава широки възможности

при полилозиционно изследване на болните за уточнявана на диаг-

ностични проблеми. Много добрите качества на рентгеновия образ на

телевизионния екран, разширяват възможностите за по-детайлна оцен-

ка на патологичните изменения. Широкото използване на томография-

та в право положение допринася в редица случаи за поставяне на

правилна диагноза.
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ЕФЕКТИВНОСТ НА ЗНАНИЯТА ПО РЕНТГЕНОЛОГИЯ ПРЕД

ДЬРЖАБНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ПРОМОЦИЯ

А. Дуникян

Въз основа на широко анкетно проучване на стажант-лекари

явяващи се на държавен изпит по вътрешни болести се прави оценка

на знанията по основни рентгенови методики з а изследване.

Анализират се отговорите относно: възпалителни и неопластични

заболявания на балите дробове, степен на декомпенсация при сърдечни

заболявания, язвена болест и рак на стомаха и дебелото черво, уро-

графия на ПОС, основни патологични процеси в костите и обемни обра-

з у в а н и я , установени чрез КТ.

Прави се извода, че по-голяма част о т рентгеноиогичните иаслед

вания не са трайна усвоени и не са отработени в клиничната практика

показанията за рентгеново изследване и използване на резултатите от

н е г о .

ВЪРХУ ПРАКТИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ ЗА СТУДЕНТИ-ПЕДИЦИ

ПО ДИСЦИПЛИНАТА ИКОНОЛОГИЯ

И. Делов

Задачата, която конкретно обсъждаме е новият подход и реализа-

ция на преподаването чрез практически упрзд;нзния на дисциплината

иконология за студенти-медици. Изхожда се от постановката за обем

знания и качество на информацията, необходими на студента-медик, за

да може той да се реализира в предстоящата си дейност като лекар от

общ профил. Налага се обновление на преподаването на нашата дисцип-

лина пз време в учебния план, хорариум, програма за обучение и пра-

вилна съотношение на теоретичните знания и практическите умения и

похвати. Методите за изобразяване чрез лъчения /йонизиращи и нейони-

зиращи/рефлзктират в една текуща интиграция на тези методи на едно

място, в едно звено. Лъчевата диагностика като обобщаващо понятие

слодза да има програмирано развитие и условия за ефективно реализи-

ране. ,
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ВЛИЯНИЕ ЧА ШНИКАТА В Г-ВДИЩНСКАТА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

В.Ангерщайн

Б е р л и н

ОБРАЗНИЯТ РЕНЕСАНС - ЗЬЭМОЯНОСТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА РАДИОЛОГИЯ

И.Ишеруд

М а н ч е с т е р

РИСК - ДЕЙСТВИТЕЛЕН И ВЪОБРАЖАЕМ

П . Р а м з а е в •

Л е н и н г р а д

ДИГИТАЛНИ ОБРАЗНИ СИСТЕМИ: ДИГИТАЛНА РАДИОГРАФИЯ И ДИГИТАЛНА

СУБТРАКВДОННА АНГИОГРАФИЯ

К.ЩаЛнер

Сийменс

ДИГИТАЛНИ ОБРАЗНИ СИСТЕМИ: ЮШОТЬРНА ТШОГРАШЯ, МАГНИТЕН

РЕЗОНАНС, П03ИТР0ННА ЕМИСИОННА ТОМОГРАШИЯ

К.Щаинер

СиЯменс

СЪВРЕМЕННИ КОНТРАСТНИ МАТЕРИИ - ПОСТИЖЕНИЯ

Спек, Клаус, Вайнеман

Шеринг

, • 1
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ЗА НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОГРЕС В ПРЕДНИТЕ

РЕНТГЕНОЛОГИЧНИ ЗВЕНА

Л.Ковачев

Необходимостта от пълноценна, своевременна, качествена и

ефективна рентгенологична помощ в предните звена налага спешно вне-

дряване на научно техническия прогрес в същите. Рентгеновите екипи

на много места са без достатъчна подготовка и активна жизнена по-

зиция.

