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РЕНТГЕНОВА ДИАГНОСТИКА

Дихателна система



Белодробни метастази пря урологични тумор и

Н. Атанасов. Л. Доновски. М. Янакиева, К. Илиев (София)

Авторите са събрали и анализирали всички метастази в
белите дробове на туморите на отделителната система на бол-
ните, лекувани в урологична клиника през последимте 5 го-
дини.

Установена е честотата на тези метастази при различните
локализации на туморите на отделителната система.

Обърнато е внимание на сравнително честата възможност
да се открият първо метастазите, а след това първичният ту-
мор. Правят се редица изводи за урологичната практика.

Рентгенови диференциално-диагностични белези при пневмо-
нните

Г. Бояджиев (Шумен)

Безсимптомното протичане на интерстнциалния процес
подчертава голямата стойност на рентгеиовото изследване
както при появяването, така и за диференцирането, развитие-
то и оздравяването му.

Характерна за интерстициалните пневмонии рентгенова
картина е инфилтративната сянка с мрежа от по-плътни иви-
цести сенки. Патологоанатомичният субстрат на тази сянка е
възиалителният ексудат и клетъчни елементи, набрани в
интерстициалната тъкан, подсилени от придружаващата ком-
пресивна ателектаза. Посочваните от никои автори три типа
на рентгеновия образ при интерстициалните пневмонии са
етапи в развитието на интерстициалиия въапалителен про-
цес. При преминаване на възпалението в паренхима на бе-
лия дроб или при вторична инфекция по каникуларен път в
огнището на интерстициалната пневмония могат да се обра-
зуват бронхопнезмонични огнища, рентгенологично проявя-



ващн се с петнистн сенки. Като краен етап в развитието на ин-
терстициалния процес са ивицестите севки, отиващи (а ке из-
хождащи) от белодробния корен. Тези изменения не са ха
рахтерните за мнтерстициалните пневмонии, защото така за-
вършват обикновено и останалите остри, а и никои от хро-
ннчннте белодробни възлаления.

При дълбок инспириум от налягането на мавлизащия за-
смукан въздух може да се преодолев налягането на зьзпа-
лителния ексудат върху алвеолите и ацинусите да се изпъл-
нят по-добре с въздух. По този начин .компресивната ателек-
таза може да бъде намалена, 1което рентгенологично се уста-
ноьява много добре. Този белег е присъщ само на интерсти-
циалните пневмонии и може да служи като диференциално-
диагностичен при другите заболявания, протичащи с инфил-
тративни сенки в белите дробове.

Едностранен висок стоеж на диафрагмата при силикоза

Т. Бурилков, В. Попова (София)

Едиостранният висок стоеж на диафрагмата при болни от
силикоза може да се дължи на сраствания, свиване на масив-
ни силикотични възли или оперативни намеси при силижоту-
беркулоза (Lob и Guerdjikoff). На нашия материал от 4000
снликозно болим той е сравннтелно рядък и не създава осо-
бени диагностичнн затруднения. По-голям интерес представ-
ляпат лицата с. висок стоеж на диафрагмата поради „без-
причтнна" пареза па п. phrenicus. Този феномен се дължи на
увреждане на диафрагмалния нерв от прорастваща и сви-
ваща се силикотична тъкан в медиастинума или от пара меди-
астинално разположени силикотични тумори. Ние имахме
възможност да наблюдаваме 7такива случая — 5 левостран-
ни и 2 десностранни. Преобладаването на коннотичните изме-
нения от страната на парезата, описано от Jacob, Rossier и
Grautmanri, с-штаме като • относително груб ориентировъчеи
белег. Основно диагностично значение има наличието на плът-
ни фиброзни изменения по хода на диафрагмалния нерв, иай-
често в горната половина на медиастинума. Обсъжда се зна-
ченйето на едностранната пареза на диафрагмалния нерв за
патогепезата на силикозата в светлината на експериментал-
нитё проучвания на Irmcsher и Schulz. Познаването на карти :
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нага на едностранния висок стоеж на диафрагмата при си-
ликоза t от значение при диференциалната диагноза с релак-
сация, диафрагмална херния, бронхиална стеноза, изтласква-
не от вътрекоремни процеси и др.

Възможности на функцноналното рентгеново изследване
диагнозата на доброкачественнте тумори на ларинкса

Л. Гацев (София)

Приложено е функцисчално рентгеново изследване на 30
болнн с доказани хистологично доброкачествени тумори на
ларинкса с различна локализация. От тях на 14 души е про-
ведено оперативно лечение. Сравняват се и се анализират рс-
зултатнте or ларингоскопичното и рентгеновото функционал-
но изследване на отделимте групи болни с. доброкачествени
тумори и туморовидни образувания. Дава се подробна ха-
рактеристика /на рентгеновите симптоми като съвкупност, оп-
ределящи най-често техния доброкачествен характер. Авторът
се спира особено много на тези случаи, където на основание
на ларингоскопичните данни е лоетавена диагноза рак на.
ларинкса, а рентгеновото и допълнителното «линико-лабора-
торно изследване на тези болни дава даннн за доброкачестве-
ни новообразувания. Изтъква се, че функцноналната томогра-
фия дава повече данни за туморния процес, отколкото странич-
ната рентгенография. Тя отразява по-добре сявката даже и на
незначителни по големина патологични образувания при
отделяйте им локализации и особеио там, където ларингоско-
пията е безпомощна да даде данни за тях. Обаче чрез нея
лиловат възможности да се определи точно характерът на до-
брокачестиения тумор, а особено що се касае до неговата на-
чална малигнизация.

Функционално рентгендиагностично изследване
на рак и ларингоцеле

А. Гацев (София)

Със страничнн рентгенографии и лицеви томографии при
стделни функционални способи авторът е изследвал 12 ду-
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ши с доказан листологически рак на ларинкса, комбнннран и
изхождащ от ларингоцеле. От тях 4 души са били оперирани.
а останалите 8 подложени на рентгенова лъчетерапия.

Изтъква се големият принос на това изследване за по-точ-
ното изграждане на рентгеновата диагноза при тези редки
случаи^ още повече, като се има пред вид трудното им отди-
ференциране от рака, изхождащ от други ларингеални струк-
туры с друга локализация.

Редуцирано комбинирано функционално томографично
изследване на злокачествените тумори на ларинкса

А. Гацев (София)

На 170 души с предварителио доказан хиетологически рак
на ларинкса.с различна локализация е проведено редуцирано
томографично функционално изследване с по един томогра-
фичен срез при отделни I —5 функционални способа. От
тях на 40 души е проведена различна хирургическа интервен-
ция. Сравнява се предварителната рентгенова находка с
тазн при патологоанатомичното изследване на хирургический
материал.

Авторът описва голямото значение на този метод на из-
следване по отношение доказване степента на разпростране-
ност на туморния процес, както и получения икономически
ефект- на филми и по-малкото облъчване на болния.

Контрастният рентгенов образ на хроничния бронхит ,

Ив. Тлаванаков (Бургас)

Хроничният бронхит представлява важен медико-социален
проблем поради своята разпространеност и големия си отно-
сителен дял в групата на хроничните неспецифични бело-
дробни заболявания.

При неговото диагностициране все повече автори търсят
опора не само в клиничните белези, но и в редица изследва-
ния, конто дават възможност за обективизиране на патоло-
гичнитё изменения на броихиалното дърво.
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Бронхографията дава възможност да се установят и реги-
стрират обективно измененията, предизвикани от хроничния
бронхит на нивото на големите, средните и малките бронхи.

В съобщението се анализират рентгеновите белези, уста-
новени при бронхографичното изследване на 200 болни от
хроничен бронхит, според тяхната морфологична характе-
ристика и честота.

Бронхографичните белези на хроничния бронхит се л с а л и -
знрат предимно (в намаляваща честота) в Б 9 и Бю, Ь 8, Бб,
Бг Най-често срещаните симптоми са: „деформация и изкри-
вяване" (промяна в посоката) на малките бронхиални раз-
клонения и „образ на цилиндър" на нивото на сегментняте и
субсегментните разклонения.

Значение на хемодинамичното и рентгеново изследване при
диагностицирането на идиопатичната дилатация на белодроб-

ната артерия

М. Григоров. Е. Николов (София)

Проучени са 14 болни с идиопатична дилатация на бело-
дробната артерия. На всички е направена десностранна сър-
дечна катетеризация с тонометрия, оксихемометрия, платино-
водороден тест. Установяват се нормални налягания в сър-
дечно-съдовите отдели, без данни за ляводесен шънт. В рент-
геновото изследване прави впечатление значителното изпък-
ване на дъгата на белодробната артерия, което се потвър-
ждава при извършване на ангиокардиография. Оказва се, че
конвенционалното рентгеново изследване .се явява решаващо
за диагнозата, но при липса на хемодинамични отклонения
при катетеризацията.

Клинико-рен1генологични аспекти на токсичиите пневмопатии
в кърмаческата възраст

JVI. Груневски, Н. Гривчева-Яиошевич, А. Гордова-
Муратовска (Скопие)

Авторите са изследвали 50 болни с токсични пневмопатии
в кърмаческата възраст. Поради настъпване на метаболит-
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ни промени в организма на детето при обшг.ште диарични
състояния е на^тъпвала голяма дехидратацчя с промени в
белите дробове. Развивал се е изразен белодробен емфизем.
Отслабналият организъм е бил изложен на белодробни ин-
фекции. Емфиземът е припокривал промените и настъпвала
дисоциация между клиничната находка и рентгеновите про-
менн в белите дробове. Авторите разглеждат отделно слу-
чгите с рахитичнн промени. Те са показвали различно кли-
нично и рентгенологично протичане при токсичните белодроб-
ни пнезмопатии.

Снрцето, което при развития емфизем във фаза на дехи-
дратация е малко, чрез терапията във фаза на рехидратация-
та се е уголемявало. Обръща се внимание на уголемяването
на сърцето. То е резултат на ми .кардно увреждане, а не на
рехидратацията.

В хода на лечснието е констатиран паралелизъм на кли-
иичните и лабораторннте промени с рентгеновата картина на
белите дробове и сърцето.

В заключение се обръща внимание на лекаря-рентгенолог,
конто не се занимава с детска рентгенология, че може често
да не долови токсичната бронхопневмония и нейното проти-
чане.

Рентгеновы белези за хроничен бронхит

К. Грънчаров, П. Божков, Л. Нацков (София)

Освен върху голям контингент приходящи болни бяха
проученн и рентгеновнте находки на белите дробове на 200
болни, стационирани с усгановена диагноза хроничен брон-
хит. Наред с обзорни рентгенограми и други на гръдния кош
бяха направени и директно утолемени функционални рентге-
нограми на белите дробове. Получените резултати дадоха
р.ъзможлост рентгеновите находки да бъдат разделени на три
основни типа:

1. Усилен белодробен рисунък, без съществени доловими
деформации — в 18,6% от случайте. При директно уголеме-
ните функционални рентгенограми, дълбоко вдишване и край
но издишване съдовнят рисунък показваше съответни респи-
раторни промени, докато сенки на променени бронхи остават
почти непроменими. Добре изразенн респираторни промени в
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хилусните сенки?| ширините на междуребрията и положението
на диафрагмата.

2. Усилен и деформнран белодробен рисунък — в 52,2%.
Директно уголемените функционални рентгенограми показа-
ха слабо изразени респираторни промени на белодробния ри-
сунък, предимно в отделяй участъци. Слабо изразени респи-
раторни промени в ширините на междуребрията и положе-
нията на диафрагмата и добри на хилусните сенки.

3. Силно деформиран рисунък на белодробните полета,
така че основният му характер е заличен — в 28.8%. Функ-
ционални рентгенограми — почти непроменящ се рисунък,
ширини на междуребрията и положения на диафрагмата и
относително запазени промени в хилусните сенки.

Описаните рентгенови белези показваха известна паралел-
ност с тежестта на страданието. Почти при всички случаи
хилусните сенки показват респираторни промени, ако няма
съпътствуващо страдание При лежащо бс^ните не се откри-
ха случаи с иапьлно нормална рентгенова картина на бели-
те дробове.

Сърдечна сянка и начални дифузни изменения в белодробния
паренхим

К. Грънчаров, П. Божков, Л. Нацков, Л. Бабаджов.
Н. Драгомиров (София)

При дългогодишни наши наблюдения върху рентгеногра-
ми на дифузно увредени бели дробове или такива в рент'ге
пологично още преморфологичен стадий на мира ме отклоне-
ние на сърдечната сянка наляво.

Като най-постоянен белег за положенпето на сърдечната
сянка вземаме съотношението между отстоянията на най-из-
пъкналата част на дясното сърдечно очертание спрямо стра-
ничната проекция на дясната гръдна стена и срединната ли-
ния върху рентгенограма на гръдния кош 35,6 х 35,6 см в
задно-предна проекция от разстояние 150 см. Практически то-
ва соотношение получаваме, като измерим вътрешната шири-
на на проекцията на гръдния кош АВ, на поменатата висо-
чина, и отстоянието на дясното сърдечно очертание от дясна-
та гръдна стена АС. С тези два размера получаваме:
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AC

f-AC
Чрез тази формула за нормални бели дробове получаваме

числа между 1,9 и 2,1, а при дифузни промени в белите дро-
бове — над 2,1, като числото нараства със степента на изме-
ненията.

Методы е приложим и при флуорограми, но при тях по-
менатите съотношения се променят поради по-голямата ди-
вергентност на лъчите.

Необходимо условие при тези изчисления е да няма съ-
ществени асиметрични изменения в белите дробове и проме-
нн във формата и големината на сърдечната сянка.

Настоящите проучвания се базират върху 2000 нормогра-
ми и 5000 флуорограми на белите дробове.

Предложеиото изчисление има стойност за насочване на
вннманието към настъпващи промени в белите дробове при
профнлактнчнн рентгенови изследвания.

Стационарна флуорография в диагнэстнката на белодробните
страдания

К- Гръкчаров, П. Божков, С. Францов, В. Гунева (София)

Освен известна пространственост и непосредствена дина-
мика, конто имат своята стойност, рентгеноскопията не дава
достатъчно подробности за състоянието на белите дробове.
От друга страна, при описанието на находката винаги има
значителна субективност.

Нормално размерната рентгеногрьма допълва недостатъ-
ците-на рентгеиоскопията. Но и тя има някои недостатъци:
зь чително по-скъпа, трудоемка обработка и поради раз-
мерите и неудобна за прилагане към документацията и
съхранение.

Флуорограмите на белите дробове, в пазмери 70 х 70,
100 х 100 и 110 х 110 мм, на практика почти не отстъпват по
подробности на рентгеновите белези на нормалната рентгено-
грама. Те достатъчно допълват рентгеноскопията, а в голе-
мия процент могат да я изместят с далече по-Ценни приноси
към диагнозата.
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Проучванията ни, включващи тестове за разрешителна
стойност и дозиметрични измервания (В. Пенчев) върху го-
ляы брой изследвания, показват следните преимущества на
флуорографията пред рентгеноскопията на белите дробове
във всекидневната практика: 1. По-големи, диагностично цен-
ни подробности в рентгеновите белези. 2. Обективност. .3.
Трайна и лесно съхраняема документация за състоянието на
белите дробове, което дава възможност за ретроспективно и
динамично проследяване. 4. Дава по-слабо лъченатоварване.
5. По-евтина е.

Препоръчваме да бъде въведена стационарна флуорогра-
фия във всекидневната практика, което ще измести в около
90% рентгеноскопичните изследвания на белите дробове с
далеч по-големи диагностични възможности и еыдевремен-
но намалено лъченатоварване.

Днференциално-диагностични възможностн при плеврита с
диафрагмална локализация и ехинокок на черния дроб

Б. Екимски (Пловдив)

От 50 болни с начален плеврален излив наблюдавахме 7
със значително натрупване на ексудат над диафрагмата при
свободен синус. Рентгеновата картина при тези болни наподо-
бяваше тези на ехинокок (тумор) на черния дроб. Диагнозата
бе уточнена чрез изследване при странично наклоняване. При
двама от болните, с предварителна рентгенова диагноза „ехи-
нокок, тумор на черния дроб", приети за операция, се напра-
ви пневмоперитонеум. Проникването на газ под диафрагма-
та изяснява, че се касае за процес над нея, а страничното на-
клоняване доказва свободен излив (фиг. 1,2). Когато проник-
вч газ под дясната диафрагмална купола, поради сраствания,
картината напълно се покрива с тази на ехинокока на чернкя
дроб (фиг. 3, 4). Страничното наклоняване обаче ни избави
от тази сериозна грешка, като установи свободен плеврален
излив с диафрагмална локализация (фиг. 5, 6). Тези случаи
доказваг по-големите възможности на страничното наклоня-
ване от пневмоперитонеума за разграничаване свободния пле-
врален излив с диафраииална локализация от ехинокок (ту-
мор) на черния дроб. При наличие на сраствания между
черния дроб и диафрагмата пневмоперитонеумът не само че
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не може да разграничи тези заболявания, но може да ни за-
блуди, тъй като картината напълно налодобява тази на ели-
нокока на черния дроб.

Контрастно рентгеново изследване на трахеята и големите
бронхи с танаталов прах

3. Златанов (Варна)

Контрастного рентгеново изследване на трахеята и голе-
мите бронхи се налага често при болни с различии вроденн
или придобити заболявания на дихателните пътища. Танта-
ловият прах, предложен напоследък като ново контрастно
средство за трахеобронхография, при експериментални про-
учвания на животни, а по-късно и на хора, показа редица пре-
димства в сравнение с обикновените течни йодни препарати
при рентгеновото нзследване на трахеята и големите бронхи.

При извършените от нас трахеобронхографии на болни, с
различии заболявания на дихателните пътища ние получих-
ме контрастни рентгенови контурни изображения на трахея-
та и големите бронхи с много добри качества. Релефът на ли-
гавицата бе очертан ясно и рязко. Патологично изменените
участъци се отчитаха много добре. Изследването се понася
отлично от болните. Не бяха установени токсични или алерги-
чни странични прояви. Дихателната функция не се нарушава.

Проучване рентгеновата характеристика на работниците от
каменните кариери на Пещера и Брацигово

И. Келиванов, Е. Джевизов (Пловдив)

Съобщават се резултатите от 15-годишното рентгенологич-
но и клинично наблюдение на работниците от каменни карие-
ри в Пещера и Брацигсво. .

Проучена е рентгеновата характеристика на 86 работни-
ци — от тях 36 с типична рентгенова картина на късна си-
ликоза, станали трайно нетрудоспособна Пет от тях със си-
ликотуберкулоза и един със силикоза и рак на белия дроб
От напусналите 16 работници 14 са с „контроле" и 2 с „кон-
трола Л". За наблюдавания период 13 са починали с типич-

16



пата рентгенова картина на късна силикоза. Средната въз-
раст на заболелите е 57 г. със средна прахова експозиция iS
години. Трудовата среда е с наднормени концентрации на
праха.

Клиничното развитие има предимно бронхитно-емфизема-
гозна симптоматика с прогресивна вентилаторна и кардиал-
на недостатъчност. От 21 работници в момента 12 са с .,кон-
грола" и 9 с „контрола Л".

Възможности на рентгеновето и спирографското функционал-
но изследване на външното дишане при болни от бронхиална

астма

П. Кирчев, Д. Сергее, Ц. Нокова, П. Паяков (София)

При 70 болни с чисти и усложнени форми на бронхиална
астма (28 мъже и 42 жени) беше изследвано външното ди-
шане с физиологична и свързана с нищожно лъченатоварва-
не (80—160 р) рентгено-функционална методика (подобрена
от Сергее и Карадимов модификация на шахматната решет-
ка на И. С. Амосов). При 36 от изследваните болни бяха съ-
поставени данните от рентгено-функционалниче показатели
„средна дензитометрична разлика" и „коефициент на разгъ-
ване на белите дробове" със статистичните и динамични спи-
рографични показатели: ВК, ФЕОь ММВ, ИВС и дебитите
МЕД и МСД (изеледвани с апарат „Виталограф").

Целта на проучването беше да се съпоставят данните и се
установят корелационните зависимости между рентгено-фун-
кц-ионалните и спирографичните показатели при едни и същи
болни от бронхиална астма както по пол, така и по клинич-
ни форми на заболяването. Между двата вида показатели се
установяват добри корелативни връзки (от умерени до изклю-
чително големи, с изключение на дебита МСЕД). Последните
са особено силно изразени при придружените с хроничен
бронхит форми на бронхиална астма.

Рентгено-функционалната методика дава възможност и
за доказване на регионалната хиповентилация. От 70-те из-
еледвани от нас болни тези зони се изявиха в спокойно съе-
гояние у 21 (30% от случайте), като размерите им бяха ме-
жду 15 и 55 см , което говори за сегментарния и субсегмен-
гарен характер на вентилационните нарушения.
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^равкителните проучвания по двата метода показаха, че
данните от рентгено-функционалните и спирографичните по-
казатели взаимно се допълват, като първите отразяват едно-
временно функционалните и структурките, а вторите — пре-
димно функционалните изменения в белите дробове.

Клинико-рентгенологичнк аспекти на белодробната сарко-
идоза

Л. Ю. Котевски, М. Груневски, Д. Тевчев (Скопие)

Авторите анализират рентгеновите, клиничните, патохис-
гологичните и лабораторните находки при 45 болни с бело-
дробна саркоидоза.

Диагнозата при 24 болни е верифицирана въз основа на
грансторакална белодробна биопсия или чрез биопсия на чер-
ния дроб. При останалите болни диагнозата е поставена на
базата на рентгеновата находка, клиничното протичане и ла-
бораторните данни.

При повече от 70% от болните е установена хилусна фор-
ма на белодробната саркоидоза, при 25% от случайте бело-
дробно микро- и макровъзлеста форма. Само 5% са били в
гретия стадий на болестта.

Излекуване в продължение на 2 — 3 години е установено
при 16 болни; стационарно състояние и регресия при 18 бол-
ни. При 11 болни въпреки приложената терапия процесът е
напредвал с появата на белодробно сърце. Пет болни са по-
чинали с картина на сърдечно-белодробна инсуфициенция.

Прави впечатление, че лицата с белодробна саркоидоза
произхождат от области, където същата е на изчезване.

В последните години съществува зачестяване на белодроб-
ната саркоидоза. Това се дължи, от една страна, на подобря
ване на диагностичните методи, а от друга, на абсолютния
пртграст на това заболяване.
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Псевдотуморни образи на бедодробиите хилуси от съдов про-
изход

Н. Котов, А. Дуникян (Пловдив)

Резултатите от рентгеновото изследване на 50 съмнителни
болни, при конто ние отхвърлихме в рентгеновото заключе-
ние бронхиален карцином или големи лимфни възли, показ-
ват у 34 изменения от съдов произход. Те се разпределят та-
ка: хиперволуменемия без или с признаци на хипертония при
18, трансудация в интерстициума на хилуса с лимфостаза —
11, аневризми, аневризмоподобни разширения и варикоза на
белодробните вени — 20, склероза на съдовете при 7. Тези из-
менения имат в основата си нарушена хемодинамика и пато-
логия на съдовата стена и определят псевдотуморния образ
на хилусната сянка.