Анализът на конкретни примери диктува рязно активиране на

организационните здравни кадри к ш подобряване оборудването на рент-

генологичните звена, подържане на апаратурата им, без оправдаване

с обективни причини и избягване на некомпетентни вмешателства.Освен

това необходимо е тясно взаимодействие между рентгенологкчни и тех-

нологични кадри в организацията и обзавеждането на тези звена.

Налага се и по-сериозно обвързване на техническите кадри с основна-

та задача по обслужването на пциентите, т.е. на живите хора. Моно-

полизмът на сервизните рентгентехнически служби в монтажа и подър-

жането на рентгеновата апаратура по места не винаги е полезен*

СЪСТОЯНИЕ НА ВИСШИТЕ ^ДИЦИНСКИ КАДРИ ОСИГУРЯВАЩИ

РЕНЗГЕНОДИАГНОСТИЧНАТА ПОМСЩ В ГР.СОШИЯ ПРЕЗ 1969 г.

Б.Виденов

Извършено е проучване през 1989 г. на софийските рентгенолози

като са анализирани възрастовите характеристики, разпределение по

продължителност на стажа по специалността и след получаване на спе-

циалност. Обхванато е и участието на лекарите в научната работа, в

движението за изобретения и рационализации и преминали курсове по

специализация и усъвършенствуване. Освен това са събрани данни за

придобитите научни звания, получилите награда и отличия.
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СТРУКТУРА НА БОЛЕСТИТЕ ПРИ ЕХОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

Б.Виденов

София

Използуван е трансдусер за секторна коремна ехография на

3 и 5 мгх. През периода 1985 - 1968 г., вкл., са изследвани общо

4 433 пациенти (1 392 мъже и 3 041 жени) между 3 и 89 години. За

статистическа обработка на данните е използуван компютър със за-

кодиране на диагнозите съгласно Международната класификация на

болестите.

Разглеждат се 5 групи заболявания на коремните органи: на

черния дроб, жлъчния мехур, бъбреците, новооткрити злокачествени

заболявания • метастази.

Случаите на негативни находки в поликлинични условия състав-

ляват 33,1 %, на черния дроб 13,5 %, на жлъчния мехур 30,2 %, на

бъбреците 22,3 %, новооткрити злокачествени заболявания 0,8 % и на

метастазите 0,1 %.

РЕНТГЕНОКОНТРАСТЕН МЕТОД ЗА МОРФОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
НА БЖШСИЧЕН МАТЕРИЯЛ

К.Катеринсхи, Г.Ианчев

София

Нашата цел е била да оптимизираме морфологичното изследване

на оперативно отстранените тазови и ретроперитонеални лимфни възли

посредством рентгенологична преценка на предварително контрастира-

й т е лимфни възли при използването на мека рентгеноватехника. Из-

следването на биоасичния материал извършвахме на двуемулсионни
*

рентгеновяплаки и сонографска рентгенова техника. Съмнителните за

метас^атични лимфни вьзди изпращахме отделно за хистоморфологично

изследване. Посредством приложената от нас методика постигнахме

намаляване на трудоемката истоморфологична обработка на биопсичния

материал при помнена ефютжвност на морфологичното изследване. Счи-

таме методът за перспективен • рационален ,
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. ПЬГЗИ РЕЗУЛТАТИ ОТ
 т
:АГОГРАФС!САТА СКРИНИНГ-ПРОГРАМА В БЕРЛИН

'".Хацерт,
 г
.Пилц, К.А.Хинце

Берлин

Честотата ма карцинома на гърдата нараства значително в
ГДР. За 1/3 - 1/2 от жените заболяването е фатално. Мамогршфшьг

та е ключът кзд ранната диагностика. Основната цел на скрининга

на карцинома на гърдата е да снияи смъртността от заболяването.

С тази цел ние започнахме през 1277 г. скрининг-прогрша за из-

брана група от 5 000 яени на възраст от 35 години нагоре /физи-

кално изследваш и двустранна мамография/ Свринингът се извъри-

ва всеки 2 години за всички /досега са извършени 3 тура/.

Резултати: Докрая на 1988 г. е установена сигнификантяа

редукция /33ft/ на абсолютния брой на II стадий и по напреднаи-

те карциноми. Наблюдавано е снижение на смъртността от карцином

на гърдата с 42* в сравнение с жените, при които не е провеждан

скрининг.



АЗШШ УКАЗАТЕЛ

Абадаиев, '..'..
Аладаемова, L.
Александрова, Л.
Амин, о.
Ангерщайн, J .
Ангелова, А.
Андрущенко, 3 .
Апостолова, '.".
Аролски, : J I .
Арсенов, Г.
Артим, 3 .
Атанасов, '.т.

Бабаджов, ."-.
Бадулин, В.
Баева, Г.
Байракова, . ' .
Бакалов, ;.>.
Бакалов, "\
Бакалова, A.
Бакър^исиева, Ст.
Балдаранов, r .
Балев, Б.
Еакърдаиев, С.
Еалтов, Е.
Балдзкийски, Ат.
Банчев, J .
Еатаноза, С.
Бахчезански, П.
Бекремева, 3 .
Билдирев, ;*.
"плеска, 0.

ешев, --L.
Рееза, " .
Бе:ю:за, ^..
лизнаков, ;.
оглдлоза, •'.'.

Божияноз, J.
Босякович-Бтаер, С.
Бояджиева, 2.
Зоядниева, II.
Бояджиев, А.
"оядкиева, II.
Бойчезска, Д.
Богданова, Т.
Боргсова, Б.
Бречка, Л.
Буланова, М.
Бучаклиев, 3.
Бучков, А.
Зурилкоз, Т.
Бърлиев, Г.
Бъчварова, К.

Засилев, Д.
Василев, Т.
Василев, В.
Засилев, Б.
Велкова, К.
Велева, Н.
Зелез, Н.
Зеликов, В.
Величков, Л.
Величкеев, Н.
Зеливков, С.
Зишева, Н.
Зиг.ева, В.
Зидев,
Виденов, Б.
Зиячки, ;is.
Зи / -е' ;а -t

Б.
, Ц.

Ллахоз, If.
Майкова, L*.



: гс. я - ,

: - ъ л к о з ,

нска, Ь
Гюлеза, ^.
Гъ.тъ?3оза, 3

-•ъгчев, К.

Габ-. озски, Jr.
Газгилов, ..в.

Ганева, Г.
Ганчеза, А.
Ганчева, :..
Ганчеза, А.
Гапчез, Г.
Ганчев, Д.
Ганчев, • .

Гочева, ".
Гатазскич, 7..
Гет.хгн, ".
Георгиева, В.
Георгиева, ] .
Георгиева, С.
Георгиева, К.
Георгиев, Г.
Георгиев, .1.
Геосгиез, Г»

г аков, п.
;at.ifi4osa t I'..

Гергелчев, Ы.
Герлах, Л.
Гочеза, Л.
Гочев, .Г.
Ггииш, Р.
Григоров, Гг.-.
Григоров, Л.
Григорова-^ношввиш, Н.

, А.Груева, А

Ланкова, Л.
Даскалов, 11з.
Даскалов, ь .
/афинова, ?.'.
Дел ев, ii.
Делоэ, / 3 .
Дел:1йски, :..
Делчев, Г.
Делчев, А.
Джоднкоза, Д.
Джонов, Й.
Дялова, Н.
Дилов,
Дилчев, Д.
Димитров, Б.
Димитров, 3 .
Ди?«штров, Из.
ДИМИТРОВ, *,:.

Димитров, ii.
Димитров, П.
./•икитров, К.
Димитров, С.
Димова, l'i.
Д'имов, д.
Добринов, В.
Добрева, Б.
Дойчинов, А.
Дончев, :.:.
Дончев, Т.
Дончева, В.
Дренска, Д.



Чудова, Б.

Дуникян, А.

Дянков, Д.

Дянков, Л.

Екимски, Б.

Бшкенази, Р.

Желязков, В.

Келязнов, Ст.

Жутев, И.

Захариева, Б.

Захариев, А.

Захариев, Д.

Зефов, В.

Златанова, Р.

Зоэиков, Б.