Разборът на рентгеновата симптоматика показва едно-
странно разширение при 12 случая, двустранно разширение с
асиметрия — 22, хомогенност — 25, ограничено засилване на
сянката — 14, дъговидност на очертанията при 17.

Комбинираният анализ от III клас дава най-голяма често-
та между симптомите хомогенност, ограничено засилване и
дъговидност, следвана от асиметрично разширение, хомоген-
ност и нерезки очертания.

Томографичното изследване даде при нашите случаи за-
пазен лумен на бронхиалното дърво и открива силни сенки,
конто по топографското им разположение и форма сме иден-
тифицирали като съдови, а не като други. Кимографията да-
ва пулсаторни криви от съдов произход, сведение за същест-
вуваща хипертония или склероза. Антидифузионната способ-
ност на кимографската решетка позволява понякога да се
разложи хомогенната сянка на хилуса на своите движещи се
елементи.

Липсата на отчетливи резултати от томографията и ки-
мографията са ни накарали в отделяй случаи да потърсим
подкрепяща или изключваща информация чрез бронхогра-
фия и ангиопулмонография. Особена важност при решаване
на проблема придобива изучаването на белодробния рисунък,
откриването на сърдечно заболяване и контролното рентгено-
во изследване.
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Руптурата на диафрагмата и нейната рентгенологична оценка

С. Крайчев (София)

Най-честата причина за руптурата на диафрагмата е не-
проникващата торако-абдоминална травма. По-рядко се на-
блюдава руптура от проникващи наранявания и идиопатич-
на или спонтанна диафрагмална руптура. Травматичното раз-
късване на диафрагмата рядко е изолирано и се придружава
от увреждания и на други органи. При комбинирани пора-
жения на тялото, по данни на различии автори, тя се среща
средно в 4,5%.

В представената серия от 14 болни с диафрагмална руп-
тура, в 11 тя е причинена от непроникваща торако-абдоми-
нална травма, в един — от проникващо нараняване на гръд-
ния кош и в двама болни е наблюдавана идиопатична руп-
гура на диафрагмата. При 13 болни е засегнат левият диа-
фрагмален купол. Хернииране на коремни органи в гръдна-
та кухина е наблюдавано в 13 болни. С изключение на един
болен предоперагивната диагноза е поставена рентгеноло-
гично.

Най-честите рентгенови симптоми при руптура на диа-
фрагмата са: заличаване на диафрагменния купол, сенки на
стомах и черва в торакса, изместване на средостението в про-
тивоположна посока, хидроаерична сянка на херниирания
стомах в гръдния кош и др.

Диагностицирането на руптурата на диафрагмата често
създава значителни затруднения. В 10 от постъпилите постра-
дали за първично изследване в института времето, в което е
поставена точна диагноза, се движи от първоначалното рент
геново изследване до 12 дни. Най-дългият срок от момента
на травмата до окончателната диагноза, който е наблюдаван
в предлаганата серия, е 4 години и 11 месеца.

Рентгенслогична диференциална диагноза на белодробните
изменения при остра дихателна недостатъчност у болни с

изгаряне

С. Крайчев, Г. Григоров (София)

Белодробните изменения, конто се наблюдават у болните
с изгаряне, не се различават от тези при болните, прекарали
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i
тежък шок от различна генеза и развили синдром на остра
дихателна недостатъчност (ОДН). Честотата им достига до
38%, а смъртността от тях — 42 — 89%.

Съобщението се базира на наблюдението на 50 болни с
изгаряне, развили синдрома на ОДН. Клиничната проява на
синдрома преминава през четири фази: латентна, продромал-
на, изразена дихателна недостатъчност и тежка дихателна и
сърдечно-съдова недостатъчност.

Първоначалното рентгеново изследване най-често е нега-
тивно, но е задължително. Промените в рснтгеновата карти-
на се обуславят от циркулаторните промени в белия дроб, а
вторичната инфекция и измененията се появяват след 24-ия
час от изгарянето: белодробният оток между 2 — 8-ия ден,
а пневмонията между 3 — 18-ия ден. В границите на този
срок се появяват хеморагии, ателектаза, емболии в белия
дроб.

Рентгенологичната диференциална диагноза между изме-
ненията в белия дроб е трудна и в много случаи невъзможна.
Интерстициалният белодробен оток не се наблюдава в ти-
пичния си вид, а най-често като усилване и деформация на
белодробната структура и ретуширане на очертанията и стру-
ктурата на хилусите. Алвеоларният белодробен оток в нача-
лото е с петнист характер, а в по-късните фази се вижда ка-
то дифузно засенчване. При прибавянето на засенчвания от
пневмония, ателектаза, хеморагии, тромбоемболии обикнове-
но се наблюдава повишаване на плътността и обема на за-
сенчванията. За диференцирането на тези изменения трябва
да се имат пред вид варкабилността на самите изменения,
промените на сърдечния силует и големите съдове, на пле-
врата, диафрагмата и др. Диференцирането трябва да става
в тясна връзка с клиничната картина и в тясна колаборация
с клинициста.

Синдром на Сайер Джеймс (Мак Леод)

Т. Лачева, В. Антона (София)

Касае се за рядко срещан в детската възраст и неописан
досега у нас синдром, характеризиращ се рентгенологично с
хиперпросветляване на едната белодробна половина, без из-
местване на медиастиналната сянка. Етиологията на заболя-
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ването не е напълно изяснена: счита се, че може да бъде вро-
дено или придобито при процеси, водещи в крайна сметка до
деструкция на белодробния паренхим и облитерация на пул-
мокапилярите.

Диагнозата е поставена с помощта на ангиопулмография,
при което се установява намаляване просвета на главния
клон на белодробната артерия от засегнатата страна, а та-
ка също и на периферните й разклонения, което веыцност е
причината за рентгенологично изявеното хиперпросветляване
на белодробната половина.

Илюстрира се със собствено наблюдение у 3-годишно де-
гс с този синдром, развил се след прекаран морбилозен брон-
хиолит.

Аневризми на белодробната артерия

Т. Лачева, Л. Томов, И. Ушев (София)

Обсъждат се рентгенологични методики — обзорна рент-
генография в различните проекции, томография и кимогра-
фия, подпомагащи изясняването на диагнозата. Отделя се
специално внимание на контрастното бипланово интракарди
ално рентгеново изеледване, което е в съетояние да определи
точната локализация и обширността на пр_оцеса, заангажиращ
белодробиата артерия.

Посочва се случай на възрастен болен с огромна аневриз-
ма на ствола на пулмоналната артерия, обхващаща в по-
малка степей и двата й главни клона, доказана с помощта
на контрастно рентгеново интракардиално изеледване.

Изводи и поуки от съпоставките на рентгеновата с патоло-
гоанатомичната диагноза при белодробните заболявания на
тежко и спешно болните по материал на рентгеновото отделе-

ние при Първостепенна обёдинена болница — Русе

Е. Митев, И. Хаджииванов (Русе)

През последните години значително нарасна търсенето
на рентгеновата помощ за белодробни заболявания на теж-
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ко бол ни в отделенията на ПОБ — Русе, както и на тези, по-
стъпващи поради белодробни страдания. По нашия материал
това са възрастни хора със съдово-неврологични смущения и
тежки политравми, конто като усложнения получават възпа-
лителни заболявания на белия дроб.

Тежкото сьстоянчс на тези болни, предизвикано от основ-
ното заболяване, нерядко довежда до невъшожността за съ-
биране на точна и подробна анамнеза, а и затрудненото им
физикално изследване заставя клиницистите да търсят рент-
хеновия метод на изследване за белодробната находка.

В такива случаи рентгенологът е принуден да гради сво-
ите заключения при трудни технически условия, което неми-
нуемо води до диагност'чни грешки, дължащи се най-често
на следните причини:

1. Принудителчр графично изследване с маломощни пре-
носими рентгенови апарати тип „Кугел" поради нетранспор-
табилност на болния.

2. Минимален брой снимки с принудителен неподходящ
центраж поради тежкото състояние на болния.

3. Невъзможност за динамично рентгеново изследване и
наблюдение в следващите няколко дни от постъпването пора-
ди влошаване на състоянието и смъртния изход.

Следователно, от направената най-често една-единствена
рентгенограма на белия дроб в първия ден, на която не са
намерени изменения, до леталния изход са изминали 3 — 4 —
5 дни, след което патологоанатомът открива големи белодро-
бни изменения (бронхопневмония билатералис), което се от-
чита за несъвпадение с рентгеновата диагноза.

Чрез корелация намерихме, че с удължаване времето от
рентгеновото изследване до смъртта се увеличават необосно-
вано грешките на рентгенолога.

Значение на рентгеновите и клинични признаци на белодроб-
ния емфизем при масовите профилактични прегледи

1 В. Павлов (София)

При флуорографираните през април 1973 г. 4500 мъже и
жени от района на III поликлиника — София чрез двойно
рязчитане на флуорограмите от екип на Центъра по пневмо-
логия и фтизиатрия се установяват рентгенови данни за бег
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лодробен емфизем при 39 мъже, или 19,76%, и при 108 жени,
или 42,76%.

Чрез проведената анкета за наличие на хроничен бронхи-
тичен синдром при съшите 4500 лица се установи, че от мъ-
жете рентгенови данни за емфизем (39) само 10 имат хро-
ничен бронхитичен синдром, или 25,26%, а при жените (108.
само 9, или 8,33%.

В репрезентативната извадка от 242 лица с такъв синдром
се изследваха дихателните показатели, при което се устано-
виха данни за емфизем у мъжете в 61,80% и у жените в
22,96%.

При тях съвпадение с рентгеновите данни за белодробен
емфизем се установи в много нисък процент — съответно
6,57% и 13,79%.

Въз основа на тези и други данни се установи, че флуоро-
графният метод не е достатъчно ефикасен за активно издир-
ване на клинично проявения и усложнен с бронхит белодро-
бен емфизем в сравнение с анкетния метод и последващо
функционално изследване на дихателната функция.

Рентгенологично проучване „Бслестта на хиалинните мем-
брани"

С. Поборникова, 3. Вълчева, А. Калева, Е. Георгиев (Пловдив)

При проучванията върху неонаталната смъртност прави
впечатление, че в редица страни една от честите причини се
оказва „Болестта на хиалинните мембрани", докато у нас тя
все още е на едно от последните места.

За период от 10 години (1965 — 1974) това заболяване е
доказано у 26 деца при патологоанатомично изследване. От
тях 1.7 деца са недоносени, 5 деца с пренатална дистрофия и
4 доносени деца. Те са били на възраст от 6 часа до 6 дни.

Триадата: цианоза, тахидиспнея със или без апное и от
страна на белия дроб — крепитиращи дребни влажни хрип-
чета, не липсва при нито едно от децата.

Рентгеновото изследване, чрез коего може да се насочи
клиничното мислене към това заболяване, е направено само
при 8 деца. При 4 деца диагнозата „Болестта на хиалинни-
те мембрани" е поставена рентгекологично, едно дете е с да-
дено правилно описание, без да е оформена диагноза, при 2



деца не е интерпретирана правилно рентгеновата снимка, а
при едно дете тя не е разчетена. Прави впечатление, че и по-
ставена рентгенологично диагноза „Болестта на хиалинните
мембрани" не е възприета от клиницистите, което идва да под-
скаже, чо разпознаването на клинико-рентгенологичната кар-
тина при това заболяване не се познава добре кактр от кли-
ницисти. така и от рентгенолози.

При преразглеждане белодробните рентгенографии на
всички деца се установиха прояви на заболяването в четири-
те му стадия: в I стадий — 1 дете, II стадий — 4 деца, III
стадий — 2 деца и IV стадий — 1 дете. Авторите се спират
подробно на рентгенологичната характеристика при всеки от-
делен стадий на заболяването.

При всички недоносени деца с наличието на гореописана-
та клинична триада, която е характерна за редица заболява-
ния в периода на новороденото, следва да се реьтгенографи-
рат белите дробове, което би било гаранция за правилна диа-
гноза.

Еърху три случая с пневмоторакс у новородени

С. Поборникова, Е. Генев, Е. Михайлова (Пловдив)

В периода на новороденото и особено в перинаталния пе-
риод пневмотораксы- е рядка причина за дихателна недос-
татъчност.

За период от 10 години ние сме наблюдавали само 3 слу-
чая.

Макар и рядко срещащ се, пневмотораксы дава тежкл
клинична картина и заплашва непосредствено живога на де-
тето. В два от случайте се касае за момченца с десностран-
но проявен пневмоторакс, получен след съживителни меро-
приятия.

Особен интерес представлява третото дете — момиченце,
при което пневмотораксът е двустранен, със значителни въз-
душни колекции под долните белодробни граници, съчетан
с пневмомедиастинум при релаксиране медиални части на ди-
афрагмите и емфизематозно раздути бели дробове. Тези бе-
лодробни прояви се съчетгват с редица малформации от
страна на главата, крайниците и ноктите. Патологоанатомич-
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но се намират аномалии на бъбреците, диафрагмите и сър-
цето.

И при трите деца въздушната колекция се е резорбирала
в продължение на 5—9 дни. Едното дете оздравява, второто
развива в същата страна бронхопневмония, от която умира,
а третсто умира внезапно при относително компенсирано об-
що състояние. Като причина за смъртта се приема уремия на
базата на тежките бъбречни аномалии.

При тежки и неясни състояния в периода на новородеко-
то рентгеновото изследване на белите дробове е задължктел-
но. Само чрез него може да се потвърди подозираният по кли-
нични признаци пневмоторакс.

Рентгено-клинични наблюдения върху белия дроб при болни
от вирусен хепатит

Л. Помаков, А. Хаитов, М. Радинска, Е. Иванчева, Е. Стоева, Ц. Цаков,
Г. йотова (София)

За изясняване засягането на белия дроб при болни от ви-
русен хепатит проведохме рентгено-клинични наблюдения при
120 мъже на възраст от 17 до 36 години без данни за пред-
варително чернодробно увреждане. Рентгеновото изследване
извършваме чрез рентгеноскопия и рентгенография в острата
фаза на болестта, след преминаване на острите явления и 30
дни след изписването. Експонационните данни са индивидуа-
лизирани, а обработването на снимките извършваме при стро-
го стандартни условия. Клинично не установяваме субектив-
ни и физикални данни за засягането на дихателната систе-
ма. В разгара на заболяването при просветляване наблюда-
ваме забавена респираторна подвижност на десния диафраг-
ма лен купол при 73 болни — 60%. Вероятно се касае за ре-
флекторна защита на черния дроб при дишането или нама-
лена подвижност на диафрагмата от бързо увеличаващия се
черен дроб. При 86 болни — 72%, установихме и усилен бе-
лодробен рисунък предимно в дясно долно белодробно поле
с уплътняване, разширяване и удължаване на ивицестите сен-
ки, конто образуват едро и дребнобримчеста мрежа. Поняко-
га се виждат и единични дребнопетнисти сенки. В реконвалес-
ценция описаните изменения изчезват. Посочените изменения
не са рязко изразени, но се виждат добре при сравняване на
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рентгенограмм, извършени на един и същ болен през различ-
имте фази на заболяването. Наблюдаваните промени може
да се обяснят със самостоятелното или комплексно влияние
на няколко фактора: локално смущение в белодробното кръ-
вообращение поради нарушената подвижност на диафрагма-
та, субклинична вирусна интерстициална бронхопневмония,
хкперемия, лимфостаза, перивазален оток. Подобии наблюде-
ния в литературата не се съобщават.

Рентгенова характеристика на силикозата в мина „Чипровци"
въз основа на международната класификация iLO—U/C 1971 г.

В. Попова (София)

Мина „Чипровци" е оловно рудно находище в нашата
страна с основни рудни материали сидерит и галенит.

Рентгеновият образ на силикозата в мина „Чипровци" е
проучен въз основа на материал от флуорографни прегледи
и диспансерно наблюдение на миньорите с нормограми, то-
мограми и други рентгенова изследвания в продължение на
20 години (1953-1973 г.).

Характера на рентгеновите изменения при откриване нэ
силикозата показваме на таблица, съставена според новата
международна класификация на ппевгокониозите ILO—U/C
1971 г., която дава възможност за систематизирано полука-
чествено отразяване на рентгенографичните промени у лица
с прахова експозиция. Класификацията се оказа особено цен-
на при нашето епидемиологично проучване в мина „Чипров-
ци", защото позволява да се разкрие зависимостта между
рентгеновите находки при прахово експонирани лица и дан-
ните за трудовия стаж и заболеваемостта. Чрез динамично
наблюдение се установяват ранните рентгенови белези, ха-
рактерни за прехода от норма към патология.

Описват се ранните рентгенови изменения от праховото
обременяване и еволюция на силикозата на миньорите в Чи-
провци. Особено внимание се отдели на ранното двустран-
но увеличение на белодробните корени, на черупковидното
вкалцяване на бронхо-пулмоналните лимфни възли, на поява-
та на характерни средно-нодозни форми от типа q (m), ло-
кализирани най-често в средните белодробня полета, честото
съчетаване на силикозата с туберкулеза във вид на бавно
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протичане смесена туморна форма — характерны особености
на силикозата в Чипровския минен басейн.

Възможности на томографския метод на изследване за по-
успешно изявяване белезите на злокачественост на някои пе-
риферно разположени единични окръглени белодробни сенки

Д. Райновски, Ж- Кушев (София)

Авторите са приложили целенасочена томография при 46
болни с единични периферно локализирани окръглени сенки
на белите дробове с размери от 3 до 8 см в диаметър. Полу-
чени са следните аспекти на окръглената сянка в томограф-
ски изображения:

— лобулираност на окръглената сянка при 32-ма болни;
— множествени (повече от 1) централно разположеии

в сянката „сухи разпади" при 4 болни;
— множествени централно разположени просветлявания

със суспектни хидроаерични нива при 2 болни. Лобулираност-
та на сянката и множествените централни разпади авторите
са интерпретирали като белези на злокачественост. Опера-
тивно и ангиографски у тази група от 38 болни злокачестве-
ността на окръглената сянка е потвърдена при 34 болни. При
сстаналите 8 болни от общия брой на изследваните авторите
са установили:

— нехомогенност на окръглената сянка с ексцентрично
сърповидно или централно S-образно просветляване — при
2 болни:

— нехомогенност на сянката с частични дребнозърнести
калциеви инкрустации при 3 болни;

— нехомогенност на окръглената сянка без определен
структурен аспект — при 3 болни.

Нехомогенността на сенките със и без определен структу- •
рен аспект авторите са интерпретирали като белег на доброка -
чественост. Оперативно от тази група болни доброкачестве-
ността на образуванието е потвърдена при 7 болни. Следо-
вателно от общия брой на изследваните правилни диагнози
за злокачественост и доброкачественост са поставени при 41
болни от общо 46. Авторите определено смятат, че рентгено-
вите белези на злокачественост на окръглената сянка могат
да бъдат чувствително разширени с целенасоченото томо-
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графско изследване. Необходимо е обаче да се акцентира
вниманието върху лобулираността на окръглената сянка и
множествените централни разпади, като прецизно 'се разгра-
ничават тези рентгенови белези от нехомогенността на окръ-
глената сянка, присъща преди всичко на доброкачественна
образувания.

Фибриново тяло в плевралната кухина

С. Струмелиев (София)

Описва се фибриново тяло в лявата плеврална кухина на
болна от белодробна туберкулеза. Заболяването е открито
през април 1951 г. с двустранен, върхово разположеи тубер-
кулозен инфилтрат. След 2'/г години настыгеа рецидив, ма-
нифестиран с каверна в левия белодробен връх. Веднага бива
наложен изкуствен пневмоторакс вляво, коригиран след 1 ме-
сец чрез торакокаустика. На контролната рентгенография от
14. III. 1959 г. се установява овална, еднородна, добре огра-
ничена, с умерена рентгенова плътност сянка с размери 2,5/3
см, локализирана в основата на левостранен частичен пнев-
мотораксов мехур, заемащ горната половина на белодробно-
то крило. Лечението с изкуствен пневмоторакс се преустано-
вява през септември 1959 г. Колабиралият ляв бял дроб се
разгъва постепенно, като фибриновото ТЯЛР се фиксира в ля-
вата белодробна основа над диафрагмата и намалява по
размери. Оттогава липсват при болната оплаквания от стра-
на на дихателната система. Рентгенографиите на белите дро
бове от 26. XII. 1968 г. и 22. II. 1974 г. показват еднаква на-
ходка: неправилно окръглена, еднородна, рязко очертана, с
голяма плътност сянка, локализирана в левия ребрено-диа-
фрагмален ъгъл.

Диагнозата е изградена въз основа на данните от анамне-
зата за приложен в миналото терапевтичен пневмоторакс,
липсата на болестни оплаквания у болната, проследената в
продължение на повече от 15 години рентгенова находка и
непроменения образ на фибриновото тяло след срастването
му с плевр алнйте листове.

В диференциално-диагностично отношение идва в съобра-
жение периферен белодробен или плеврален тумор, особено
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при случаи, открити след разгъваве на колабирал под пнев-
мотораксов мехур бял дроб.

Електрокимографски данни при хроничен спастичен бронхит

С. Францов (София)

Електрокимографията е сравнително нов електрофизиоло-
гичен метод за изследване на белия дроб. Общата статиден-
сиграфия позволява едновременно записване и оценка на бе-
лодробната вентилация — разделно за белите дробове. Из-
следвахме 35 болни от 35 до 60 години и контролна група
от 20 здрави лица. Денсиграфичните криви записвахме с ЭКС-
60 на два канала едновременно и синхронно. Честотата, рит
мичността и синхронността на записитепри здрави хора иыа-
ха характер на синусоидни криви, а при болните — на квази-
хармонични криви с изразен асинхрониз7зм. Структурата на
кривите характеризираше механизма на вдишване и издиш-
ване. Установиха се четири фази: 2 активни и 2 дихателни
паузи с числова характеристика, отразяваща степента на диха-
телната недостатъчност. С помощта на спирометрия опреде-
ляхме процентното участие на левия и десния бял дроб в бе-
лодробната вентилация. Денсиграфичните криви носеха по-
богата информация и се приближаваха значително до данни-
те, получени при разделната бронхоспирометрия с разлика от
2 - 3 % от Marchal (1954) и Karwowski (1963). С динамич-
ната проба на Тиффено-Вотчал отчитахме обема на форсира-
ното издишване за 1 сек. по отношение жизнената вместимост
на белия дроб поотделно. При здрави хора показателят беше
86% за левия и 90% за десния бял дроб. При хронични спа-
стични бронхити този показател беше от 30 до 70%. Намаля-
ваието на белодробната вентилация водеше и до намалява-
не на амплитудата на периферния белодробен пуле. Изуча-
ването и динамичната оценка на посочените показатели ни
дадоха данни за разграничаване на спастичните от обструк-
тивните бронхити. Денсиграфичните криви даваха възмож-
ност и за оценка на степента на наетъпилите функционални
и морфологични промени в белите дробове. Статиденсигра-
фията е обективен метод за изучаване на белодробната вен-
тилация, лесно и бързо приложим.
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Електрокимографско изследване на външното дишане при
митралните пороци

Л. Чолаков (София)

Нарушената хемодинамика при придобитите кардиопатии
с белодробен застой предразполага развитието на пневмофи-
броза, която представлява особен практически интерес пора-
ди отражението, което дава върху външното дишане.

Един от основните рентгенови методи за функционален
анализ на дихателните движения при външното дишане е ки-
мографията. Метод с големи възможности в тази насока е и
електрокимографията. Тя ни позволява да направим оценка
за състоянието на дихателния цикъл.

За изучаването на измененията, конто настъпват в област-
та на външното дишане, ние изследвахме 158 болни с ми-
трален порок. В 73,6% от болните се констатира дихателна
недостатъчност. По степента на същата ние ги разделихме в
три групи. При болните от първа трупа регистрирахме изме-
нения само в областта на дясната основа с удължаване на
фазите на инспириум и експириум средно с 0,10 — 0,16 сек. за
сметка на паузите между тях, конто се скъсяват. Целият ци-
къл на дишане също се скъсява, но в лека степей. Във втора
група измененията на дензиграмите се регистрират в двете
белодробни половини в средните и долни белодробни поле-
та, но главно за сметка на дясната половина. Фаза'та на вди-
шване е скъсена средно с 0,14 — 0,18 сек., а фазата на издиш-
ване е леко удължена. Паузите са скъсени. При болните от
трета група измененията се регистрират двустранно, като не
се отчита разлика вдясно и вляво. Инспириумът е скъсен сре-
дно с 0,08 сек., а експириумът е удължен с 0,10 сек. Паузи-
те са скъсени средно с 0,20 — 0,30 сек.

Анализът на временните характеристики на дихателния
цикъл, както и на формата на кривите позволява да получим
представа за морфологичните и функционални нарушения, ко-
нто съпровождат митралните пороци.
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Паралелни електрофизиологични и рентгенови проучвания на
стомаха при дуоденална язва

И. Алтъпармаков, В. Божиянов (София)

Изследвани са 63 болни с усложнена и неусложнена с пи-
лорна стеноза язва на дуоденума. Приложени са конвенцио-
нално рентгеново изследване и директна клинична електро-
гастрография (ЕГГ).

Случайте с умерено дълбока, ефикасна и леко ускорена
пернсталтнчна дейност, при конто евакуацията от стомаха
рентгенологично е ускорена, показват в ЕГГ повишена сред-
но със 125,83% честота на бавните потенциала (БП) '~/ыце-
временно ритъмът на БП е неправилен и амплитудата им е
повишена. Понякога се наблюдават полифазни електрични
комплекси. Спайковата активност е леко увеличена.

При 22 болни рентгенологично перисталтиката е правил-
на, симетричпа, ефикасна и не е ускорена, а изпразрането на
стомаха е в обичайното време. В ЕГГ обаче са налице БП с
повишена честота, неправилен ритъм и увеличена амплиту-
да. Полифазни комплекси се наблюдават по-рядко и спайко-
зата активност е нормално изразена.

При компенсирана пилорна Стеноза рентгенологично со
установява усилена перисталтична дейност и умерено заба-
вена евакуация от стомаха. БП се представят като полифаз-
ни комплекси с намалена честота (средно с 62,91%), увели-
чена амплитуда и удължено времетраене. Ритъмът им е не-
правилен в 60,9%- Спайк-потенциалите се явяват на групи
с голяма честота и амплитуда и често се сливат с БП. В
ЕГГ се наблюдават и нормални БП,

При декомпенсирана пилорна, стеноза рентгенологично се
устаяовява силно хипотоничен, елонгиран и дилатиран сто-
мах с повърхностна, неефикасна перисталтика и силно заба-
вена евакуация. ЕГГ показва още по-ниска честота на по-
лифазните комплекси, като амплитудата им е силно пови-
шена. БП се явяват по 1 на 1,5 — 2 минути. Спайк-потенци-
алите са с висока честота и амплитуда. Нормални БП не се
наблюдават.
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Върху методиката на изследване честотата и клиничното зна-
чение на гастроезофагеалния рефлукс

ГЛ. Балански, А. Желязков (София)

Чрез обикновените рентгенологични методи на изследва-
не на хранопровода и стомаха не всякога може да се открне
наличието на инсуфициенция на кардията и гастроезофагеа-
лен рефлукс. Нашите наблюдения обаче установяват, че ре-
дица твърде чести оплаквания на болните в областта на епи-
гастриума и зад стернума се дължат на смутена функция на
кардията. Чрез прилагане на специална комплексна методи-
ка, състояща се от система от приоми, се установява, чепро-
центът на случайте с инсуфициенцик на кардията и гастро-
езофагеален рефлукс е твърде голям (над 20%). Чрез тази
методика се откриват също така редица дискинетични сму-
щения на хранопровода. Всичко това дава възможност да се
обяснят много от клиничните симптоми и оплаквания на бол-
ните в епигастро-стерналната облает. Устгновява се, че не
всякога пирозисът се дължи на повишена киселинност при
заболяванията на стомаха, а на гастроезофагеален рефлукс.
Тези функционални смущения могат да бъдат първични или
вторични, придружаващи заболявания на стомаха или на
други съеедни органи. Чрез прилагането на комплексната ме-
тодика на рентгеновото изследване могат да се открият също
така заболявания на дисталния край на хранопровода като
рефлукс-езофагит, малки дивертикули, малки диафрагмални
хернии и др., конто не се откриват чрез обикновеното рентге-
ново изеледвале. Методиката може да се внедри в ежеднев-
ната амбулаторна практика в поликлинична обстановка.

Изследване на финия релеф на стомаха в поликлиничната
практика

М. Балански, А. Желязков (София)

В последно време рентгеновата диагноза „гастрит", по-
ставена на основание на ширината на лигавичните гънки, пре-
търпя пълен неуспех и. миозина изеледователи ое отказах»
от нея. Изучаването на финия релеф на стомаха вдъхна в то-
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ва отношение по-големи надежди, тъй като в началото на за-
боляването възпалителният процес се локализира в повърх-
ностните слоеве на стомашната лигавица. Въпреки това въ-
просът вое още не е проучен основно. В настоящата работа
се излага нашият опит в областта на методиката за изслед-
ване на финия релеф, рентгеновия образ на нормалния и па-
тологичния фин релеф и неговото кличично значение и въз
можността за приложение .на съответната методика в еже-
дневната поликлинична практика.

За целта се правят сравнителни проучвания за известии
варианти при приготвяне на контрастната материя, прави се
опит за по-точно разграничаване на нормалния от патологич-
ния релеф, а също за съпоставяне на рентгенографската на-
ходка с макроскопската и микроскопската картина на сто-
машната лигавица. Съобщават се резултатите от рентгено-
вото нзследванр на финия релеф на стомаха при болни от
извънстомашни заболявания; сърдечни, чернодробно-жлъч-
ни, кожнн, белодробни, туморни и други заболявания:

Рентгекологични и гастроскопични находки при ранното рент-
геново изследване на акутните гастроинтестинални кръво-

изливи

Е. Баудиш, Д. Коб, X. Босекерт (Иена)

Нарастващото приложение на гастроскопския метод чрез
фибростъклената оптика изиоква сравняване на резултатите,
получени чрез нея и тези от класическото рентгеново изслед-
ване с помощта на бариево-сулфатната суспенсия. По този
начин може да се определи диагностичната стойност на два-
та метода. Върху 100 болни с а кутни гастроинтестинални.
кръвоизливи проверихме стойността на ранното рентгеново
изследване, а при един по-малък брой болни и стойността на
фиброгастроскопията. Двата резултата се сравняват с тези
от литературата.

Резултатите могат да се обобщят, както следва:
Необходимо е незабавно стациониране на болния, клинич-

но изследване и лечение на шока от кръвоизлива. В първи-
те 24 часа или по-късно рентгеново изследване се провёжда
след стомашна промивка.

Рентгеновото изследване се провёжда при конкретна ин-
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дикация, от специалист, в лежащо положение на болния, без
или с лека палпация на стомаха. Суспендира се 100 г бариев
сулфат в 100 мл визотраст 370. Скопията се провежда на
електронно-оптичен преобразувател. Снимките трябва да.
представят хранопровода, стомаха и дуоденума.

Изследваните болни са били: 56 — III степей (хематеме-
за, мелена, тежък шок);

26 — II степей (хематемеза, мелена, шок);
18 — 1 степей (хематемеза или мелена, няма сигурен шок).
В 93 % точно е определяй източншсът на кървене; 1 % рент-

генологично и оперативно са неясни. В 6% не е определен из-
точикът на кървене (3 с ерозии, 3 с оперативно доказан
улкус).

При ерозиите с кървене гастроскопията е превъзхождала
рентгеновото изследване. Последното е било по-резултатнр
от нея при процеси в областта на дуоденума и по-ниско. При
останалите процеси в областта на хранопровода и стомаха
двата метода са били еднакво добри.

В заключение се посочва, че едно точно проведено рент-
геново изследване дава отлични резултати. Само в отделяй
случаи фибростъклената оптика го превъзхожда.

Диагностични възможности на долната директна лимфогра-
фия при рака на дебелото черво

Б. Битолски, Ж. Минкова (София)

Проведената долна директна лимфография при 32 бол-
ни с рак на дебелото черво ни даде разочароващи резулта-
ти. Това може да се обясни с анатомичните особености на
лимфоотока на дебелото черво. Така еферентнйте лимфа-
тици на възходящото, напречно и низходящо дебело черво се
вливат в пара- и мезоколичните лимфни възли. Лимфатиците
на цекума се вливат в илеоцекалната група. Лимфната цир-
кулация на лявата половина на колона се свързва с лявата
аортална група лимфни възли, докато лкглфата на дясната
половина на колона се дренира в интестиналния трункус и
дуктус торацикус. - Следователно първичните регионерни
лимфни възли не се изпълват с контраст при долната ди-
ректна лимфография.

При 16 болни с р*ак на сигмата лимфограмите бяха нега-
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гнвнн въпрекн разпростРанението на процеса към тазовап
стена.

При 3 болни с рак на напречното черво се установи
блокаж на лимфоотока.

Лимфографията бе негативна и при 6 случая с рак на
възходящото черво. Оперативно се доказаха метастази в ре-
гионерните лимфни възли.

При 5 случая с рак на цекума лимфографията бе нормал-
на, обаче при два от случайте оперативно се доказа малиг-
нена инфилтрация в коремната кухина.

Несигурните лимфографични резултати са резултат на
анатомо-функционалните особености на лимфната система и
на лимфограмите се изпълват само вторични и третични ре-
гионерни лимфни възли, но при клинично съмнение положи-
телната лимфографична находка обективяо доказва разпро-
странението на неопластичния процес.

Рентгенови образи на вилозните тум. ри на дебелото черво

Б. Бнтолскн, 3. Дудувков (София)

По данни на Центъра по онкология вилозните тумори
представляват 2,4% от туморите на дебелото черво. Разпо-
лагат се на значително протежение по лигавицата на чер
вото и са със склонност към мможествекост на процеса, кое-
то налага системно изследване на всички раздели на дебе-
лото черво.

Подобрените качества на бариевата сустнсия с прибав-
ка 0,5% карбоксиметилцелулоза, повишеният оискозитет на
контрастната материя позволява подробно изследване на
лигавицата на дебелото черве при условия на двоен кон-
траст, което позволява да се диагностицират вилозни тумо-
ри с размер до 2. см в диаметър.

Дефектът на изпълването не е типичен рентгенов приз-
нак при вилозните тумори дори тогава, когато те са с по-
голям размер. Полипоидният изглед на лигавичния релеф
е характерен рентгенов признак на вилозните тумори. Мека-
та консистенция на тумора обуславя значителното разшире-
яие на лумена на червото в напречна посока.

При нашите случаи установихме множественост на про-
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цеса при 6,2%, а при 10% се установиха други доброкачест-
вени и злокачествени новообразування.

60% от болните с вилозни тумори показаха данни за зло-
качествена дегенерация с характерните рентгенови образи:
промяна във формата при различна степей на изпълване на
червото, данни за разязвяване, бърз растеж, ригидност на
сгената, неподвнжност на засегнатня участък и т. н.

Подобрена рентгенова методика на изследване на дебел ото
черво при злокачествени новообразувания и предракови за-

. . ' болявания

Б. Битолски (София)

Ранна рентгенова диагноза при рака на дебелото черво,
к а кто и откриването на предракови заболявания може да
се постигне с контрастна иригоскопия, с която се получават
характерни рентгенови образи.

Предлаганата методика се състои в подобряване качест-
вото на контрастната материя, осигуряване на ефективна
евакуация isa бариевата суспенсия, като се цели получаване
на оптимален рентгенов образ на лигавичния релеф при
условия на двоен контраст.

Проведените от нас проучвания върху концентрацията
на бариевия сулфат във водата показват, че е «ай-благо-
приятно отношението 1:2.

За получаване на качествено полепване на контрастното
вещество върху чревната лигавица ние прилагаме 10 лгл
1'0% лекстраи, с което се повишава вискозитетът на бариева
та суспенсия и засилва електростатичното притегляне меж-
ду бариевите частици и лигавицата. Ефективна евакуация
на контрастната материя получаваме при прибгвка към сус-
пенсчГитн на 10 мг Bisacodyl. Разбърквансто па суспенсията
се извършва с хомогенизатор или електромиксер.

Рентгеновото изследване провеждаме в две фази: изпъл-
ране на дебелото черво с бариевата суспенсия и евакуация
на контрастната материя за изследване на лигавичния ре-
.чеф при условия на двоен контраст.

Прилагането на декстран и Bisacodyl се извърши при
240 бол ни, като не бяха наблюдавани страпнчни явления.
Откриха се изменения и полнпн с размер под 10 мм в диа-.
метър. ;.
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Нашият опит за представяне на жлъчните пътища при орал-
ната холецистография

Д. Ботев (Хнсар)

Оралната холецистография е лесно достъпен и сравни-
телно не трудоемък метод за контрастно рентгеново изслед-
ване на жлъчната система, особено подходящ при амбула-
торно-поликливични условия. Съществуващите методики за
представяне при него и на жлъчните пътища рядко или
почти не се използуват широко в практиката поради по-го-
лемите възможности за холангиография, конто предлага хо-
лангиохолецистографията, изпълнена с венозно приложение
на водноразтворими йоднн контрастни вещества, от една
страна, и поради непознаване възможностите на оралната
холангиохолецистография или скептично отношение към
нея, от друга.

От 1965 г. прилагаме следната методика: при стамдарт-
на подготовка на пациента и добре изпълнен жлъчен мехур
на 20—25-та минута след приемане на холецистокинетика
(2 сурови жълтъка или I опаковка „КМ" препарат при при-
ложение на осбил) се прави рентгенография, на която в
значителен процент от случайте добре се представят жлъч-
ните пътища. Наблюдавахме 200 болии, от конто 150 изслед-
вахме в право положение под рентгеноскопичен контрол.
На 20 молни гфоведохме серия рентгенографии през 5 мин.
за определяне времето на най-добро представяне на жлъчни-
те пътища.

Изхождайки от по-благоприятното анатомотопографско
съотношение на системата жлъчен мехур — жлъчни пъти-
ща при легнал по гръб пациент при 30 произволно избрани
от наблюдаваните холецистографии направихме сравнител-
ни рентгенографии на 20 мин. — една в право и една в хо-
ризонтално положение по гръб, под рентгеноскопичен кон-
трол, при което в 80% от последните се получиха рентгенови
образи на жлъчните пътища, годни за диагностика на съ-
щите, докато при«тези, изпълнени в право положение — зна-
чително по-нисък — 46,6%.



i

Върху хипстоничната дуоденография с аерон в поликлинична :
обстановка :

-]
И. Бояджиев, А. Прозоровски, М. Иванчева (Плевен) •

Анатомо-топографското разположение на дуоденума с ъ з -
дава обективии затруднения при ректгеновото му изследва-
не. което в повечето случаи е изборен метод за поставяне
на празилна етиопатогенетична диагноза.

При конвенционалното рентгеново изследване изразена-
та. моторна активност и повишен тонус не позволяват из-
пълването на дуоденалната дъга с контрастна материя, кое-
то се осъществява задоволително при изкуствената дуодена-
лна хипотония.

Авторите съобщават резултатите от проведените н-аблю-
деняя върху поликлинично болни, осъществени в окръжна
болница и окръжен онкологичен диспансер — Плевен, с прила-
гаие на релаксирана дуоденография с аерон.

Наблюдението е проведено в продължение на 2 години
върху 400 случая на амбулаторно болни, разгледани по въз-
раст и нозологични единици, както и сравнителни резултати
от рутинното рентгеново изследване и хипотоничната дуо-
денография. Отчита се голямото предимство на методиката
в сравнение с рутинното контрастиране при търсене патоло-
гия в областта на дуоденалната дъга.

Методът е необременителен на болните, лесно приложим
в поликлинична обстановка и с подобрени диагностични
възможности.

Върху някои функционални и морфологични промени в сто-
маха при пилорна стеноза от доброкачествен произход

И. Бояджиев, С'Тодоров (Плевен)

Настоящата работа е проучване на настъпилите функ-
ционални и морфологични промени в стомаха при различим-
те форми и стадии на доброкачествената пилорна стеноза
с цел да се направи опит за изработване на критерии за от-
диференциране на различните патогенетични моменти и свое-
временно определяне тактиката на лечение.
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Автприте са провели наблюдение върху 200 болни с пн-
лорна стеноза от доброкачествен произход в продължение
на 2 години, 100 от конто — оперирани. Обхванатите конти-
нтенти болни са в различна възраст и стадий на заболява-
не. Използувани са следните методики: рентгеноскопия и
графия на стомаха с проследяване на пасажа до 72-ия чае.
полиграфии, графии след спазмолитици, стомашен химизъм
по Ламблен и Холендер, фиброгастроскопия с целенасочена
биопсия, измерване на налягането в антралната облает с
балонно-кимографен запис.

От проучването е направен основен извод, че значителна
част от болните с пилорна стеноза от доброкачествен про-
изход се насочват за оперативно лечение рано, когато меха-
низмът иа стенозата се определя от функционалните спас-
тични и възпалителни моменти, или късно — при наетъпили
вече метаболитни нарушения i: кахексия, което повипава
оперативния риск и по-късно води до прояви на пострезек-
ционните синдроми.

Изводи от разработка на статистически рентгенови
материали върху яззената болеет

Г. Бояджиев (Шумен)

Разпростраиението на язвената болеет е трудно устано-
ви мо. По нашите материали за периода 1947—1951 г. язвено
болните са били 0,6% от съетава, а 1973—1974 г. са 3,38%
от обслужваните работницн. Новозаболели през този период
са 0,31%. Промените в съотношението между язвите на сто-
маха и дуоденума показват тенденция за ново увеличение
на язвите на стомаха. • '

Разработени са резултатите от рентгеновою изеледване
на 350 болни от язвена болеет, били под наблюдение от 1
до 10 години. Регистрирани са 1225 рентгенови прегледа, от
конто 89 преди и 1136 след диагностицирането на язвата.
При 290 (82,85%) язвата е била открита при първия рент-
генов преглед. Литературните данни за късните резултати
от консерватиЕНото лечение са твърде противоречиви. При
наблюдаваните болни при последний рентгенов преглед е
била намерена язва (ниша) при 213 (64,55%), признацина
образувана цикатрисиална тъкан при 99 (30,0%) и, при 13
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(5,45%) не са били намерени изменения на стомаха и дуо-
денума. Съпостави ае резултагьт от последний рентгенов
преглед с най-характерния за язвената болеет клиничен
признак — болкагга. За оздравели се приеха болни, конто
нямат оплаквания от болка и при рентгеновия преглед не
е намерена ниша. От наблюдаваните болни за оздравели
се приеха 44 (12,5%). С близък резултат — до 2 години — са
15 (4,3%) от болните и с по-късен добър резултат при 29
(8,1%). Резултатите от консервативното лечение при на-
блюдаваните от нас болни не е насърчителен.

Сигурно отчитане на резултатите от диспансерното на-
блюдение и приложените профилактичии мероприятия не
може да се направи, но обстоятелството, че от наблюдава-
ните 350 болни, при 95 (27,1%) са наетъпили усложнения
(кръвоизлизви, операции, нови язви), говори достатъчно
красноречиво за малката ефективност на прилагания ме-
тод.

Иригографията като метод за определяне степента на
анално задържане след сфинктеро-съхраняваща операция

при ректален карцином

И. Виячки, Г. Мицев (София)

Отдавна е известно, че иригографията може да бъде из-
ползувана като средство за определяне степента на анално
задържане. Напредъкът в ректалната онкохирургия създа-
де възможност за по-честото прилагане на сфинктеро-съх-
раняващите операции. За отчитане на функционалните ре-
зултати има предложени различии методи. Един от най-
рано предложените и най-често използуваните е иригогра-
фията. Иригографията има значение диес само в съчетаиие
с другите модерни методи за определяне степента на анал-
но задържане.