Иванова, Е
Иванова, К.
Иванова, П.
Иванова, Т.
Иванов, А.
Иванов, 3 .
Иванов, С.
Иванов, C i .
Иванов, Б.
Иванов, Е.
Иванов, И.
Игнатов, А.
Измирлиева, С.
Илиева, Р.
И ж е в , Е.
Илик, Л.
Иншлизова, Кр.
Ишеруд, И.

Йорданов, Т.
Горданов, Й.
Йорданов, М.

Катерински, К.

Катранджиев, Ив.

Каракостов, В.

Карагьозова, Т.

Карааланов, А.

Катранджиев, М.

Кацаров, Т.

Калоянова, А.

Казьмин, Г.

Караджов, А.

Казаков, X.

Ka.ve.io3, К.
Калинкова, Ж.

Касабов, Д.

Казанджиев, С.

Кендлер, Ц.

Киров, Ч.

Китова, F.

Киров, К.

Кираджиев, Т.

Кирова, Ю.

Кирилова, А.

Китанова, М.

Китанова, А.

Кленова, А.

Клаус,

Костадинова, И.

Ковачева, Ст.

KotB, A.

Коева, Л.

Койчев, Аи.

Костич, К.

Копаранова, 0.



Колева, М.
Константинов, Б.
Косев, П.
Костов, Е.
Колев, 3 .
Котов, Н.
Клнсарова, А.
Ковачева, Б.
Ковачев, Ст.
Кордее, М.
Ковачев, Л.
Колев, К.
Крайчев* Ст.
Крьогер, В.
Кръстев, Е.
Кръстева, ?,л.
Крьшкова, Хр.
Кръстев, Д.
Крумов, К.
Куртев, П.
Куртев, И.
Куртева, F.
Куртева, Т.
Кузова, К.
Кушеэа, 1 .
Кудена, Кр.
/Суттка, />{.
Кюлджиев, Ас.
Кюркчиева, М.
Кънев, В.
Кътове» Цв.
Кьонмк, Хр.

Лазова, л.
Лазарова, .Ji.
Лазарова, Р.
Лалев, Ь .
Лалез, Л.
Лилов,
Любенов, Т.

Двимиг, М.

«Ъринова, Фл.
Маткоз, 0 .
Maftep-Хауф, К.
Марквард, Б.
Манева, К.
Мароаскк, М.
Маршова,
Маршосова, И.
Маршова, И.
И м е е м , А.
Маркова, Цв.
Каяолова, Я.
Маджаров, Д.
Мермнова, Л.
15атяк:ш, Г.
Меламед, М.
Михов, Ат.
Миреза, 3 .
Милков, В.
Миланов, С
Михайлов, М.
Михова, Л.
J/инчев, Д.
Ммослазов, В.
?.?»я»коза, ?.:.

Минков, H.
Михайлова, Е.
Мпаденов, Д.
Младенов, Б.

Млммо», Хр.
Мдъчиов, Н.
Моэес, П.
Ыоптеж, Л.
Молов, А.



1.?ьнкова, К.

Наумов,.. Н.
Наумова, Цв.
Наумов, Л._
Натарадлан, А.
Начева* В.
Недева, А.
Недев, П»
Чеделков, Гр.
Иедков, 3.
Нешкински, В.
Николова* Г.
Николова* Л.
Николова, Ив.
Николова* В.
Николова, ?•'.
Николов, Е.
Николов* П.
Николов, Н.
Николов* Л.
Николов* А.
Николов, 3.
Нкхолама,Ив.
Нхколовска, Л.
Новакова, Б.
Нурян, Л.

Овчаров, F.

Панчев, 3...
Парапсевов, М.
Палавяв, й.
Паскажав, 3»
Петков, Т.
Пандова, В.
Парувява, Д.
Павлова, J.
Паскалев, ..С.
Лишйотов, П.
Петрова, И.

Петрова, С.
Петров, Л.
Петров, П.
Петров, Т,
Петров, К.
Пенев, Л.
Петков, Ал.
Петков, Т.
Петков, .Г.
Пенчев, П.
Пенчева, В.
Перисич-Савич, ".
Пенчев, Зл.
Петкова, Е.
Пенков, Н.