Авторите съобщават опита си при 26 болии, при конто
са използували наред с другите методи и иригографията за
определяне на функционалния резултат след операцията на
Дюамел при болни.с ректален карцином.
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Възможности на рентгеновите методики при изследванс
на хипофаринкса

Г. Георгиев, С. Симеонов (Пловдив)

Изследвани са 50 болни с клинични данни за засягане на
хипофаринкса, входа на хранопровода и ларинкса. При 30 от
тях е нмало дисфагия. Диагностичните възможности на от-
делните методики при проведеното рентгеново изследване се
оценяват: 1. Профилната графия, проведена дори при опит на
В?.лса.чпа, с бпз самостоятелна диагностична стойност. Зиаче-
иието и е безспорно при голе ми формации на аритеноиднште
области. При нея има възможност да се види избутване
на ларинкса и трахеята напред и разширяване на ретрофа-
рингеалното пространство, без и в двата случая да може да
се отчете откъде изхожда процесът. 2. Симултанната томо-
графия, изпълнена в условията на усилена фонация, доста
пълно характеризира външната и вътрешната повърхност на
стените на крушовидните синуси: образувания на невъздухо-
носната част на хипофаринкса се откриват трудно. 3. Обикно-
веното контрастою изследване с бариево мляко е общодо-
стъпно и физиологично, но характерните моменти се рёнтге-
нографират трудно; губят се важни подробности при
разстройства в гълтателния акт. 4. Хипофарингографията
след анестезия, извършена при 20 болни, <има определени
предимства за изява на морфологични промени в случаи с
изразени смущения в гълтателния акт особено при използу-
ване на функционални прийомн. 5. Напоследък сме прило-
жили рентгенкинематографията при 20 случая, при конто
сме получили диагностична информация, превишаваща в раз-
лична степей останалите методики. Напълно функционален,
практически без контраиндикации, методът съчетава възмож-
ността при случай единствен да документира морфологични
и функционални изменения, свързани с бързината, при коя-
го протича гълтателният акт.
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Хепатореитгенография и сцинтиграфия на черния дроб
със 1 Я | I линидол—ултра—флуид (експериментални данни)

Г. Господинов, Ив. Узунов (Пловдив)

Разширяването на диагностичните възможности за изслед-
ване на черния дроб чрез създаването «а комбинирани рент-
генодогнчни и радиоизотопни методи на изследване спомага
за по-ра№ното и точно диагностициране на заболяванията на
черния дроб.

Контраст ирането на черния дроб със 131 I—липиодол—ул-
тра—флуид позволява да се получат едновременно рентгеио-
графски и сцинтмграфски образи.

По литературни данни все още този въпрос е дискутаби-
лен и в експерименталеи стадий.

Проведе се експеримент на 20 заека, като се въвеждаше
мнстраспленално, след лапаротомия -31 I—липиюдол-ултря-
флуид 0,5—1,0 мл кг/тегло с активност 50—100 {iCi.

Извършват се последователно сцинтиграфия и хепато-
рентгенография.

Сщштиграфията на черння дроб при всички опити показ-
ва хомогенно разпределение на въведената активност, като в
слезката се вижда остатъчна активност.

Хепаторентгенографията показва равномерно разпределе-
ние на липиодола в чернодробните Лобове, като първия ден
образът е пювече нвицест, а след втория — предимно петнист
и зърнест.

Някои от зайдите са проследени рентгенографично до
10-ия ден, през което време образът се запазва.

Изводи: 1. Еднократното сплеиопортално въвеждане на
маркиран липиодол позйолява последователно извършвапе
на две особено важни чернодробни изследвания: хепаторент-
генография и сцинтиграфия.

2. Получават се сравнителни образи на формата, големи-
ната, очертанията и структурата на органа, като крайната
информация е по-богата.

3. Изследването се понася добре от опитните животни, не
се различава от обичайната спленопортография и лъчевото
натоварване е в границите на допустимото.
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Дивертикул и на храносмилателната система в сенилната
възраст

В. Групчев ('София)

С увеличаване на възрастта значително зачестяват дивер-
тикулите та храносмилателната система. Ние намерихме
рентгенологично дивертикули при 503 пациенти, 388 от конто
бяха над 50-годишна възраст (77,1%). 80,5% от езофагеал-
ните дивертикули, 68,3% от стомашните, 75,5% от дуоденал-
ните, 33% от дивертикулите на тънкото черво и 87% от тези
на дебелото по нашия материал са иидивиди над 50 години.
При това най-голяма е честотата за всички локализации във
възрастовата група от 61—70 г. — 43% от езофагеалните,
39% от стомашните, 31,2% от дуоденалните и 46,5% от тези
на дебелото черво. Мшожествената дивертнкулоза, локалнзи-
рана в два органа, при пациенти над 50 г., е 95,2% от общия
брой на наблюденията ни. По отношение множествената ди-
вертикулоза в еди« орган положението е същото. В дебелото
черво например, където тази форма е най-честа, 91,3% от
бодните са над 50 години. Функционални дивертикули на
хранопровода намерихме при 14 болии, също всички над та-
зи възраст.

Честотата в двата пола показва известии особености. В
общия брой мъжете са на първо място — 55,7%. Подобии
са данните ни и при дивертикулите на дванадесетопръстми-
ка — 59,2% и за дебелото черво, където разликата нараст-
ва — 61,3%. Единствено дивертикули на хранопровода наме-
рихме при повече жени — 55,3%. Установените 5 Ценкерови
дивертикула в нашия материал са само у мъже, и то над
50-годишна възраст.

При старите хора установихме тенденция за увеличаване
на размерите на дивертикулнте с напредване на възрастга,
с изключение на дебелото черво, където те са най-честр мно-
жествени, но с малки размери. По-големи единични диверти-
кули на колона намерихме при 7, предимно млади хора, поч-
ти всички локадизирани в дясната му половина. В нашите
наблюдения дивертикулите на старите хора са почти винаги
клин'ично изявени, за разлика от младите, при конто дивер-
тикулът може да бъде случайна, дори неподозирана находка!
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Рентгенови и фибродуоденоскопски паралели при някои
заболявания на дванадесетопръстника

В. Грулчев, П. Попов, А. Цветков (София)

При паралелни рентгенови и фибродуоденоскопски про-
учвания на 131 болни — 87 мъже и 44 жени, ендоскопски се
намери язва на дуоденалната луковица при 95 изследвани,
а рентгенологично — при 90, но язвена ниша на рентгеновия
преглед е открита само при 38 от тях. Две язви на лукови-
цата дуоденоскопски се «америха при 6 болни, а рентгено-
логично при 1. По време на ендоскопията в 1 случай се видя
кръвоизлив от язвата. Пилорна язва се установи рентгено-
логично при 9 болни, а ендоскопски не се видя нито една от
тях. Перидуоденит намерихме ендоскопски при 80 болни, на
рентгеновия преглед — при 71; дуоденит и перидуоденит —
при 101, а рентгенологично само при 50 от тях. При това
дуоденоскопията даде в голям процент от случайте, особено
при съчетамие с целенасочена биопсия, данни и за характе-
ра на дуоденита — суперфициален, атрофичен, ерозивен, хе-
морагичен, докато при рентгеновото изследване това не бе
възможно. Съпровождащ пилороспазъм ендоскопски бе от-
крит при 15 болни, рентгенологично — при 2, а пилорна сте-
ноза във все още компенсиран стадий фибродуоденоскоп-
ски — при 14, а на ректгеновия преглед — при 3 пациенти.
Гастробулбарен пролапс бе намерен само рентгенологично
при 2 болни, а асиметрия и деформация «а пилора по-често
откривахме при рентгеновото изследване. В разглеждания
материал има само 2 случая с неоплазма на дуоденума,
диагностицираяи както рентгенологично, така и ендоскопски.
Равни възможности показаха двата метода и при дуоденал-
ните дивертикули, каквито установихме при 8 болни.

Рентгеновото изследване и фибродуоденоскопията взаим-
но се дрпълват и по този начин значително повишават диаг-
ностичннте си възможиости, всеки поотделно, както и при
комплексното изследване на болните.
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Хиатусови хернии и възраст

В. Групчев (София)

Настоящото проучване се основава на рентгеновото из-
еледване на 213 болни с диафрагмални хернии, 208 от конто
хиатусови — при 100 мъже и 108 жени. По класификэцията
па И. Л. Тагер и А. А. Липко, която приемаме за най-целесъо-
бразна, с известна наша модификация, разглежданият ма-
териал се дели на следните 4 групи: I степен — 72 (35 мъже
и 37 жени); II степен — 31 (18 мъже и 13 жени); III сте-
пен — 87 (36 мъже и 51 жени); IV параезофагеални — 18 (11
мъже и 7 жени). В 91,8% нашите болни са над 50 години,
което показва, че се касае за типично заболяване на сенил-
ната възраст. Фиксирани са херниите при 15 мъже и 19 жени.
почти всички от III степен. Останалите са хлъзгащи се, като
в няколко случая при тях наблюдавахме и реверзиблен езо-
фагогастрален пролапс, конто понякога ни създаваше диагно-
стичЗзи затруднения. С напредване на възрастта зачестяваха
и откриваните усложнения. При 90 болни установихме данни
и за възпалителек процес — езофагит, гастрит, гастродуоде-
нит, периезофагит, перигастрит, перидуоденит, конто при хиа-
тусовите хернии в сенилната възраст по нашия материал е
по-честа находка. В 35 случая намерихме и скъсен храно-
провод, което е значителен процент от херниите от III сте-
пей — 40,2%. Само 5% от тях бяха налице убедителни рент-
генови и клинични данни за вродено състояние. При 41 болни
се установи успоредно с хиатусовата херния и язвена бо-
леет — 3 съе стомашна локализация и 38 дуоденални; 4 от
тях с двойна локализация — в стомаха и в дуоденума (2 от
тях в херниираната част на стомаха). Значителното по чес-
тота съчетаване на хиатусовата херния с язвена болеет и на-
шите клинико-рентгенологични наблюдения говорят в полза
на двупосочната патогенетична връзка между тях посредством
рефлуксовия езофагит, периезофагит и счъсения хранопровод,
между конто се затваря порочен кръг.
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Рентгеновият образ на стамашно-дуоденалнатд анастомоза
по Даскалов при резекция на стомаха, антректомия и сто-

машно-дуоденална реконструкция

М. Даскалов, Е. Краев, Д. Стоянов (София)

Стомашно-дуоденалната анастомоза по Даскалов е ва-
риант на Пеан-Билрот I. Прилага се в практиката от 1963 г.
като съусти.. между терхминалния отвор на стомашния отря-
зък, след затваряне на дуоденалния чукан, с отвор върху
прсдната стена па началния дуодепум, с посока отдолу --
медиално нагоре — латерално. Затвореният дуоденален чукан
остава зад анастомозата на около 1,5—2 см. Известна е под
латинското название gastroduodenostomia terminolateralis an-
terior obliqua „G. D. S. T. L. А. О" (Даскалов) и се прилага
като допълнителна възможност за запазване на стомашно-
дуоденалната проводимост при тежки усложнения на дуоде-
нал'иата и пилорна язва — стеноза, пенетрация, калозни и
цикатрициални промени. Анастомозата по Даскалов също от
1963 г. се прилага и като реконструктивна операция G. D. S.
Т. L. А. О. reconstructive (Даскалов) след резекция по повод
на усложнения на Билрот II — Dumping Syndrom, Ulcus рер-
ticum, Syndrom Ansae Afferentus и Anastomositis. Особеност-
та тук е, че дуоденалният чукан не се отделя от панкреаса,
с който е здраво сраснал. Като продължение на рентгеноло-
гичните проучвания на автора тук въз основа на нови рент-
генологични и рентгенкинематографични изследвания на нова
серия оперирани бол ни описваме рентгеновия образ на анас-
томозата. Прави впечатление, че ширината и варира от 0 при
затваряне до 10—35 мм * момент на отваряне и пропускане
на контраста. Изпразването на стомашния чукан от контраст
става за 20—30 мин. до 1 час. Горното дуоденално коляно е
плоско. Под анастомозата дуоденалният чукан, изпълнен с
контраст, има вид на дивертикул, който се изпълва и изпраз-
ва синхронно с перисталтиката и антиперисталтиката на дуо-
денума. Дуоденално-стомашен рефлукс липсва.
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Рентгенов образ на анастомозите по Даскалов с оформяне
на дъно на стомашния остатък при резекция на стомаха при

язва и карцином

М. Даскалов, В. Денински, Б. Ботев (София)

Внедреиата от М. Даскалов през 1969 г. в практиката
модификация на анастомозата тип Билрот II по повод на
резекция при язва и карцином на стомаха, при която с ветри-
лообразен шев на стомашния остатък се оформя дъно на
чукана, и модификацията на Пеан-Билрот I, при която сто-
машният остатък се съединява с дуоденума също с ветрило-
образни шевове, чрез конто се оформя дъно пред гастро-дуо-
деналната анастомоза, цели заместване функцията на отстра-
нения пилор. Направените «а серия оперирани болпи рент-
генологични и рентгенкинематографични проучвания дават
възможност да се подчертаят следните особености: стомаш-
ният остатък добива своеобразна форма с приповдигане на
анастомозата малко по-високо в сравнение с линията на го-
лямата кривина (дъно на остатъка). Анастомозата пропуска
порционно, като контрасты не се излива веднага от стомаш-
ния остатък, макар че в случайте с широка резекция послед-
ният е твърде малък. Анастомозата има запазено свойство за
контракция и отпускане. Контрастът при модификацията на
гастро-дуоденалната анастомоза се разпределя равномерно
в дуоденалната дъга, а при модификацията на гастро-йею-
налната анастомоза той не се излива изведнъж в йеюнал-
ната гънка.

Впечатления от тригодишен опит на приложение на инфу-
зионната холангио-холецистография (ИХХГ)

И. Делов, С. Симеонов, Б. Тодоров, А. Стратиева (Пловдив)

Инфузионната холангио-холецистография (ИХХГ) {1500—
200 мл физиологичен разтвор или 5% разтвор на глюкоза+
40 мл билиграфин форте, или ендоцистобил 50% за 30—60
мин., капелно, венозно) е приложена при 63 болни — 36 же-
ни и 27 мъже. При 11 болни серумният билирубин (СБ) е в
повишени стойности — до 3,84 мг%. Изследването е позволи-
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ло наблюдаване отделяието на контрастната жлъчка в:
1. Интра- и екстрахепаталните жлъчни пътища при 51 случая
(при 6 от тях СБ над 2 мг%.) 2. Жлъчния мехур при 43
случая (при 6 от тях СБ над 2 мг%.) 3. Тънките и дебе-
лите черва (без оцветяване на билиарната система при '2
болни, един от конто със СБ над 2 мг%). 4. Отделителната
система компенсаторно — едновременно оцветяване — при
9 болни (при 4 от тях СБ над 2 мг%). При 5 болни ИХХГ е
дала задоволителна диагностична информация при СБ над
2 мг%. Точна рентгенова диагноза, респ. пълното отхвърляне
на патология, е могло да бъде направено при 30 случая. Стра-
нични реакции и усложнения не са наблюдавани.

Оценявайки ИХХГ, авторите изтъкват: 1. Много добрата
поиосимост при възможност да бъде въведено двойно по-го-
лямо количество контрастна материя. Видът и обемът иа
разтворителя са без значение. 2. Бавното вливане (най-мал-
ко 30 мннути) осигурява по-добро, по-дълготрайно и едновре
менно изпълване на екстрахепаталните жлъчни пътища и
жлъчния мехур, което благоприятствува използуването на
допълнителдаи методики (томо-, зоно- и фармакография) или
пък прави излишно тяхното приложение. 3. Предимство при
холецистектомирани (в б случая). 4. Възможност да бъде
снижено екскретирането на контрастната материя през отде-
лителната система. 5. Възможност да се отчете в определе-
ни случаи задоволителна информация при ниво на СБ над
2 мг%, както и при случаи, когато обикновените контрастни
методики за изследване на билиарната система не са дали
задоволителен резултат.

Двоен контраст при диагностиката на туморните
заболявания на дебелото черво

И. Делов, Т. Паунов. А. Сиракова. Л. Стоянова (Пловдив)

Двойният контраст при рентгеновото изследване на дебе-
лото черво, въведен от Фишер през 1923 г., не получи свое-
временно голямо приложение. През последните 20 години във
връзка с диагностиката на доброкачествените тумори на
дебелото черво и на началните стадии на злокачествените
новообразувания двойният контраст получи по-широко при-

ложение и оправдан интерес.
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В нашата катедра двойният контраст се прилага от 12
години. При съответна клиничиа насоченост тази методика
прилагахме без предварително конвенционално изследване
на дебелото черво. След щателна подготовка и компактно
изпълване на дебелото черво до флексура лиеналис чрез
съответни положения на болния контрастната материя до-
стигайте до цьокума. Така се получава по-ефикаона следва-
ща евакуация на съдържимото. Използувахме фармаколо-
гични средства с хипотонично и контактлаксативно въздей-
ствие. Инсуфлацията на въздух и извършването на рентгено-
графии в хоризонтално положение, латеропозицио и верти-
кално такова извършвахме под контрола на скопичен екран
(по възможност ЕОП).

Прилагането на двойния контраст ни позволи да получим
по-точна информация за релефа иа дебелото черво и за ин-
филтрация в стените или лумена му. Нашата диагноза бе
потвърдена почти във всички случаи ендоскопично или опе-
ративно. Патология установихме в 22% от 300 наблюдения.
Привеждаме няколко случая с полипи, дифузна полипоза и
неообразувания.

От особена важност за методиката е качествената подго-
товка на болиия и използуването на фармакодинамични
средства. Диагнозата се основава на рентгенографи'ите, но
следва да се подпомага и от скопичните впечатления.

Възможности на рентгеновата диагностика на острия
панкреатит

Г. Делчев, Л. Манолов (София)

След кратък преглед на литературните данни авторите
преразглеждат рентгеновите находки при 227 болни от остър
панкреатит, лекувани през последните 2 години в хирургиче-
ските клиники на РНПИСМП „Пирогов". Рентгеновата на-
ходка е била сравнена с оперативната при 38 болни и с пато-
логоанатомичната при 21 починали. Извг>ршвани са: нативно
изследване на гръдния кош и корема на всички болни, а на
част от тях — контрастно изследване на стомаха, дуоденума
и жлъчната система. Анализът на рентгено-клиничния ма-
териал дава основания на авторите да считат, че нецелена-
соченото рентгеново изследване в началните часове от забо-
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ляването дава незадоволителни диагностич«и резултати.
Описаните в литературата рентгенови находки се появяват
късно и са по-чести при болните с деструктивни фор ми «а
страданието. Рано и сравнително често се появяват функцио-
нален нарушения в съседните на панкреаса органи, като за
подчертаване на намаляването на тонуса и мотилитета на
стомаха и дуоденума може да доприиесе инсуфлирането на
въздух в стомаха, което се понася значително по-добре, от-
колкото пероралното даване на контрастна материя. Освен
другото това изследване с доста голяма достоверност изключ-
ва подозрението за покрита перфорация на гастро-дуоденал-
на язва — най-честата диференциално-диагностична алтер-
натива «а острия панкреатит. Извършеното с отложена спеш-
ност контрастно изследване на жлъчната система по венозен
път открива патологични отклонения в 2/3 от болните.

Рентгенкинематографични наблюдения на функцията на
стомаха при пилорозапазващата операция по Маки

Я. Добрев, П. Еленков, И. Христов (София)

От 1969 г. в хирургическата клиника се правят пилороза-
пазващи операции по Маки на улкус вентрикули, разполо-
жен в ангулус вентрикули. На 40 оперирани по този метод се
проведе рентгенкинематографично наблюдение върху функ-
цията на стомаха и пилора. Болните бяха изследвани на 15-ия
ден от операцията, на 2-ия и 6-ия месец, и след 1 година.
При всички тях се установява нормална функция на стомаха
с добре видима перисталтика, преминаваща през анастомоз-
ния участък. В някои от тях първите месеци е заб^вено из-
празването на стомаха поради все още съществуващите
пресни фиброзни изменения в анастомозния пръстен и по-
дългото разстояние от пилора до анастомозата, което се спаз-
ва да не бъде повечеот 1,5—2 см. Формата на стомаха зависи
от големината на сегмента, който е резециран. Оперираните
с по-голям сегмент в началото имат ускорена евакуаторна
способност на стомаха, а впоследствие същата се нормали-
зира. Клинико-рентгенологичните изводи дават основание, че
пилорозапазващата операция по Маки е една от методиките
операции, която трябва да се прилага при болни от язва в
ангулус вентрикули по малката кривина и без други изме-
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нения, съмнителни за неопластична дегенерация. Функцията
на стомаха се запазва и нормализира след първите няколко
месеца, без да се разлячава от лормалния сто мах.

Върху моториката на жлъчната система при стомашни
операции

Я. Добрев, И. Танков, П. Еленков, И. Христов, Е. Панайотов (София)

Иитересът към ваготомиите като самостоятелен метод или
в комбинация с различии по-физиологични органощадещи
операции при хирургичното лечение на язвената болеет през
последните години оправдано расте.

Авторите си поставят за задача да проверят влияе ли се
и в какво направление се изразява моториката на екстрахе-
паталната жлъчна система при различните видове денерва-
ция на стомаха, а така също при класическите и комбини-
раните методи на хирургично лечение на стомашната и
дуоденална язва.

Във връзка с това оперативиият материал е разделен на
следните групи:

1. Трункуларни ваготомии
2. Селективни ваготомии
3. Класическа стомашна резекция
4. Ваготомия с антректомия
5. Ваготомия с класическа резекция
6. Ваготомия с ГЕА
7. Ваготомия с пилоропластика
8. Операция на Маки
В заключение се прави анализ и степенуване на отраже-

нието на различните стомашни оперативни интервенции вър-
ху жлъчната система на базата на 100 опериранн и проучени
язвено болни.

Диагностични и лечебни проблеми при следрезекционния
анастомозит

Я. Добрев, И. Танков, И. Христов, И. Виячки (София)

Едно от нередките усложнения при хирургичното лечение
на стомашно-дуодеиалната язва представлява следрезекцион-
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яият анастомозит, изразяващ се в механично стеснение на
стомашно-чревното съустие, поиякога до степей на пълна не-
проходимост с явления на най-висок илеус, утежняващ със-
тоянието н прогнозата за съдбата на болния.

Ето защо проблемът за своевреманната диагностика и
лечение на този вид анастомозит, независимо от неговата
етиопатогенеза, се явява централен въпрос в стомашната
хирургия.

Авторите разглеждат 27 случая със стомашно-чревни
анастомозити след резекция по повод на стомашна или дуо-
денална язва. Отбелязва се срокът на поява и разгитие на
смущенията, тяхната диагностика и идентификация, t помощ-
та на съвременните диагностич'ни методи. По-нататък се раз-
глежда лечението на анастомозите, като особено внимание
се отделя на комплексната терапия, важно звено веред коя-
то заема сеансового рентгеново облъчване на анастомозната
облает. Отчитат се много добри лечебни резултати, на осно-
иание на конто се препоръчва широко внедряване в клинич-
ната практика на този терапевтичен метод. Клинико-патофи-
зиологичната интерпретация на провеса и обоснованите из-
води представляват съществен принос в хирургическата тео-
рия и практика.

Диагностикам възможности при болеетта на Крон

Б. Екимски, Н. Николов, А. Ангелов (Пловдив)

През последните 10 годи ни наблюдавахме 22 болни с бо-
леетта на Крон. Прь 8 диагнозата е поставена клинико-
рентгенологично, а при 14 с картина на оетър корем и опери-
рани по спешност, диагнозата е поставена по време на опе-
рацията. В клиничнотс протичане при повече от бодните е
характерна периодичноетта: остри приетъпи, сменяни от
различно дълги (от 1 месец до 2—3 години) интервали на за-
тишие. При някои при тези присгьпи, освен характерните коли-
кообразни болки, имаше гадене и повръщане, температура,
левкоцитоза и картината се покриваше с тази на острия
апендицит. При усложнения с перфорация или илеус карти-
ната се владее от усложнението. Заболяването при повечето
от болните е започнало остро, като при някои са следвали
още няколко обостряния, а при други — хронично с послед-
ов



ващи остри пристъпи. Затова не винаги може да се отделят
съвсем самостоятелно остри и хронични фор ми на болестта.
Рентгеновата картина при нестенозиращата форма се пред-
стави само с полипоидеи релеф на засегнатия участък без
други промени. При по-изразен едем на лигавицата се наб-
людава леко стеснение на лумена, но със запазена перистал-
тика и нормален пасаж. При стенозиращата форма се уста-
новява един или няколко участъка на трайно стеснение с прок-
симално разполржени разширения. При усложнения картина-
та е съответна на усложнението. Диагностицирането на
заболяването се основава на характерната клинична картина
и се потвърждава от целенасоченото рентгеново изследване.
В никои случаи е почти невъзможно разграничаването на
острия пристъп от острия апендицит.

Перорална холангиохолецистография

Ст. Златев (София)

Противопоказанията за провеждането на интравенозната
холангиохолецистография ни заставят да потърсим метод за
рентгенологичното представяне на жлъчните пътища чрез
перорално приемане на контрастната материя.

При обикновената перорална холецистография екстрахе-
паталните жлъчни пътища при нас са били представени в
П,3%.

Чрез пероралната холангиохолецистография с двойна до-
за контрастна материя и с приложение на метоклопрамид
(паспертин) за усилване на резорбцията на контрастната
материя получихме добро оцветяване на жлъчния мехур в
87% и на жлъчните пътища в 79%.

Проведохме 40 перорални холангиохолецистографии при
следната методика: първата доза к. м. (йодопан) пациентът
поглъща предната вечер от 19 до 20 часа. В 6 часа в деня
на изследването се поставя една свещичка контактен лакса-
тив. Втората доза к. м. се приема от 6 до 7 часа. За уско-
ряване на резорбцията на к. м. в 8 часа се впръсква една
ампула йестрил (карбохолинум). В 10 часа се провежда пър-
вата холангиохолецистография.

За проследяване на моторната функция на жлъчните пъ-
тища пациентът поглъща 25 г сорбит.
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Получихме изпълване на жлъчния мехур с к. м. в 75%.
Добро представяне на екстрахепаталните жлъчни пътища
наблюдавахме в 50% и оскъдно такова в 39%.

Жлъчните пътища бяха най-добре представени при хо-
лангиографията, експонирана след приемането на сорбита.

Изследванията са проведени предимно при болни с тежка
ллергична диатеза.

Странични явления не сме наблюдавали.

Подготовка на болните за рентгеново изследване на
храносмилателната и пикочоотделителната система

Г. Икономов, Л. Петров (София)

Подготовката на болните за рентгеново изследване на
храносмилателната и пикочоотделителната система има ос-
новно значение за получаване на качествени рентгенови об-
рази и избягване на нежеланн усложнения. Почистването
на храносмилателния тракт има за цел да отстрани пара-
зитните сенки в изследваните области, като газове и фе-
калии.

Подготовката на болните изисква три основни условия:
1. Тридневна диета за избягване на газообразуващи и

богати на целулоза храни. В менюто включваме закуска в
7 часа, втора закуска в 10 часа, обед и вечеря. Режимът на
хранене е четири пъти на ден, като храната трябва да се
сдъвква бавно и добре, за да се намали целулозната част.
Мазнината се ограничава за супите до 5 г, а за ястията —
до 10 г. Захарта, киселото мляко и прясното мляко се огра-
ничават, а при ясна непоносимост се изключват. Вместо за-
хар за препоръчване като подсладител се използуват глюко-
за и сорбит. Зеленчуците и плодовете трябва да бъдат обел-
вани. Застройката в супите се изключва или вместо прясно
мляко се използува зеленчуков бульон. За препоръчване е
хляб тип „Добруджа" 300—400 г за целия ден.

2. Най-малко две очистителни клизми с хладък физиоло-
тичен разтвор: първата се прави вечерта, а втората най-
късно два часа преди изследването. Те трябва да се пра-
вят само в легнало положение.

3. Употреба само на перорални лаксативни средства, да-
вани на гладно иай-малко един ден преди изследване-
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то. За препоръчване са: рициновото масло и течният парафин
и на трето място пургативните таблетки. Първите се дават
по една до две супени лъжици, а таблетките една или две, три
пъти дневно, при строг индивидуален подход за болен. Към
тази подготовка може да се дава и по една супена лъжица
медицински въглен в чаша хладка вода 30 мин. преди ла-
ксативното средство.

Към въпроса за рентгеновата диагностика на диафрагмал-
ните хернии

Л. Ковачев (Русе)

Проблемът за диафрагмалните хернии представлява ин-
терес както за рентгенолози, така и за гастроентеролози и
хирурзи. Най-честият вид от тях — плъзгащият се тип хер-
нки на hiatus oesophageus — все повече се откриват в медищш-
ската практика във връзка с по-голямата насоченост и по-
задълбоченото изследване.

Рентгеновата диагностика на херниите на hiatus oesopha-
geus в някои случаи е лесна и категорична, а в други — съз
дава известии трудности. Във всички литературни източници
по отношение на методиката на рентгеновото изследване се
препоръчва извършването на рентгеноскопия и графия в пра-
во положение, коси профилни проекции и със съответно на-
веждане, а също и особено в легнало положение по гръб и
корем и в положение на Тренделенбург. Въпреки насоченото
и задълбочено изследване в някои случаи хиаталните диафраг-
мални хернии могат да не се открият при първоначално из-
следване или да създадат сериозни затруднения. Подобен слу-
чай, който представлява интерес и считаме за целесъобразно
да съобщим, ймахмевпрактиката. Това беше жена на 76 го-
цини с оскъдни клинични оплаквания на тежест и болки в
епигастриума, която постъпи за рентгеново нзследване с кли
>шчна дигноза: Колитис хроника. Обе. улкус дуодени. Прь
обзорна скопия на белия дроб и корема в право положение
не се откри нещо особено — при поемане на няколко глът-
ки контрастна материя се видя голям въздушен мехур, с
малко ниво в гръдната кухина срединно и малък въздушен
мехур на стомаха под левия диафрагмален купол. Първо-
то ни впечатление беше, че се касае за безспорна диафра-
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гмална херния. Направихме прицелна рентгенография и из-
следвахме болната в легнало положение по гръб и корем,
включително и Тренделенбург и по метода на Хафтер, но не
се видяха почти никакви рентгенови данни за очакваната
находка. Изправихме наново болната и същата пое остана-
лото количество контраст. Получи се картината на типичен
каскаден стомах, леко дъговидно изместване на хранопро-
вода надясно и разширение на ъгъла на Хис. Отново из-
следвахме съвсем яасочено болната в легнало положение,
:'о безрезултатно. Когато я изправихме, вместо каскаден
стомах се получи типична рентгенова картина на голяма
диафрагмална хиатална херния — плъзгащ се тип.

Рентгенони промени след проксимална селективна ваготомия

Д. Константинов, А. Чомаков (Пловдив)

Описват се рентгенологично установените промени при 27
оперирани болни с хранична дуоденална язва, на конто е
приложена проксимална селективна ваготомия. Извършено
е предоперативно рентгеново изследване, контроли на 12-ия,
на 45-ия следоперативен ден к на 6-ия месец, а при някои
пациенти и по-късно — общо 115 прегледа.

Промените при първото изследване могат да се харак-
геризират с лекостепенна дилатация на тялото на стома
са. То контрастира с непроменения антрум със запазена
перисталтика. В 3 случая установихме циркулярен спазъм
на границата между денервираното тяло и антрума. Пери-
сталтиката в зависимост от ишвото на денервацията започ-
ва около или дистално от ангулус вентрикули. Евакуация-
та е нормална при 22 болни и забавена при 5. Описаните
незначителен промени отзвучават на 45-ия ден, а на 6-ия
месец рентгеновият образ трудно може да се отличи от то-
зи на нормален стомах. При 3 болни бе извършена само
мроксимална селективна ваготомия без пилоропластика и
оксцизиране на язвата. Запазената антрална перисталтика
осигуряваше нормална евакуация. В единия случай с рент-
генологично и по време на операцията доказана язвена ни-
ша, на контролния преглед на 30-ия ден установихме закри-
ване на нишата.
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При съпоставка на рентгеновите находки след прокси-
мална селективна ваготомия с тези при трункусната и гаст-
ралнгта селективна ваготомия (85болниинад 250 рентгенови
прегледа) устанозихме предимствата на първата. Тя е метод
на избор при оперативните интервенции.

В заключение искаме да подчертаем, че характерни за
проксималмата селективна ваготомия са незначителните от-
клонения в големината и тонуса на тялото на стомаха в
ранния следоперативен период, конто търпят благоприятна
еволюцня.

Към въпроса за дигностичките възможности на холангио-
холецистографията с използуване на аерон като фармако-

дннамично средство

Н. Котов, Т. Паунов, А. Дуникян (Пловдив)

Въпросът за по-продълж'ителното контрастиране на жлъч
ния мехур и жлъчните пътища в условията на хипотония е
бил предмет на внимание от страня на авторите, занимапа-
щи се с този въпрос, който е все още актуален. Досега из-
ползуваните средства в тази насока не са обнадеждващи,
което наложи търсенето на нови такива. При ползване опи-
та на някои съветски лечебни заведения лие за първи път
у нас прилагаме аерон като фармакодинамично средство
при холангиохолецистографията. Предмет на наблюдения
са 38 болни, 9 мъже и 29 жени на възраст от 20 до 60 годи-
ни със следните заболявания, доказани с помощта иа ком-
плексното клинико-рентгенологично изследване: холели-
тиаза — 6 болни, хронично-възпалителни изменения и дефор-
мация на жлъчните пътища и мехура — 19, с дискинезии —
3 и 10 без патологична находка. Използуваме 2 таблетки
аерон, който се поставя 5 минути след инжектирането на
контрастната материя.Таблетките се поставят сублингвално.
Хипотонията на билиарната система настъпва след около 30
минути и продължава приблизително час и половина. Пра-
вят се стандартни графии в различии проекции, а при необ-
ходимост томографии (зонографии). След закуската на
Бойден контракцията на мехура е леко забавена, но е ефи-
касна. Изследването продължава около 2 часа и половина.
Метода прилагаме и при перорална и инфузионна холе-
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цистография. С оглед установяваието ефекта на аерона при
някоь болпи препарата сме давали половин до един час
след инжектирането на контрастаата материя, при което не-
изпълнени или слабо изпълнени с контрастна материя жлъч
ни пътища продължават да се изпълват много добре.
Привеждаме 5 случая, потвърждаващи възможностите яа
методиката.

Използуваната методика допринася за подобряване диаг-
ностичните възможности на холангиохоледистографията.

Върху проблема за гигантските язви на булбус дуодени

М. Маждраков (Враца)

Проучено е разпространението на язвата на дуоденума
по документация на рентгеновото отделение при Първосте-
пенна окръжна болница — Враца за периода 1969—1974 г.
Прегледани са 33 041 болни със стомашно-чревни оплаквп-
ния и на всички е извършено рентгенографично изследване
на стомаха и дуоденума. По този материал жителите от
града са 58,2%, а от селата — 41,8%. От тях мъжете са
56,4%, а жените 43,6%. Този процент варира за различните
юдини с тенденция броят на жените постепенно да се из-
равни с мъжете — така през 1973 г. относителният дял яа
жените със стомашни оплаквания достига 48,4%. Младата и
средната възраст преобладават — 61,2% от болните са под
40 години. От всички изследвания болните с дуоденална яз-
ва представляват 19,1%, от конто 10,8% са мъже и 8,3% —
жени. Внимание заслужава фактът, че през последните две
години на проучването се забелязва определена тенденция
за непрекъснато увеличаване на относителния дял на болни-
те с дуоденална язва - 20,8% (1973) и 22,8% (1974) при
17,5% за 1969 г.

Извършено е подробно проучване на една от малко по-
знатите фор ми на дуоденална язва, а именно гигантската
язва на булбус дуодени. Въпреки че първите форми на
страданието са описани от Бръдичка през 1931 г., до 1966 г
са публикувани само 40 случая и чак след тази година за-
боляването стана по-добре познато. Авторът приема за ги-
гантска язва от булбус дуодени тези форми с ниша над 15
мм диаметър, протичаща с характерната за страданието
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клиника: остра нетърпима болка в епигастриума, повръща- 3
не със и без хематемеза, рецидив'иращи мелени, кръвоизли- |
ви и стенозни явления, конто понякога могат да симулират /i
и стомашен карцином. Авторът проследява през проучения i
период 10 болни на възраст от 22 до 74 години — 7 мъжеи ;
3 жени, б от конто са оперирани, а останалите са просле-
дени клинично и рентгенологично от 6 до 36 месеца.

Из нашия опит по приложението на българския препарат
„Риметин" при реитгеновото изследване на стомаха

Н. Малеев, М. Балабанов, В. Денински (София)

Българският препарат „Риметин" се прилага при рентге-
новото изследване на стомаха у 81 болни. По нозологични
единици тяхното разпределение е: язва на дванадесетопръ-
стника — 46, гастрити и гастродуоденити — 16, стеноза на
пилора — 7, рак на стомаха — 5, други — 7.

При 78 от наблюдаваните боляи перисталтиката явно се
променя — тя става по-ритмична, дълбока и ефякасна. Са-
мо при 3 от болните, по начало със запазепа перисталтика,
същата не се променя.

При 72 от болните евакуацията на стомашното съдър-
жимо се подобрява, като при 28 от тях с данни за по-сла-
бо или по-силно изразен спазъм последният се повлиява
благоприятно. В много слаба степей се повлиява евакуа-
цията на стомашното съдържимо при 5 от болните с орга-
нична стеноза във връзка с язвената болеет.

Рентгеновият образ при случайте със стомашен рак
стана по-ясен. По-демонстративно се представя аперистал-
тичната зона.

При 73 болни се установява подчертан ефект върху дуо-
деяалната дъга. Същата се разширява и транзитът и се по-
добряза.

Ефектът на препарата е най-изразен към 6-7-та минута
от венозното инжектиране.

Направените наблюдения дават основание да се приеме,
че българският препарат „Риметин" улеснява изеледването на
стомаха и позволява съкращаване на времето на това из-
следване, особено при случаи със спазъм на пилора, хипото-
ния и слабо изразена перисталтична дейност.
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Рентгенова диференциална диагностика на инвагинации re
на червата в детската възраст

Л. Манолов (София)

Въпросът за рентгеновата диференциална диагностика на
инвагинациите на червата в детската възраст не е разгле-
дан в литературата. Като, преразглежда рентгеновите на-
ходки при 100 деда, лекувани в Клиниката по детска хирур-
гия при института по повод на инвагинация на червата, и
100 деца, изследвани амбулаторно поради съмнение за съ-
щото заболяване, авторът прави опит да систематизирэ
рентгеновите диференциално-диагностични възможности. В
зависимост от етапа на изследването и приложената рентге-
нодиагностична методика кръгът «а възможните алтернати-
вни заболявания е различен. На .нативната снимка е необхо-
димо да се оценяват диференциално-диагностично хидроаери-
чните сенки и сяиката на инвагината, при контрастното из-
следване затруднения предизвикват оформените фекални ма-
си и интралуменални тумори в областта :на цекума. Таб-
лично са представени опорните точки, даващи възможност
тези находки да се различават една от друга. Инвагинаци-
онният тумор обикновено се очертава на фона на газовото
съдържимо в червата, рядко превишава 6—8 см, обикновено
има продълговата форма, най-често е непосредствено под
сянката на черния дроб. Придружава се от явления на на-
рушена чревна проходимост. Хидроаеричните сенки при
острите диспепсии и ентероколити се разполагат по целия
чревен тракт, липсва раздуване на червото, преобладава
течното съдържимо, усилената перисталтика променя бър-
зо рентгеновата картина. Фекалните маси в дебелото черво
са обикновено множествени, видимй още на нативната
снимка, с яехомогенна шуплеста структура. Променят мя-
стото си при допълнително вкарване на койтрастно вещест-
во. Наличието им с голяма вероятност говори против инва-
гинация.
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Опит за система гнзиране и класификация па рентгенова га
семиотика при непроникващата коремна травма

Л. Манолов, С. Крайчев, Г. Тихов (София)

Тежкият травматизъм заема все по-голям дял от съвре-
менната патология. Навременното разпознаване на травма-
тичните увреждания на коремните органи е решаващо за
правилното им лечение. Като преразглеждат литературните
сведения и рентгенклиничния материал от последните две
години, авторите правят опит да систематизират рентгено
вата семиотика при тях. Според честотата и диагностичната
стойност авторите подреждат рентгеновите симптомй в след-
ните групи:

1. Рентгенови белези за свободна течност в коремната
кухина.

2. Белези за ретроперитонеален хематом.
3. Промени в нормалните размери, форма, разположение

и очертания на нормалните абдоминални и ретроперитонег
алии структури.

4. Травматични увреждания на скелета и диафрагмата.
5. Белези за перитонеално дразнене.
6. Белези за свободен газ в коремната кухина.
7. Находки при контрастните рентгенови нзследвання,

при конто могат да се наблюдават:
а) явления на изливане на контрастно вещество;
б) прояви на изместване на нормалните кухинни обра-

зувания.
Методически правилиото извьршено рентгеново изследвя

не, интерпретирано добре, може много да допринесе за пр.а-
вилната диагноза на траоматичиите увреждания на абдо-
мнналните органи.

Клинико-рентгенологична характеристика на 32 случая
с ранен рак на стомаха

Б. Матеев, Е. Крилем а н (Берлин-Бух, ГДР)

Прави се анализ на наблюдаваните през последните 15
години случаи с ранен рак, при конто туморът беше лока-
лизиран в мукозата или прорастваше незначително в суб-
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мукозата на стомала. При определяне на понятието ранен
карцином се изхожда от класификацията на японското га-
строентерологичмо дружество. При раэбора на случайте са
взети в съображепие следните моменти:

1. От оплакванията «а болните (повдигане, повръщане,
безапетитие, хематемеза, мелена, отслабване, болки) най-че-
сти бяха болките в горната част на корема — 22 'болни и на-
маляването на телесното тегло — 16'болни.

2. Рантгеновата диагноза при тези 32 случая беше: рак
или съмнение за рак — 13, малитнизирала язва — 3, язва —
3, полипозни изменения — 8, ръбцрви изменения след прека-
ран улкус — 2, нормална находка — 3.

Оптимално изобразяване на болестната находка беше на-
блюдавано при последователно използува!не на следната техт
ника: прицелни снимки под дозирана компресия, снимки при
компактно изпълване и снимки с двоен контраст. Полипозно
растящият рак {изпъкнала и плоско изпъкнала форма) ее
виждашенай-добре при дозирана компресия, докато повърх-
ностпо улцеративният и екскавираният тип се виждаха най-
добре при използуване на двоен контраст. Политрафията и
париетографията нямаха съществено значение при диагно-
стицирането иа тази мукозяа форма на рака.

3. Съпоставянето на рентгеновата, гасгроскопичната, оп-е-
ративната (макроскопска) и хистологичната находка пока-
за, че с първите три метода е възможно поетавянето на пра-
вилна диагноза само в '/г от случайте. Диагаостичната стой-
ност на гастроскопията нарастваше З'начително при използу-
ване на прищелна биопсия.

4. Хистологичното изследване на резекционните препа-
рата показа: малигнизирала язва — 12 (разпространение на
раковата тъкан в областта «а мукозата); малигнизирал аде-
ном — 7, повърхностен полипозен или улцерирал рак — 13.
Тъй като при повече от половината случаи ракът се е раз-
вил на базата на стомашна язва или полипозен аденом, се
препоръчва щателно рентгенологично и гастроскопично «он-
тролиране на болните със стомашна язва и оперативно отстра
няване иа стомашния аденом.
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Ремтгенологични данни за моторно-евакуаторнкте функции
на резецирания стомах

Г. Милков, П. Еленков (София) '

Голяма част от късните следрезекшкьнни усложнения
(дъмпинг-симдром, явления на храносмилателна н-гдрстятъч-
ност, синдром на приводящата бримка — др.) патотенетич;то
се свързват с нарушения в моторно-евакуаторните функции
на стомашния остатък, конто зависят до голя-ма степей от
пачина на възстановяването на стомашно-чревния пасаж. За
проучване на тези функции при различии видове анастомозм
са проведени рентгенология ни изследвания в късни срокове
(3—15 г.) след резекция на стомаха на 123 бол;щ: 67 опе-
рирани по Билрот I и 56 — по Билрот П. Анализът ня дан-
ните показв" следното:

След резекция по Билрот I в болшинството от случайте
се установява бавна порционна евакуация «а контрастната
материя с пилороподобни свивания и отпускания па гастро-
дуоденалната анастомоза, която най-често има размер:! ок >
ло 2 см. Порциоина евакуация е наблюдавана в около 88%
от случайте, а в останалите 12% — струйно и бързо изпраз-
ване «а стомаха. В 24% от случайте изпразването на стома-
ха става за 30—60 мин., в 48% — за повече от I час и само
в 15% — до 10 мин.

След резекция по Билрот II порционна ева.куация е на-
блюдавана в 28%, а струйна — в 72% от случайте. В около
'/з от случайте -е отбелязано навлизане на контрастна мате-
рия в приводящата бримка на йеюнума. В 57% от случаи^-
нзпразва.нето на стомаха се осъществява за време до
10 мин., в 13% — за 30—60 мин. и само в 9% — за повече
от 1 час.

По-добрите моторно-евакуаторни функции след резекция
по Билрот I могат да се обяснят със следпите моменти: по-
тясна анастомоза, пилороподобни свивания на гастродуоде-
налната анастомоза, запазване регулиращата функция на
дуоденума по отношение моторнката на стомаха и др.
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Рентгенологично изследване на фармакологичното действие
на нобилина върху тънките и дебелите черва

К. Мицев, М. Балабанов, Д. Ласков (София)

В последно време значителен интерес представлява изку-
ствената хипотония (релаксация) за рентгенологично изслед-
ване на заболяванията па храносмилателния тракт. Тя се
осъществява с помощта на парасимпатолитици и ганглиоли-
тици, или пък па вещества, нритежаващи М- и Н-холино-
литично действие.