Пехливанов, Л»
Пеянков,
Пилц, Б.
Пилеркова, Е.
Писев, И,
Пинкас, Л.
Помаков, П.
Попова, Б.
Попова, JI,
Попова, В.
Попов, Б. .
Падарникова, Ст.
Попиц, Р.
Поптодоров, Г.
Пранчев, Л.
Проценхо, П.
Пулева, А.
Първанова, 5.

Радева, Д.
Радев, Д.
Ражтхоза, Л.
Ракэаев, П.
Рачкова, Е
Ревнах , D.
Рееенберг, 0.

t



Розенщраух, Л.
Руневски, М.
Рупова, П.
Русева, F.
Русева, Т.
Русева, Ц.
Русев, Т.

Савова, Н.
Савов, С.
Савов, Л.
Сарачев, Е.
Сапунджиев, Кр.
Сабодинов, Е.
Сзракова, Е.
Семова, В.
Семова, F.
Серее, Т.
Симова, Г.
Симова, Е.
Симеонов, А.
Сиек,

Симеонов, Ив.
Сираков, В.
Сиракова, А.
Симеонова, А.
Славов, Сл.
Славов, Ч.
Спиров, А.
Спасова, Н.
Спасков, С.
Стайков, Б.
Станков, Ст.
Станимирова, Н.
Станчев, В.
Ставрев, П.
Стефанов, Л.
Стефанов, Г.
Стефанов, it.

Стефанов, Л.
Стефанов, Р.
Стефанов, Д.
Стоилова, С.
Стоянов, Кр.
Стоева, С.
Стоилова, Ст.
Стоянов» 0.
Стоянов, В.
Стоянов, ~А.
Стойчев, Ст.
Стоянова, Н.
Страшимирова, Н.
Стратиев, А.
Стратиев, Б.
Султанов, Ст.
Сурчев, Ж.
Сучкова, П.
Съртмадкиеза, С.

Табаков, Сл.
Такова, 2 .
Тала:.анов, А.
Танева, Н.
Тасева, В.
Тасев, Хр.
Тасков, А.
Тенев, 3 .
Тенчова, В.
Терзиева, Ц.
Тимчева, К.
Тодорова, Л.
Тодорова, Р.
Тодоров, >.
Тодоров, ?..
Тодоров, Н.
Тодоров, Хр.
Томов, А.
Тончева, i'.



Тончев, 3 .
Топалова, И.
Топалова, С.
Топлев, В.
Торнай, 3 .
Тоцзв, Н.
Триндев, П.
Трифонова, И.
Тринков, В.

Узунов,-Ив.
Ундюин, С.

Файтовдпюва, К.
Ферм, Е.
Филе, Г.
Филиповг Ив.
Францов, С

Хаввзова, Л.
Хаджццекова, В.
Хаджвдекова, Б.
Хадндохо», В.
Хадагворгиев, Г.
Хадямм, Т.
Хадшвсостова, X.
Хенаен, К.
Хецерт, Ф.
Хияецдаров, А.
Хиквв, Ал.
Хинкова, Д.
Хинце, К.А.
Хлвбаров, V..
Хоте, Ф..
Христова, В.
Христова, Н.
Христова, М.
Христова, F.
Христова, Св.

Христов, Ж.
Христов, Хр.
Христозова, И,
Христозов, К.
Хубавенски, С

Цанев, Ц.
Цанев, М.
Цанкова, П.
Цветкова, С
Цветков, Т.
Цветков, М.
Цеков, К.
Цекова, Хр.
Ценова, Т.
Ценов, Св.
Ценков, Хр.
Цикалова, Р.
Цонев, ь.
Цьровски, Т.

Чакърова, А.
Чакьрсхи, В.
Чауиев, Г.
Червенков, В.
Чернинков, 3.
Чергкоз, К.
Червенооси, С.

Чиков, il.
Чобанова, Н.
Чобанов, Л.
Чолаков, А.

Шайнер, К.
L'!ara>., И.
Шейфетоза, Е.
Шишкжв, F.
Шиакоз, Т.
Шопов, Н.



иотекоз, .:.
iiibopnep, 3.

Церева, В.
Щерев, А.

Янева, Л.
Янева, М.
Янев, Я.
Янков, Вл.
Яннов, Д.