Ммайки пред вид това, вниманпето ни беше привлечено от
алкалоидната сума на растението вербаскум нобиле, нарече-
на нобилин, изследвана и предложена от Д. Пасков и П. Ни-
нова. В опити на животни е установено, че набилинът при-
тежава изразспо ганглиолитично, атропиноподобно и па-
павериноподобно действие върху гладката мускулатура на
храносмилателния тракт. Тез и експериментални данни ни .на-
сочиха да използуваме нобилина за предизвикване на нзку-
ствена хипотония на тънките и дебелите черва при рентге-
пологичното им изследване. Получените резултати показват,
че той може да на.мери широко приложение при безсондова
дуоденография. При изследването на тънките черва побили-
нът предизвиква равномерно цялостно изпълване, разширя-
ване на просвета им, разхлабване на бримките и ярко из-
разяване на лигавичния релеф. Антиспастичното действие на
нобилина се проявява и при спастичии дискинезии на колона.

Добрата поноснмост на нобилина и добре изразената му
антиспастична активност върху гладката мускулатура на
болни, доказана рентгенологичло, ни дава основание да пре-
поръчаме този оригинален отечествен препарат да бъде ши-
роко изпитан и използуван като антиспастично средство и
за предизвикване на изкуствена хипотония в рентгенодиаг-
ностиката на заболяваиията на храносмилателния тракт.

Тракционни дивертикули и деформации на хранопровода
при пневмокониоза .

Л. Нацков, Т. Бурилков (София)

Попадиалият в белите дробове силициев двуокис се тран-
спортира активно в бронлчшулмоналните. и медиастиналните

68



лимфни възли и води често до значителното им увеличение.
Силикотичната гранулационна тъкан може да премине кап-
сулата на възлите и да причини дифузна фиброза с .послед-
ваицо свиване и лритегляне на медиастаналиите оргаии. В
част от случайте © лериферията иа лимфнмте възли се отла-
га калций под формата на „яйчнл черуоткм". Парамедиаспи-
нално равположени силикотичии възли и шварти на медиа-
стииалната плев-ра еъщо могат да заангажират и деформи-
рат медиаетинума. Свиването на С1ил.и1кот1ичната съедшштел-
на тъкан, която дзформира средостението и ограничава фь-
з)иологич!ните прамени във формата щ при вдишване и из-
дишване се демоястр.ира добре на двойно екрпонйрани оним-
ки на храногерозода в двете фази ,на дишането. За ло-з.нач.и-
телии притегляния и тракционни дивертикули на хранопро-
зода три болни от силикоза съобщават салю единични автот
ри (Ahlendorf; Dormanns; Otto и Klett). Ние имахме въз-
можност да наблюдававде 4 случая на тракщшнки диверти-
кули иа хранопровода, предизвикани от силикотична фибро-
за на медиастинума. При 2 от тях бяха налице клинични бе-
лези и опаквания, докато другате 2 проничаха глухо и бяха
установеии в хода яа Дйапностичното изяюняване на силико-
зата. При един от болните на-мерихме раэпростралени черуп-
ковидии вкалцява,Н|ИЯ на лимфяите зъзл>и.

Пневмодинамично рентгеново изследване при склеродермия
на тънкото черво

П. Николов (София)

Склеродерлшята отда.вна не е обект на дерматолози и
патологоанатоми. Рентгеновсто изсладване в редмца случаи
има реглаващо значамие за даизясняваие И31мене«ията в сто-
машно-чревната, белодробната, сърдечно-съдората, бъбреч-
ната и друти системи.

Няе проучихме възлюжностите на пнввмодмна.мичното
рентгеново иаследване и при склеродермия та. Установяват
се промени, засягащи структурата на лигавичния релеф, раз-
мерите «а г-ышите, чревиата моторика, подвижността на па-
сажа, размерите на просвета и контурите на червото. По-
средством пневмодинамичното нзследване изменения, конст-а-
nipani! от конвенционалното рентгеново изследване, се кон-
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крепизират и разграиичават до каква стелен са органично,
функционално или комбинирано обосноваки.

Пневмодинамично рентгеново изследване при адхезии
на тънкото черво

П. Николов, М. Баланскн (Сдфия)

ПроучВ'ат се възможностите и се правят съпоставки между
кдавёнц.и©налното и пнйвмодинамичното рентгеново изслед-
ване лри адхезивни процеси на тъякото черво. Установява
се, чё симитомите като ограничена тодвижпаст на бръкките
на тънкото черво, смутемата им моторика — изразена с не-
правилии пръстеногаидни 'Прксвивания и коремофор'Мвн.и раз-
ширения, слетването «а чревни брънки под форма на па-
кет, — конто на големи разстояния не могат да се отделят
една от друга, нарушен лигавичен .релеф, визуалиаиране яа
тумории процеаи в съседспво с тънкото черво и др. с тшеемо-
динамичиото изследване се до;каз!ват по-добре.

Едноактно двойноконтрастно рентгеново изследване
на дебелото черво

И. Пксев (София)

Предимствата на двойнокоитрасшното изследване на де-
белото черво са .многократно доказани. .От решаващо значе-
ние е щателната «подготовка на болните. Ние я лровеждаме
по схемата на Welin. Вместо cascara sagrada към очистител-
ните клизми прибавяме пирилакс (5 таблетки по 0,025, сч\-
кани на,прах). -;

Сам ото язследване про веждам е по следния начин: 1. Бол-
иият л,яга яа ляюата си страна. В рактума щ се иноуфлират
бавно 800—1000 -мл въздух. 2. Обръща се по корем. Кон-
трастната материя се вкарва до срвдата ,на колон трансвер-
зум. 3. Иригаторът се сваля под нивото на хоризонтално раз-
полождаия статив. Голяма част от контрастната материя,
предимно от дисталните отдели на дебелото черво и част от
въздуха излизат -навън. 4. Боллият се обръща на дясмата си
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страна. Отново се инсуфлират около JOC аил въздух. 5. След
2—3 пълни завъртания на болнйй сё лравйт прицелни гра-
фии на ректосигмата в коремно и гръбно положение с леке
завъртваке наляво и на флексупйтё в еъответното косо по-
ложение. 6. Стативът се иаправя и при яужда се правят при-
цеяня снимки в право положение. 7. Изследването завърш-
«а с една обзорна графия „на сляпо" яри положение на
болния легдал по корем от 1,5 ,м разстояняе и с една про-
филна онимка.

П'рвдварителното вкарване на въздуха осигурява по-даб-
ро йапразване на червото от контрастната материя, тъй като
тя и-зллва под налягане. То не лазволява евентуалното про-
ннкване ъа бариева суопенюия в терминаллия илеум, поради
създадения в цекума въздушен тампон. По-големи проми-
ппраща ,в лумена на червото леаии лроличааат веднага при
скопичното слёдене на игроникването на бариевата суспенсия,
поради по-голямата ко1нтрастна разляка. Използуваме орав-
мително гьста контрастна материя^ «ато към 250 мл вода
прибавяме две пакетчета barium sulfuricum и 20 мл gastrc-
grafin (за повишаване на адхезивноетта).

Цялата процедура огнем а не повече от 15 минути и 6—8
снимки с а напълно достатъчни.

Ретрограден пролапс на лигавица от дъгата към луковицата
на дванадесетопръстника

П. Помаков (София)

При рентгенова диферинциална диагноза .на язвена бо-
леет на дванадесетопръстника трябва да се ммат тгреа вид
и ЯЯКОЙ атипични деформации в апекса на луковмцата, каи-
то все още не са добре шроучени от рентгено-клинична ш«д-
на точ:ка. (Касае се за т. нар. „иролапс иа лигавмца от дъгата
на дванадееетапръетаи'Ка към луковицата". Механизмът на
неговото образуване е все още диокусионен. Ние го устано-
вихме при 8 бол1Н|И. При 6 от тях предварителната клшшчна
диагноза е „язвена болеет на дванадеоетоп'ръст1Н№ка" или
,,хрониЧен гастродуоденит". При 3 болни диагнозата е
„шотвърдена" ренттенологично. Фибродуоденоскопията при
2 от тях не установи рентгенови промени в луковицата
Останалите 2 болни иямат оплаквания и рентгеновата на-
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ходка е случайна. Наблюдава се активна перисталтика, осо-
бенр ,на парс десденденс дуодени. Зомата «а поетбулбарния
сфинктер е чувствително широка. В апекса на лукоаицата се
внжда дефект в изпълването с конична форма — връх на-
сочен проксимално. Мукоаните гъщ-ьн на луковмцата са де-
формирани дъговидно към шилора. В никои случаи лукюви-
цата е трайно деформирана с разширена дистална част и
неравни, негладки очертания. При други пациента рентге!но-
шшт образ е непостоянен и се променя в процеса на иэслед-
г.аието под влияние на премииаващата контрастна материя
и контракцията 'на лукавицата. При ретрограден пролапс на
дуодеиална лигэвида в булбус дуодени рентгенолощчно
обикновено се диапностицират „косвени дании за улкус дуо-
дани", или .неправилио се приема за язвена ниша част от
контрастната материя, расположена между ретроградно про?
лабиралите мукозни гънкм. Описаните (»31ме.нения .не са съв-
сем рядко явление, но не се позмават и са необходим*! по-об-
шнрни и комплекснл проучвавия за уточняване на харак-
тера JIM.

Рентгенови образи на илеоцекалната облает след
апендектомия

П. Помаков, К. Колев, В. Денински, Г. Григоров, А. Цветков,
С. Батанова (София)

Апендектомията е една от иай-често извършваните опера-
тивн'н интервенции. В зависимост от предоперативното про-
тичане на заболяваяето, техниката на оперативната интер-
венция, евентуалните усложнения след лея, л,кгервала от
време между операцията и рентгеясивия преглед и влиянието
на възрастови, трудов и и социално-битови фактори, в илео-
к.екалната облает могат да се развият морфологични и функ-
ционалчи иромепи. Те могат да протичат безеимптомно и са̂
случайна находка при рентгеновия преглед. По-често обаче
обуславят оплаквания от страна на пащиентите —-болки, об->
стишация и др. Ние разглеждаме примените в илеоцекалната
облает не по-рано от 3 годин и след операция та при .600 па-
циент.и — 368 жени (61%) и 232 мъже (39%); на възраст oj.
14 до 74 годин.и. Използуваме рутинно проследяванэ на пага-
жа на контрастната' материя, дирижлрано изпълване «а,
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ллеоцекалната облает и иригоскопия. Нормален рентгенов
образ има при 264 пациенти —44%. От тях при 92 (25%) се
вижда зоната на „погребаното" чуканче на ашендикса.
Рентгенов образ с итромяна в нормалния статус установяваме
при 336 пациенти (56%). От тях яри 231 (69%) преоблада-
ват предоимно морфологични изменения: пластичен локален
перитонит — 9 (3,9%), тифлит и перитифлит — 44 (19%),
ораствания между цьокум и илеу.м терминале — 148 (64% ) т

цьокум и сигма — 19 (8,2%), цьокум и колон траневерзум —
8,3 (4%), терминален илеит — 3,1 (3%). Предимно функцио-
мални изменения установяваме .при 105 болни — 31%: ©паз-
ми на сф. Бузи, валвула Баухини, цьокума, хипермоторна
дей.ност .на илеум терминале. Най-често функционалните на-
рушения се комбшшрат помежду си. Едновременна проява
на морфологични и функционал ни изменения установяваме
при 289 болни — 79%. По лчтературня данни устаназените
от нас изменения могат да се наблюдават и преди апендек-
томията, но чрез рентгеновмя .метод «е може>м да ги дифереи-
юираме от постоперативните услож!нания.

Рентгенова симптоматика на напила Фатери минорис —
диференциално-диагностичнн трудности с улкус дуодени

Д. Попмихайлов, X. Попмихайлова (Варна)

Авторите разглеждат рентгенморфологичната симптома-
тшка на атипично отварящата се папила Фатери в булбус
дуодени при наблюдавани от тях 8 случая. Разглеждат се
диференциално-диагностичните трудности с улкус дуодени.

Изтъкват се затрудненията при ренттенологичмото раз-
граничаване на анатомичния .вариант на отваряне на папи-
лата в булбус дуодени от язвената ниша не само поради го-
лямото сходство в клиничната им картина, IHO 'И поради поч-
ти еднаювата рентгенологична находка.

Рентгеновият образ на атипично разположената в булбус
дуодени папила Фатери не. е догтатъчио познат, поради кое-
то повечето от съобщените в литературата наблюдения са
погрешно диагностицираии като язва на дванадесетопръст-
«ика. Освен описаните от Палтриниери характерней особено-
сти в рентгеновия образ на разположената в булбус дуоде
«и пагьнла авторите са доловили промяна във .видимсетта и,
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•в зависим ост от функционалното и състояние. В цент-ьра на
описаната „фигура на розетка" вместо петмиста сянка те са
наблюдавали просветляване, съот.ветству>ващо на отвора на
изходния канал е палилата при едновременното провеждане
на холангишолевдистография и рентгеноскопия «а стомаха —
зарегистрира.ни реятгеикимематотрафично.

С огаисаните от авторите рентгенови белези на контракция
•и разитуекане на паиила Фатери, локализирана в булбус дуо-
дени, авторите допълват рентгеновйя образ във функшиока-
лен аспект на атипично раэположената палила Фатери.

Рентгенологична характеристика и диференциално-диагно-
стични трудности при рентгеновата диагноза на постбулбар-

ната язва

И. Радев (София)

Наблюденйята са извършени върху 58 случая с постбул-
барла язва.

Прилагала е многоосава околия с прицелли графии в пра-
во и легнало положение. При отделим случаи е използувана
дуоденална хипотония.

Директният рентгенов признак — „ниша" — се е представил,
както следва: под формата на профилна ниша — 43 случая
и под формата на депо — 15 случая. .

Вторият характерен белег е бил спазмът на постбулбар-
н;ия сегмент, на значително протежеиие, с различна степей
на изразеност.

Характерен признак е и дъговидното изкривяване на из-
падналия в спазъм сегмент, дължащо ее «а обх1ващането от
спазъма на флексура дуодени сулерлэр.

Ма'крр и по-ряд'ко срещащи се, слецва да се търсят и та-
кива реятгенови признацн като: възиалителек вал в основа-
та на нишата, радиерно цасочени лягавични гъаки към съ-
щото и спастична инцизура на срещуположната стена.

Диференциално-диагаостични трудности наи-честа създа-
ват микродивертикулите на дуоденума. За тях е характерно:
окръгленост, праменящи се размер», шлйка я дигавичен ре-
леф. Понякога садю дмнамичното проследяване на находка-
та за по-дълъг период от вр.еме може да доведе до сконча-
телната диагноза,. , , .
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Иавебтни трудности сЬздават и полеяяали частошй от кон-
трастна материя по лигавйчнйя релеф в областта на флек-
сура дуодени супериор, конто, ^рещнати в ортоградйа проек-
ция, се представят под формата иа „депо", както и назъб-
ването на контура на дуоденума от лигаввчните гънш с на-
пречен ход, конто представят рентгенолошчен образ йа
„лрофилна ниша".

Продължителната многоосева скопия с графим решаиат
въпроса.

Рентгеновата диагноза на лостбудбарната язва е трудна,
но ценна за лекаря клиницист не само от теоретично гледиице.
но и за нуждите на практиката.

По въпроса за рентгенанатомичната локализация на
постбулбарната язва на дуоденума

И. Радев (София)

Първото съобщ'еяие за постбулбарната яз1ва (ПЯ) пра-
ви Heckfard в 1866 г. в журнала Lancet.

У нас първото съобщение прави X. Попов в 1956 г.
Статистичеоките данной за честотата на постбулбарната

язва то различии автори е от 5 до 20%-
Според Рысс ПЯ е извън л.укони'чтюто разположение на

луоденалнатэ язва — в областта на парс супериор доудекг
(ПСД), флексура дуодени сулерлор (ФДС) и пракоимална-
та част на парс десценденс дуодени (ПДД).

Други автори приемат за ПЯ само тази, която е л окал и-
зирана в областта на ФДС и лроксималната част на ПДД.

На основата на рентген алогично абектювизлране- морфо-
логичня и функционални прлзнаци привмаме, че понятаето
„'булбус дуоденя" (БД) надхвърля рам.ките на едно чисто
рентгенологично олределение. "•*'•

На втаро .място посредством г.рафични рентгенатэгично
образи върху 100 пациента, ползувайки метрични измерения, :

доказваме, че яри 40 (40%) от тях БД се покрлва с ПСД,
а при останалите 60 (60%) той е само част от ПСД. Следо-
вателно ПЯ може да съществува и на извънбулбарния сег-
мелт на ПСД.

В практическата си дейност констатлрахме, че дуоденал-
ната язва с върхово .раэположение на БД се представя с
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рантгенологичния образ на ПЯ. Това съвпааа със станови-
щето на р един а америкамски автори. .. ,,.

Ние пр:ие>маме за ПЯ: върловр разположэната на булбус
дуодени, на ПСД, на ФДС и проксиыалния сегмент на ПДД.

Наблюдаваните досега от нас 58 случая на ПЯ са лака?
лизирани: върхово на БД н ,на ПСД — 28; ФДС — 26 и на
ПДД - 4.

Рентгеново изследване на стомаха и дуоденума в обедните
н следобедни часове след приемане на стандартна закуска

С. Симеонов, А. Балабанов (Пловдив)

В зависимост от режима на хранене аюторите предлагат
на изследваните 19 мьже и 19 жени в часовете от 7 до 10
стандартна по качество закуска: 250—500 г кисело краве
млако, 1—2 твърдо сваренн яйца, 5—10 обикновени бисквити.
Мияималната калорийна стойност на закуоката е 520 юкал.
Най-мал'ко 6 часа след консумацията и се извършва обичай-
ното рентгеново изследване на стомаха и дуоденума, включ-
ващо изследване на ли.гавичяия релеф на стомаха в избарни
проекции. При 27 от изследваняте сутрин на гладно са пра-
вени контролни графин па стомашния лигавнчен релеф.

При обзорната скопия на абдомена, .извършвана след
обед, разлика в големлната на стомашния форникс и раз-
пределението на газовите депа в сравнение със сутрешиия
преглед не намираме. При 6 от иаследваните след обед па-
циенти е установвна остатъчна течност. ПepvIcтoлaтa при 3
от тях е била .нарушена, но в яезначителна Степан. Само при
един от тях е открита патология, недвусмислено обясняваща
състоянието; при останалите случаи омущаващите находки
са.свързани със скорошното приемане на храна. Хранителни
остатъци са .намерени при двама души. Раапределениетэ на
откритите сред тези болни рентгенови находки е улкус. дуо-
дени — 10 случая, леридуоденит — 4 случая и при 1 — язва
на стомаха и съмнение за дегенерация.

Авторите изтъкват, че данните от досегашните изследва-
[!ня показват, че няма съществена разликз в рентгеновмте
образи сутрин на гладно, обедиите и следобгднм I рафии. Не
сепропускат органнчннте и функционалии лромени'на гна-
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блюдаваните болни. Желателно е нзследванията да се про-
дължат в това направление.

Докаэване на прорастване и метастази в коремната кухина
с п о м о щ т а н а п а р и е т о г р а ф и я т а н а с т о м а х а .••:

А. Сиракова, С. Темелков (Пловдив)

Парметографията на стомаха е ценен, допълнител&н' ме-
тод, даващ точна диагноза при стомашния карцином. Тя да-
ва сведения за вида, разпростраяението и точната локализа-
ция на туморния процес в стомаха, за прорастването му в
съседните органи и тъкани я за наличието на метастази
в тях.

Ние иавършдаме 61 париетографии .на стомаха; 51 болнл
бяха оперирани. При 39 болни чрез паркетот.рафията беше
поставена диагноза „стомашен карцином". Оперативно беше
намерен та'къв при 38. От оперираиите 38 болни със столса-
шен карцином при париетог.рафията беше намерено прора-
стваие на туморния .процес към панкреаса три 5 болни —
потвърдени оперативно. При 10 болни бяха намерени мета-
стази в черния драб, в близост до малката кривияа и към
панкреаса — също потвърдени оператив^но. При 4 болни с
помощта на парлетографията беше отх!върлено наличието на
метастааи в коремната кухина или прорастване на тумор-
ния процес, като еыците бяха оперативно пот.върдени. Слу-
чайте, три конто с помощта на париетографията е доказано
или отхвърлено съществуването на метастааи и прорастване,
са оперативно потвърдени в,50%. При 16 болни с париетогра-
фията не сме открили метастази и при 3 прорастване. Опе-
ративно са били намерени. ..у

Прорастването на туморния процес от-стомаха към еъсед-
ните оргаяи трябва да се подозира винага при наличие на
изменения в стомашната стена и прекъсната газова прослой-
ка в близост до нея. Намирането на метастази в коре,мната
кухина при париетографията е възможно само тога©а, ко-
гато те са по-големи.



Възможности на париетографията на стомаха при.
ретроперитонеалните тумрри и кисти

А. Сиракова, С. Темелков (Пловдив)

Рентгенрвата диапностажа на ретроперитонеалните тумо-
ри и кисти е трудна. Най-често се мисли за стомашен кар-
цином. В тези случаи при изследването с бариева каша се
установива избутване иа стомаха, неясни дефекта в изшъл-
валето му в областта на форникса или тялото, а лигавичният
релеф на задната стомашна стена е промеиен. За изяснява-
не на такава находка определено значение има париетогра-
фията .на стомаха. По сыцество основного приложение на
тоаи метод е при диапностмката на стомашния карцином.
Нашият опит показа, че париетографията може да допри-
несе сьщест,вено за даагностициране на ретроперитояеални-
те ту мори и кисти.

Из|Вършихм'е 61 париетографии на стомаха — при б от
тях диагнозата „стомашен кари/ином" беше отмвърлена и се
доказа наличието на ретроперитонеални тумори или кисти;
5 от случайте бяхя доказани оперативно.

Особено ценна в диашоетшката на ретраперитонеалните
туморя и киста се оказа профиляата париетог.рама и в лате-
роположение .В тези случаи се вижда, че задната стомашна
стана е норсиадло дебела, но е избутана налред от туморо-
видна сянжа, расположена пред гръбначния стълб. Тази сян-
кг е отделена от задната стомашна стена посредством про-
слойка газ. Получената информация е особело цшна за от-
диференциране на ретроперятонеалияте тумори и кисх.и от
гумор, развиващ се по задната етомащна стена. В заключе-
ние следва да изтъкнем, че париетографията е показана не
само при случаи с тумор на стомаха, но и при такива, къде- '
то конвеяционалното рентгеново иаследване не може да уточ-
ни дали се каеае за .неоплазма на «стомака или за ретропе-
ритонеален т>гмор или йиста.
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Рентгеново определяне концентрационната функция на
жлъчния мехур при никои заболявания на жлъчната система

и храносмилателния тракт

В. Стефанов (Ссфия)

Редица заболчвания на жлъчната система и на храносми-
лателния тракт са в състояние да нарушат концентрацион-
ната функция на жлъчния мехур. Рентгеновият метод (ин-
травенозната холаягиохолецистография) е привилегирован
пред другите методи в динамичното проследяване на сгъсти
телния процес на жлъчката. В основата на нашите изследва-
ния залегнаха методиката и показателите на Л. Линденбра
тен и И. Кругляков (1965). Отслабената концентрационна
дейност на жлъчния мехур определяхме по степените, даде-
ни от В. Куликов (1965). Обект на нашите изследвания бя-
\а 168 болни (112 жени и 56 мъже). От тях при 54 устано-
вихме язвена болеет с дуоденална локализация, доказана
чрез стандартния рентгенов метод с бариева контрастна ма
терия, при 4Э - хронични холецистити, при 23 — калкулозни
.чолецистити, при 8 — жлъчна литиаза без възпалителна ком-
понента, при 34 — обтурация на дуктус цистикус. Язвената бо
лест с дуоденална локализация при 62,97% нарушава концент-
рашюннага деиностна жлъчния мехур, като този процес е по-
демонстративно изразен при пресните форми и при явно проя-
венн функционални снмптоми на екзацербиралия стар язвен
процес. Хроничните и калкулозните холецистити демонстра-
тивно нарушават в различна степей, съответно степента на
заболяването, сгъстяването на жлъчката, като само в 26,3%
от тях функцията на жлъчния мехур е съхранена: Жлъчнатз
литиаза без възпалителна компонента не нарушава концек-
грацнонната дейност на жлъчния мехур. При последната гру-
па от болни по понятии причини не можахме да проследим
концентрационната дейност на жлъчния мехур.

Проведените изследвания подчертават голямата практи-
ческа стойност на метода въпреки противното мнение на ня-
кои автори. Познавайки феномените на сгъстителния процес
на жлъчката в норма и патология, може правилно да се опре-
дели лечебно-диагностичният режим на болните.
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Нашият опит при изследването на хранопровода, сто маха и
дванадесетопръстника с разреден бариево&улфатен разтвор

В. Стефанов, С. Златев, С. Каменев, А. Георгиев, П. Коцев (София)

Рутинното рентгеново изследване със стандартната доза
бариева контрастна материя на хранопровода, стомяха и
дуоденума не винаги дава при някои оолнп желания резул
тат. Плътната сянка на силно концентрираната бариева ка-
ша (над 60%) припокрива малките изменения (полипи, но-
вообразувания и др.) и те остават понякога невидими за ек-
заминатора въпреки прилаганите различии прийоми на рент
геновото изследване.

Ние изследвахме хранопровода, стомаха и дуоденума на
208 болни с 20 и 30% разтвор на бариев сулфат и устано-
вихме, че този рентгенов метод с разредена контрастна мате-
рия позволява да се откриват начални, малки (до 2 мм!
рентгенпозитивни и негативни процеси в изследваните орга-
ни, без приложение на дозирана компресия. 20%-овият раз-
твор е за предпочитане пред 30%-овия и ние изследвахме с
него 150 болни. Лигавичния релеф на стомаха изследвах-
ме в право положение при консумация на цялата доза кон-
трастна материя, без да прилагаме прийома на две глъткм,
както при стандартного рентгеново изследване, и да поставя-
ме болния в легнало положение. Особено ценен е този метод
при болни с хипертоничен и резециран стомах, при болни с
твърди коремни стени и при много пълни болни, при конто
дозираната компресия не винаги е резултатна. Чрез този ме-
тод скъсяваме времето на изследването и намаляваме лъче-
натоварването на болните и на рентгеновия персонал. Съ-
щият е с голям икономически ефект, особено валиден за внос-
ния продукт гуми арабицн. Изводите ни за предимствата па
този метод пред рутинния рентгенов метод с концентрирана
контрастна материя потвърдихме чрез експериментални из-
следвания ин витро. Нашитё дакни са в съответствне с дан-
ните на С. Tavernier и сътр. (1974), конто нзследват горния
сегмент на храносмилателния тракт с 23% разтвор на бариев
сулфат. Ускореното утаяване на бариевия сулфат в стома-
ха е един от недостатъците на тозн метод, който затрудня-
ва преценката на хиперсекрецията.
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Рентгенологични съпоставки на язвената болеет
на дуоденума в детската възраст

Е. Стоянова (София)

Проведено е рентгенологично изеледване на 65 деца с яз-
вена болеет на дуоденума, на възраст от 3 до 14 години, от
конто 28 момичета и 37 момчета. Динамичното проследяване
на заболяването е осъществено от 1 до 4 години, като интер-
валът на отделяйте прегледи е около 1 година.

При първичния преглед са установени следните фуикцио-
нални и морфологични белези: увеличена течност на глад-
но — 48 деца; усилена перисталтика — 25 деца; спазъм на
антрума — 29; ексцентрично разположение на пилора — 15;
пилороспазъм — 42 деца; луковицата е в хипертонично съе-
тояние, разгъва се трудно при 38 деца; при 60 от изеледва-
ните деца доказахме ниша, като локализацията е уточнена
при 10 на предиата и 32 на задната стена на луковицата. Б^з
изразена деформация — 22; с изразена деформация — 29; с
трайна деформация на луковицата — 14; хипермотилитет на
дъгата на дуоденума — 23; зърнистост на релефа на дуоде-
нума — 48 деца.

• Водещ клиничен симптом у 58 деца е болката, от конто
само 20 са с типична клинична язвена характеристика. При
рентгеновото изеледване у повечето от децата с болка се ус-
тановиха по-удебелени мукозни гънки на стомаха и зърни-
стост на релефа на дуоденума. В тази група болни са изра-
зени функционалните промени — спазъм на антрума, пило-
роспазъм и спазъм на луковицата. Язвената ниша е при 8 на
предната и при 18 на задната стена.

С мелена или хематемеза — 28. При всички е доказано
ниша, и то при 20 на задната стена. При Ш деформацията
на луковицата е слабо изразена. На контролните прегледи,
наред с клиничното оздравяване при тях, нишатя не бе уста
новена и рентгенологично.

Рентгеноло! ични и ректороманоскопски проучвания при деца
с улцерохеморагичен проктоколит

Е. Стоянова, В. Янчев (София)

Съобщават се резултатите от проучванията на морфоло-
гичните промени в дебелото черво на 12 деца с улцерохемо-
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рагичен проктоколит на възраст от 2 години и 4 месеца до
14 години.

Рентгенологично се устаиовяват: I. Промени в просвета
на червото — лекостепенно разширение при 4 деца; II. про-
мени в хаустрацията — изглаждане в отделяй участъци при
4 деца (3 в I и 1 във II пристъп); изчезване на хаустрацията
при 3 ( 1 — I и 2 - II пристъп); неправилна хаустрация при
4 деца; III. двоен контур установихме при 5 случая; назъб-
ване на контура — 6 деца (3 в 1, 2 — II и 1 — III пристъп);
спикули наблюдавахме при 1 дете с III пристъп; IV. заба-
вяне на евакуаторната функция на дебелото черво установих-
ме в 5 деца; V. релеф: загрубяване на мукозните гънки в 6
деца; точковидни депа к. м. — при 2 деца (I и III пристъп);
псевдополипоза —- в 2 деца с II пристъп; VI. инсуфициенцил
на Баухиновата клапа наблюдавахме в 5 случая; при 3 де-
ца с доказан ректороманоскопски улцерохеморагичен прок-
токолит рентгеновото изследване е без отклонения от нор-
мата.

При RRS в началото на заболяването се установява ди-
фузно, интензивно зачервена лигавица с еродирана повърх-
ност, осеяна с екзулцерации, кървяща спонтанно и при до-
пир, покрита с белезникави, гноевидни налепи.

Съобщават се съответните промени, установени при кон-
тролните RRS в хода на лечението.

Биопсични изследвания са правени при 6 деца. Хисю-
логичната картина не се различава от тази при възрастните.

Състоянието на децата е проследено от 1 до 4 години.
Рецидиви са наблюдавани при 3 от тях.

Стойност на двойноконтрастиото рентгеново изследване
за диагнозата на стомашната язва

А. Тасков, И. Писсв (София)

Трудностите в диференцирането на язвата от язвения кар-
цином па стомаха са общоизвестни. Описани са иемалко
случаи на намаляване размерите на нишата на язвения кар-
цином под влияние на консервативното лечение. Задачата на
всяко рентгеново изследване е представянето не само на кра-
тера в стомашната стена, но и на неговата близка и по-да-
лечна околност. Последното се постига кан-добре с двойно-
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контрастного изследване {ДКИ). Ние приложихме методн-
ката при 50 болни с рентгенологично доказана стомашна
язва. Използувахме безсондовия вариант с даването на га-
зообразуваща смес и антипенесто вещество, непосредствепс
след рутинного изследваке. При 46 болни доказахме добро-
качествената язва в обратно развитие, при 2 — данни за яз-
вен карцином и при 2 диференциалната диагноза беше на-
правена гастроскопски в полза на калозна язва. Специфич-
ните за ДКИ белези, върху конто изграждахме диагнозата
iiа доброкачествената неусложнена язва, са следните: 1. Из-
глаждане на стомашния релеф в периферията на язвата. 2.
Липса на пролиферативнк изменения ь околността на ниша-
Т2. 3. Раздуване на стомашките контури. 4. По-малки размери
нл язвеиия кратер в сравнение с тези на прицелните снимки при
масивно изпълване. 5. Аневризматично изпъква»не на сто-
машната стена при цикатризирала язва. Промените на пери
сталтиката в областта на морфологичните изменения не са ме-
родавни, 1ън като при ранния карцином tunica muscularis
ventriculi може да е интактна, а, от друга страна, старите ка-
лозни язви обикновено блокират перисталтиката. Прилагана-
та от нас техника е лесна за изпълнение, приемлива за болни-
те и успешно приложима в амбулатории условия. ДКИ тряб-
ва по правило да се комбинира с класическите методи и осо
бено с графиите при дозирана компресия. Всички съмнителни
случаи са обект на гастроскопско и биопсично изследване.

Еволюмията на контрастния рентгенов образ на илео-цисто-
пластика при болен, проследен в интервал от 10 години

Н. Толеков (В. Търновр)

Пластичното заместване на малкия пикочен мехур с тън-
кочревна бримка (илео-цисто-пластика) е най-важният метод
в органната трансплантация. Два основни фактора влияят
неблагоприятно във функцпята на новия пикочен мехур: из-
пращането на патологични импулси от стомашно-чревния
тракт по блуждаещия нерв към новия пикочен мехур к при-
веждането му към неволеви контракции с появата на инкон-
тиненция и патологичната резорбция нэ чревния трансплан-
тат. В урологично отделение при Пър ц< стгаенна обединена
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болница — В. Търново извършихме проучваке на тези два
неблагоприятни фактора в мехуро-чревната пластика и ус-
пяхме да ги отстраним, като нанесохме корекция в оператив-
ната техника. Извършихме илео-цисто-пластика по въведе-
ната от нас техника при 4 болни. В различните етапи от ле-
чението получихме интересни рентгенови образи на илео-
цисто-пластиката и поради това представяме наблюдението
ни за демонстрация.

Наблюдение: Болен Н. П. К., на 48 г., и. з. 5367/12. VI.
1963 г. На 30. VII. 1963 г. се оперира за микроциститис с ка-
пацитет 50 мл. Извърши му се илео-цисто-пластика по Си-
бер. Проведохме наблюдение върху еволюцията на новия
пикочен мехур в интервал от 10 години. С контрастни ци-
стографии контролирахме пикочния мехур, както следва: на
50-ия ден след операцията, на 125-ия ден след операцията.
На 170-ия ден след първата операция прерязахме хранещо-
то съдово-нервно ламбо на чревния трансплантат. Контрол-
ни цистографии извършихме на 150-ия ден, на 220-ия ден и
на 428-ия ден след втората операция и в следващия етап на
всеки 2 години.

При всички варианти на тънкочревна мехурна пластика
блуждаещият нерв влияе неблагоприятно както на функция-
та, така и на формата на новия пикочен мехур. С прерязва-
не на блуждаещия нерв мехурно-чревната пластика се осво-
бождава от вредното му въздействие, настъпва подобряване
във формата и функиията му. След прерязване на съдово-
нервното ламбо наблюдаваме еще едно интересно явление,
а именно, че новият пикочен мехур се стреми, подчинявайки
се на хидравличните закони, прогресивно да заеме кръгла
форма.

Рентгенови изменения при стомашната полипоза

А. Тончев, С. Паска л ев (Бургас)

Изследвали сме 52 пациенти съе стомашна полипоза. От
тя;: 31 са жени и 21 мъже. Пациентите са на възраст от 20
до 75 години. Най-честата възраст при нашите болни е от
50 до 70 години.

От наблюдаваните случаи 18 са оперирани. Патологоана-
томично са потвърдени 17 и 1 случай е нихилозен. При два-

84



ма оперирани болни е диагностициран полипозен карцином,
потвърден патологоанатомично. От диагностицираните бол-
ни 21 са контролирани в период от 3 месеца до 7 годили.

По нашия материал най-честата локализация на полипите
е в областта на тялото на стомаха, повече към голямата кри-
вина и по задната стена, на второ място са с локализация в
антрума и препилора, което съвпада с данните от достъпната
ни литература. Диагностицирани са и 3 случая с полипи на
дуоденума.

Наблюдавани бяха полипи с големина от 3 до 37 мм в
диаметър. По-голямата част от наблюдаваните са от поря-
дъка на 5 мм до 15 мм. По брой на полипите ние наблюда-
вахме единични и множествени, като при един болен бяха
преброени повече от 80 полипа на оперативния препарат.

При 18 от нашите болни, или около 30%, беше наблюда-
ван придружаващ атрофичен гастрит, което не съвпада с
повечето от констатациите от публикациите по този въпрос.
Нашето обяснение е вероятно храната и начинът на хранене
на нашия народ.

Динамичното наблюдение на нашите случаи не ни дава
данни за промяна в размерите на полипите, но при някои от
болните ние установихме увеличение на техния брой, което
не може да се обясни само с подобрената методика и по-
големия ни опит в изследването.

При контролните изследвания на болните от 3 месеца до
7 години ние не установихме белези на злокачествено из-
раждане в нито един от контролираните болни, макар че ня-
кои от тях се намираха в канцерозно опасната възраст.

Динамични рентгенови промени при колити с различна
етиология

С. Янев (Пловдив)

Съобщават се резултатите от рентгеновите изследвания
на болни с дискинезии на колона, болни от ламблиоза, бол-
ни с алергична непоносимост, болни с ензимен дефицит, бол-
ни с улцерохеморагичен колит, болни от туберкулозни енте-
роколити, болни с постдизентерийни колити, болни от коли-
тис мукомембранацеа, случай с амебиазен колит, случаи с ра-
диационни колити, случаи с остри алиментарни гастроентеро-
колити и др.
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При рентгеновото изследване преди или по време на ле-
чението са наблюдавани най-различни промени, а именно:
1. Промяна във времетраенето на пасажа през колона — ус-
коряване или забавяне. 2, Полиморфна хаустрация. 3. Поява
на спастични участъци до степей на шнуровидно стесняване
пай-често в областта на колон десценденс и колон сигмои-
деум — симптом на Крейн. 4. Симптомът на Щирлин. 5. Ул-
церации по колона, представящи се рентгенологично като от-
делни депа от контрастно вещество или като добавии сенки
по контура на колона, понякога с характер на зъбци на три-
он. 6. Двойни контури в известии участъци на дебелото чер-
во, дължащи се па натрупване на слуз по стената на дебе
лото черво. 7. Хиперхаустрация, особено често наблюдавана
при иригоскопичното изследване. 8. Изглаждане на очерта-
нията на колона и др.

След лечението са наблюдавани: 1. Нормализиране на
рентгеновия образ на колона, при което се наблюдава и кли-
нично оздр<:вяване. 2. Може да не настъпи промяна в рент-
геновия образ на колона. 3. Може да се наблюдават по-сил-
но изразени рентгенови изменения до степей на общо скъся-
ване на колона, например при хроничния улцерохеморагичен
колит, при което имаме и клинично влошаване на състоянпето
на болните.

Рентгенокмнематографични промени при заболявания
в илеоцекалната облает

С. Я пев, И. Дслов, П. Кръстев (Пловдив)

I

I
Рентгенокинсматографичният метод на изследване позво-

лява да се регистрират и разучават едновременно морфоло-
гичните и функционални промени в различните отдели на
храносмилателния канал.

Ние си поставихме за задача да проучим заболяванпята
в илеоцекалната облает с помощта на рентгенокиьгматогра-
фичния метод на изследване.

За целта прилагахме следната методика: при никои бол-
ни извършвахме обикновен рентгенов иреглед на стомаха с
проследяване на пасажа и при съмнение за заболявания в
илеоцекалната облает провеждахме повторно рентгенотеле-
визионно изследване с рентгенокинематографично з^пшмане
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на илеоцекалната облает. При други болни започвахме на-
право с рентгенотелевизионно изеледванз и при необходи-
мост заснимахме илеоцекалната облает.

Представяме с кинофилм 10 от скучайте. При никои от
болните наблюдавахме рентгенокинематографични данни за
болеетта на Крон. Двама от тях са оперативно потвърдени
случаи. Един от болните е с рентгенокинематографични дан-
ни за ентероколит. Една от болните е с рентгенокинематогра-
фични данни за илеоцекална туберкулоза. Представяме и
случаи с нормален рентгенокинематографичен образ на илео-
цекалната облает за сравнение.

Изводи: чрез рентгенокинематографичния метод на из-
следване се представя много добре илеоцекалната облает в
норма и патология. Методът може успешно да се прилага
при диагностиката на редица заболявания в тази облает.

Рентгенокинематографичните образи на илеоцекалната
облает при болеетта на Крон ни улесняват при насочване на
болните за оперативно лечение.

Промени в дебелото черво след холецистектомия

В. Янчев. Е. Стоянова (София)

С цел установяване вида и честотата на морфологичните
и тономоторни промени в дебелото черво след холецистекто-
мчя са проучени 64 болни: 36 до 50 г. и 28 над 50-годишна
възраст, посредством ректороманоскопия, презректоскопска
биопсия, рентгеново изеледване — пасаж и иригосюопия, ба-
ленна сигмография и анална тонометрия.

Резултатите от проучванията дават възможност да се на-
правят следните изводи:

1. В дебелото черво на болни след холецистектомия се ус-
тановяват морфологични промени от катарален тип в 34,38%.
Тономоторни нарушения се констатират общо в 58,25%. Те
биват хипертонична хипокинезия — 47, 32% и хиперкинезия —
10,93%. Всички болни с морфологични промени са и с тоно-
моторни нарушения.

2. При съпоставяне на морфологичните с тонсмоторни
промени се установи, че най-често се среща болестното съче-
тлние „катарални промени с хипертонична хипокинезия" и
значително по-рядко „.катарални промени с хиперкинезия".
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Нормалната лигавица се съчетава най-често с „нормотания и
нормокинезия" и значително по-рядко с „хипертонична хипо-
кинезия".

3. Установи се, че факторите възраст на болните и дав-
ноет на холецистектомията играят роля за възникването на
промените в дебелото черво. С напредване на възраетта и
увеличаване на времето от холецистектомията морфологични-
те и тономоторни промени зачестяват.



Костно-ставна система



Към въпроса за рентгеновите образи на хондросаркомите

И. Андреев, А. Кръстин, В. Георгиев (София)

От 63 наблюдения с хондросаркоми 18 са с атипични рент-
генови образи (7 мъже и 11 жени, със средна възраст 28,4 г.).
В 9 от тях диагнозата е погрешна. В 10 болни хондросарко-
мите са локализирани в бедрена кост, в 4 — в раменна кост,
в 1 — в големия пищял, в 2 — в малък пищял и в 1 в срам-
на кост. В 6 болми хондросаркомите са от централен тип, в
1 от ексцентричен тип, отговарящ на по-късна фаза на по-
върхностен тип, а в останалите от повърхностен тип. В 2 бол-
ни с изменения от повърхностен тип е налице гокстакорти-
кална локализация.

Още при първото рентгеново изследване в 12 болни ста-
дият на развитие на хондросаркома е напреднал. Само в
3 от останалите болни е относителко ранен. В 1 болен изме-
ненията в костта са в напреднал стадий, но рентгенологич-
ната картина и динамиката отговарят на многокамерна со-
литарна костна киста с патологична фрактура.

Еволюцията в 12 наблюдения е относително бавна в срав-
нение с еволюцията на остеогенния сарком и саркома на
Юинг. В 2 болни тя е подобна на тази при типичния остео-
генен сарком, поради което предполагаемата диагноза е била
такава. В 2 от останалите с локализация в раменни кости
клиничната и рентгенологичната картина в началото отго-
варя на бавно развиващ се доброкачествен или злокачествен
тумор или Ту-подобно заболяване (преценени са като соли-
тарна костна киста и неспецифичен възпалителен процес).
И в двамата болни съответно след патологична фрактура, до-
бре зараснала в течение на 2,5 месеца, и вземане на мате-
риал за хистологично изследване и физиотерапия започна
бърз растеж, който доведе в кратко време до масивно об-
хващане на костта по дължина и на съседните меки тъкани.

За всички наблюдения е характерен големият полимор-
физъм на рентгеновите образи. Различии са и отношенията
с костите, в конто се развиват и съседните тъкани.
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Случай на малигнизация при моноосалния вариант
на болестта на Пейджет

3. Арнаудов, X. Казаков (В. Търново)

Описва се случай на спонтанно явила се малигнизация
на бедрената кост при рентгенови симптоми на болестта на
Пейджет.

Авторите разглеждат заболяването като рядък случай на
поява при моноосалната форма на болестта. Демонстрират
се рентгенограми и хистологичен резултат, гютвърждаващи
малигнената дегенерация, без да е намерен предразполагащ
момент (травма, рентгентерапия, физиотерапия), както се
съобщава досега в литературата.

Съобщението е принос в литературата за потвърждаване
на малигнената дегенерация при моноосалната форма на бо-
лестта на Пейджет.

Рентгено-клинично проучване на кистите в максиларните
синуси в детската възраст

В. Ф. Бакланова (Москва)
С. Поборникова, М. Клинканова, С. Стойчев, Б. Карапанчев (Пловдив)

За период от 4 години (1971—1974) са били отправени за
рентгенографиране на околоносните кухини 2725 деца на въз-
раст до 14 години. От тях при 491 деца е установен макси-
ларен синуит, а при 17 — кисти в максиларните синуси
(9 момчета и 8 момичета).

Локализацията на кистите при 14 деца е едвостранла
(при 4 десностранна и при 10 левостранна) и двустранна при
3 деца. По-често са разположени в левия максиларен синус —
12 деца.

Основният използуван рентгенов метод е рентгенография
на околоносните кухини в лицева и странична проекция. При
6 деца е направено допълнително контрастно изследване (при
3 деца е изпълнена с к. м. кистата, а при другите 3 — синус -
ната кухина). При разграничаване на кисти от полипозни
формации авторите се позовават на литературни данни: Гин-
гольд, Кадымова, Файзуллин и др.
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При '/а от случайте е установена фамилна обремененост с
алергични заболявания и други алергични прояви у самото
дете. Тези данни насочват към предимно алергичната патоге-
неза на кистите у децата, което е потвърдено и от еозино-
филията при 50% от случайте. При 8 деца са направени кож-
но-алергични проби и само при 1 дете са отрицателни.

При всички деца е проведено комплексно лечение с анти-
биотици, капки за нос, физиотерапия, специфична и неспеци-
фична десензибилизация. Хирургично лечение не е провеж-
дано. При 3 деца големината на кистата се е намалила, при
1 — увеличила и при 3 — не се е променила. При 5 деца е
включен допълнително аерозолът Becotide, от което при
2 деца големината на кистата е останала непроменена, до-
като при другите 2, при конто кистите са били с много го-
леми раз мери, след лечението трудно се разпознава къде е
било разположението им. При 1 дете не е отчетен резулта-
тът. С този факт още веднъж се подчертава алергкчнэга
генеза на кистите в максиларните синуси при децата.

Рентгенови изменения на лакътната става при работници
от машиностроенето

Н. Бресзовски, Д. Динев (София)

Проучихме в динамика рентгеновите промени в лакътната
става в течение на 4'/г години при две професионални групи
физически работници от машиностроенето — едната с упо-
треба на пневматични инструменти (147 души), другата без
употреба на такива (33), общо 180, при средна възраст 34 г.
и 7 мес. Контролната трупа бяха 60 души административни
служители със средна възраст 39 г. и 5 месеца.

На всички изследвани лица се направи лицева и странич-
на снимка, а на контролната група — графия на активния
крайник В отделяй случаи ползувахме допълнителни цен-
тражи и томографии.

Най-чест рентгенов признак е остеофитозата, докато став-
ната междина се запазва дълго време нормална при нали-
чието на други значителпи изменения. В нашия контингент
най-ранни рентгенови белези се оказаха: минимални шипове
на върха на олекранона и процесус короноидеус на улната,
шипове между ръба на главичката и трохлеята на раменната
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кост, начална деформация на радиалната главичка, а сын*'
така и появата на свободни телца в ставата.

Въз основа на намерените рентгенови изменения предха-
гаме наша работна класификация на лакътната артроза.

Наблюденията ни показват, че лакътната артроза не тряб-
ва да се свързва само с „вибрационни" професии. Тя се от-
крива и при други такива с тежък физически труд. Намере-
ните от нас рентгенови промени не са специфични за проуч-
ваните професии. Вибрационната лакътна артроза показва
някои особености, като например деформация и сплескваиг
на главичката на радиуса, както и по-изразено субхондрал-
но уплътнение. Срокът от 4'/г години е достатъчен за появата
на нови лакътни артрози и влошаване на съществуващите.

Рентгенологични паралели при осифицираща лигаментоза
с шийна, гръдна и поясна локализация

В. Георгиев, Л. Величков, И. Крушев (София)

Проучени са 173 изследвани със и без клинична симпто-
матика (129 мъже и 44 жени) със средна възраст и за два-
та пола — 61 г. Честотата е най-голяма между 55-та и 65-та
година. Най-младата болна е на 35 г., а най-старата на
99 г. Най-младият мъж е на 45 г., а най-старият — 97 г.

Локализацията е шийна в 10 болни, гръдна в 163 и пояс-
на в 14. Броят на мъжете с шийна и поясна локализация пре-
вишава 5 и 7 пъти тези локализации у жените. Честотата на
гръдните локализации у мъжете е 3,5 пъти по-голяма от хази
у жените. В шийния сегмент честотата е най-голяма*от III
до VII прешлен, в гръдния в долната половина, а в поясния
на ниво Лi—Л4. Само в един има обхващане на целия шиен
сегмент и в един — на 11 гръдни прешлена В 3 болни има
преходи от сегмент в сегмент.

Лигаментозата е в ранен стадий в 45 болни с гръдна, в
4 с шийна и в 2 с поясна локализация (минерализацията е
слаба, очертанията са нерезки, налице са ивици на просветля-
ване). В развит стадий е в 66 болни с гръдна, в 5 с шийна
и в 2 с поясна локализация (минерализацията е голяма,
очертанията са резки и гладки, все още се вижда ивица на
просветляване и изпъквания на нивото на дисковете). В 39 с
гръдна, 10 с поясна и 4 с шийна локализация е в напреднал
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(късек) стадий. Плътността е голяма и хомогенна, налице е
сливане с. телата, изпъкванията на нивото на дисковете са
слабо изразени или липсват. При един и същ болен в отдел-
яй сегменти се наблюдават различии стадии. Наблюдават се
различия и в един и същ сегмент. Най-малка га дебелина на
осификациите е 1 мм, а най-голямата 18 мм, като в шийния
и поясния сегмент по-голямата дебелина е по-честа. Най-изра-
зените изменения не винаги съвпадат с върха на лордозата
и кифозата в гръдния сегмент в 64, в шийния в 8 и в пояс-
ния в 5 болни. ,

Хередитарна ектодермална дисплазия

Н. Грявчева-Яношевич, М. Груневски, Б. Младеновски (Скопие)

Авторите съобщавэт няколко случая с рядко хередитарно
семейно заболяване. Всичките деца са от едни и същи роди-
тели с еднаква симптоматология: много рядка и чуплива
коса до появата на алопеция, слабо изразени вежди, редки
и тънки мигли на очите, а при момичетата отсъствие на вто-
рични полови белези. При всичките деца кожата има груба
структура с милиарен вид. Направено е и хистологично из-
следване на кожата и промените се обсъждат подробно. Ос-
вен това е налице и различна хиподонтия. При едно момиче
са били налице само три зъба в горната и три в долнага
челюст.

Направено е рентгеново изследване на главата, крайни-
ците и други органи. Установено е закъсняване в узряването.
Промените в млечната и постоянната дентиция са били също
характерни. Почти при всички деца е имало сколжлични про-
мени в дългите кости, особено в радиуса и улната. Епифмзите
са били фуниевидни.

Заболяването е извънредно рядко и публикациите са мал-
ко на брой.

Рентгенологични паралели при остеесаркоми, локализирани
в съседните части на костите, образуваиш коленните ставя

Г. Григоров, А. Кръстин, Д . Петков (Ссфия)

Разглеждат се рентгеновите образи при първото изслед-
ване на 38 болни с първични остеосаркоми (21 мъже и
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17 жени), 16 в голям пищял (г. п.) и 22 в бедрена кост
(б. к.). Средна възраст 17,3 г., при най-голяма честота във
II десетилетие.

Разпределението по рентгенов образ е следното: вътре-
костни остеолитични централни — няма; вътрекостни остео-
литични ексцентрични — 2 в г. п. и 3 в б. к.; повърхностни
остеолитични — 3 в г. п. и 2 в б. к.; вътрекостни остеолитични
централни — 4 в г. п.; вътрекостни остеосклеротични ексцен-
трични — 3 в г. п. и 5 в б. к.; вътрекостни смесени централ-
ни — 2 в г. п.; вътрекостни смесени ексцентрични — 1 в г. п.
и 3 в б. к.; повърхностни смесени — 1 в б. к.; лъчисти — по
1 в двете кости; вътрекостни дифузни — 1 в г. п. и 2 в б. к j
параосални — 4 в б. к. В 6 болни с локализация в г. п. и
и в 2 — в б. к. остеосаркомът преминава в епифизата.

Перностална реакция (п. р.) има в 13 болни с локализа-
ция в г. п. и в 18 — в б. к. Силно изразена п. р. (задхожда
изменения га в косгта по протежение над 5 см) при локали-
зация в г. п. няма, а при локализация в б. к. има в 3 болни
(всички остеолитични). Средно изразена п. р. (задхожда
измененията 3—5 см) има в 3 с локализация в г. п. и в 7 —
с локализация в б. к. П. р. е под 3 см в 10 болни с ло-.али-
зация в г. п. и в 8 с локализация в б. к. Слабо изразени спи-
кули има в 7 болни с локализация в г. п. и в 3 с локализа-
ция в б. к. Периостална козирка има в 4 болни с локализа-
ция в г. п. и в 8 с локализация в б. к. Осификации в частта
извън костта има в 5 болни с локализация в г. п. и в 6 с ло-
кализация в б. к. Остеосклерозата е хомогенна в 3 болни с
локализация з г. п. и в 1 — в б. к. Остеосклерозата е облако-
видна в 4 с локализация в г. п. и в 8 — в б. к.

Осификационни смущения при деца, болни от хемофилия

Д. Дяков, Ш. Ниньо (София)

Проучиха се 120 деца, болни от хемофилия на възраст от
1 до 15 години. Установиха се различии осификационни сму-
щения при 74 деца (62%). Най-тежки са смущенията от 9
до 15 години. Осификационните смущения се разпределиха
в 2 групи: смущения с ускорено и смущения със забавено
развитие. Ускореното развитие се изразяваше с преждевре-
менна поява, уголемяване и преждевременна синостоза на



епифизнте. Акцелерацията на скелетния растеж при хемофи-
лиците се определяше от преждевременно™ уголемяване на
епифизите. На колянната става бяха засегнати кондилите на
фемура при 111 стави, при 67 стави проксималната епифнза
на тибията и при 72 стави осификационното ядро на патела-
та. Тежката и умерена степей на уголемяването на кпнди-
лите на фемура се съпътствуваше от валгусна деформация,
флексия и задна сублуксация на тибията. Уголемяването на
главичката на радиуса се наблюдаваше при 67 стави и съче-
тано с. деструкцията на ставните повърхности, тя водеше до
валгусна деформация. Преждевременна синостоза на епифи-
зите се на мери при 3 коленни и 10 лакътни стави. При 2 слу-
чая от тях в по-късна възраст се установи скъсяване на кран-
ниците. Изоставането в развитието на епифизите наблюда-
вахме при 40 стави, от конто при 11 стави се установи зася-
гане на прокснмалпата епифиза на тибията. Депресията \\
се придружаваше с инконгруентност на ставите и с ротацион-
ная аномалия. Уголемяването на епифизарните ядра е един
от постоянните критерии за определяне тежестта на хронич-
ната артропатия. Рентгеновото изследване при случайте с
тежко засягане на осификацията на епифизите може с голя-
ма сигурност да предскаже образуването на допълнителни
аномалии, конто могат да възникнат в зрялата възраст.

Хемофилни псевдотумори в детската възраст

Д. Дяков, Ш. Ниньо (София)

Наблюдавахасе 120 деца, болни от хемофилия, на възраст
от 1 до 15 годи ни. В б деца на възраст от 11 до 15 годи ни
се -.установиха 8 хемофилни псевдотумора. Нашите наблюде-
ния съставляват 'Д от описаните в литературата псевдоту-
мори в детската възраст и '/и от всички псевдотумори. Тя.х-
ната локализация засяга при 4 случая фемура, при 2 случая
хумеруса и при 1 случай радиусите и калканеуса. При I
случай се установи последователно засягане на калканеуса и
на фемура, а при друг случай бяха засегнати симетрично
радиусите и едностранно. хумеруса. Псевдотуморите в зави-
гпмост от начина на образуването и еволюцията ги разпре-
делихме на две форми: субпериостална и интрамедуларна.
Към първата форма причислихме 3 случая, а към втората
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5 случая. Рентгеновата картина на субпериосталните тумори
се характеризираше с многослоеста периостална реакция
или с образуването на нова костна формация, свързана с
периоста. Рентгеновият образ на интрамедуларните тумори
се изразяваше с еднокамерно или многокакерни кистични
просветлявания, съпътствувани от тежка деструкция на меду-
ларния канал и на кортикалиса. При 1 случай с интрамеду-
ларен тумор на фемура установихме напречна фрактура. Ди-
ференциалната диагноза при субпериосталната форма се пра-
веше с остеогенна саркома и саркомата на Юинг, а при нн-
трамедуларната форма с гигантоклетъчен тумор, аневриз-
мална киста, енхондрома и с фиброцистична остеодистрофия
на Реклингхаузен. Динамичното наблюдение в продължение
на 2 години показа при 2 случая с интрамедуларна форма на
псевдотумора пълно оздравяване, при 2 случая частично
оздравяване, а при 2 случая без промяна на рентгеновата
картина. При 1 случай със субпериостална форма на псевдо-
тумора се приложи радиотерапия от 1000 рада без подо-
брение.

Възможности на рентгенографията с директно увеличение
на образа при травматични изменения на челюстите

Ил. Енева (София)

Конструирането на рентгенови тръби с фин фокус —
0,3x0,3 мм и все по нарастващите изпсквания на хирурги-
ческата стоматология налага внедряване в ежедневната прак-
тика на снимките с директно увеличение на образа. Супер-
нозицията на лицевия скелет с мозъчния череп и черепната
база затруднява екзактната диагностика- на фрактурите. Ди-
ректно уголеменият образ дава възможиост за по-добра вмди-
мост на фините анатомични детанли, по-ясно представяне на
меките тъкани п поява на повече подробности.

В Медицинска академия — Катедра по рентгенология и
радиология — рентгендиагностично отделение II база, Първо-
степенна обединена болница — Русе и Стара Загора, са из-
следвани 30 болни на рентгенови апарати „Мюлер" и ,.Тур
1000" при увеличение на образа 1,5—2 пъти и разстояние
фокус-ибект 40 см. Значително по-ясно се виждат направле-
нието и размерите на фрактурната междина, дислокацията на
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фрагментите, наличието па дребнн фрагменты. Установява се
комуникацията с максиларните синуси, прекъсзането на орби-
талния ръб и се отдиференцира проектиращият се в орбитатг
ламбдовнден шев. По-добре се представя трудно зидимата
облает на възходящия клон на мандибулата и темпороман-
дибуларната става. Фините структурни изменения при иачал-
ни усложнения се диагностират своевременно.

Изводи: 1. Директно уголемените снимки са важен допъл-
нителен метод при диагностиката на травматичните измене-
ния на челюстите.

2. Появата на нови подробности дава възможност за от-
криване на малки фрагментн в съеедство с фрактурната меж-
дина и наличие на начални възпалителни огнища при небла-
гоприятен ход на издравителния процес.

Конвенционални и допъл мител ни рентгенови метод и
при травматичен остеомиелит на челюстите

Ил. Енева (София)

Неирекъснатото развитие на оперативната техника съз-
дава възможност за своевременно хирургично лечение на
травмагнчният остеомиелит. Определянето на лечебната так-
тика зависи изцяло от прецизната рентгенова диагностика
Усъвършенствуването на рентгеповата апаратура изисква все
по-широко използуване на допълнителните методи: томогра-
фия и снимки с директно увеличение на образа.

В Медицинска академия — II база — лицево-челюстна хи-
рургия, рентгенодиагностично отделение на Катедрата по
рентгенология и радиология и Първостепенна обединена бол-
ннца — Русе са направени сравнителни рентгенови пзелед-
вания на 25 бол ни с апарати „Политом" и „Тур 1000" в полу-
аксиална проекция и типична профилна графия на мандибу-
лата. Проведена е унидирекционна томография с надлъжна
посока на размазване и мултидирекционна томография с
кръгово двилсение при томографска етъпка от 0,5—1 см, с
ъгъл на люлеене на тръбата 50°. Правят се 3—4 томографски
среза според характера на измененията. Директно уголеме-
ните снимки са в типични проекции с 1,5—2 пъти увеличение
на образа при разстояние фокус-обект 40 см.

Пространственият томографски образ дава данни за на-
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личие на секвестри в костния масив, разпространенис на про-
цеса в дълбочина и възможност на засягане по съседство на
жизнено важни органи. При директно увеличения образ се
виждат по-ясно размерите на огнищата, наличието на фистул-
ни ходове и дребни секвестри. Установява се спонтанно ре-
фрактуриране при метална остеосинтеза или заплашваща.
фрактура при дифузен одонтогенен остеомиелит.

Извод: допълнителните рентгенови методи дават по-точни
данни за структурните изменения на челюстите и разпростра-
иението на гнойния процес п дълбочина.

Костна патология на лакътната става с увреда
на улнарния нерв

Н. И лиев, Н. Узу нов, Д. Станчев, Н. Никоевски (София)

Промелите в лакътната става вследствие прекарани фрак-
тури, артрозни и други болестни съетояння нерядко се ус-
ложняват с увреда на улнарния нерв. В това отношение из-
следвания в нашата страна почти не са провеждани.

Ранната диагноза на увредата на улнарния нерв в тези
случаи е важна, т. " като тя позволява една по-своевремен-
на и по-рационална терапия.

Нне имахме възможност да изеледваме 15 души с увреда
на улнарния нерв, от конто при 12 причината за лезията на
същия бяха костно-ставни изменения в облаетта на лакът-
ната става.

С оглед уточняване индикациите за консервативно или хи-
рургическо лечение бяха предприети рентгенологични, кли-
нични и електромиографични изеледвания.

В иастоящото съобщение се обсъждат резултатите от на-
шите наблюдения.

Случай с вродеки дефекти на лопатката

Е. Катеринов (София)

Вродени дефекти на лопатката във фосса иш . -."
като последица от осификационни смущения, се иаблюдават
извънредно рядко. Досега са описани 6 случая, при конто
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размерите им са били с големина най-много 0,5/0,5 см. При
двама от болните се касае за малки дефекти, вероятно вро-
дени и във връзка със съдов канал. При останалите 4 болни
на възраст от 60 до 70 години обаче е твърде вероятно да
се касае за сенилна костна атрофия, а при единия от тях и
за метастазн. Нито един от тези болни не е проследен в ди-
намика.

Наблюдавахме болен от пневмония (Б. Т., 42 г.), при кой-
то на направената лицева графия на гръдната клетка бяха
открити 2 големи дефекта на дясната лопатка. Краниално
разположеният е по-близо до марго вертебралис скапуле и
нма размерн 3,5/2 см, а разположеният под него дефект с
по-близо до марго аксиларис скапуле и има размери 3/2 си.
(Измерването е извършено на томографски срез.) При по-
вторно явяване на преглед, след около 3 години, описаните
дефекти не са претърпели никакви промени.

Твърде големите дефекти и сравнително младата възраст
на болния дават основание да се приеме, че се касае за дей-
ствително много рядък случай на аномална осификация на
лопатката.

Сврьхбройчи интраторакални ребра с принос на 3 случая

Е. Катеринов (София)

Наблюдавахме 3 случая със евръхбройни интраторакални
ребра при 2 мъже на 18 и 15 години и момиче на 13 години.
При пьрвия случай се касае за ребро, което започва от горно-
задната част на дясното трето ребро и минавайки през гръд-
ната клетка ,се залавя за стернума на равнището на V гръден
прешлен с оформена ставна повърхност. Случаят е проучен
и томографски. При втория случай реброто започва от горно-
аксиларната част на I ребро и артикулира със стернума на
писочината на V гръден прешлен вдясно. При третия слу-
чай реброто започва от горно-задната повърхност на IV дясно
ребро и завършва на залавното място на II ребро. Всичките
3 случая се съпровождат с лобус вене ацигос от същата
страна.

Нашите наблюдения показват, че диагнозата йнтратора-
кално евръхбройно ребро може да се постави със сигурност
и без долълннтелно проучване, ако горномедиалната част
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на необичайната сянка артикулира с тялото на прешлени
или излиза от ребро, съпътстзува се от лобус вене ацигос и
артикулира със стернума. Методи на изследване — рентгено-
скопия със завъртане на болния на около 30° или томография.

Остеофитозата при ревматоидния артрит

И. Катранушков (София)

Остеофитите на ставния ръб, както и калцификациите на
залавните места на сухожилия и връзки, са едка от най-че-
стите и ранни прояви на дегенеративния ставен и околоста-
вен процес. Генезата на остеофитите в костта, в хрущяла, в
залавните места на капсулата или в метаплазията на съеди-
нителната тъкан е нерешен дискусионен въпрос. При ревма-
тоидния артрит и другите ревматични възпаления също се
наблюдават подобии формации. Една част оттях са несъмнено
късни последний на възпалението, израз на напреднал дегене-
ративен процес, и представляват вторична естеоартроза ч
периартроза

Наши наблюдения в около 300 проследени случая показ-
ват, че в една част от тях продуктивните изменения са срав-
нително ранни. Те съпътствуват по време деструктивния про-
цес и са изолирани от него или в непосредствена близост с
деструкцията. В някои случаи те я предшествуват или се
явяват, преди тя да стане видима. Няма морфологнчни 6ejif-
зн или характерна локализация, конто да разграничат ран-
ната остеофитоза при възпалението от тази на дегеиерацията
или на получените по друг път остеофити. Това е прпчината
остеофитите да са определяни като късни дегенеративни про-
яви, резултат на възпалението. У младите хора, при конто
липсват факторите на инволуцията и дегеиерацията, ..възпа-
лителни" остеофити и сродни образувания са иерядко явле-
ние, докато у децата при дебелата хрущялна обвивка на
епифизите и ядрататенесе наблюдават, както впрочем е
късна и. рядка и самата деструкция. У децата еквивалент на
ръбовнте образувания представлява бързата и неправилна
осификация на хрущяла, израз на смущения в развитието.
Продуктивните процеси могат да бъдат считани като реакция
на костта, с което ревматоидният процес в ставата ще се раз-
глежда като единство на деструктивни и продуктивии про-
мени.
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Костни промени при тропическа язва

И. Катранушков (София)

Изследвахме в Етиопия костните промени при подбрана
група от 28 болни с хро.нична напреднала тропическа язва
на подбедрицата. Болшинството от болните бяха с давлост
на процеса над 10 години, на възраст от 31 до 58 г. Повечето
бяха лошо или неадекватно лекуваии. Въпреки продължи-
телността на заболяването и значителното мекотъканно пора-
жение в 12 случая наблюдавахме само промени, приети като
характерни за началния стадий. Това са различии перио-
стални реакции, едно- и многоламеларни, правилни или груби
гребеновидни, дори с образуване на спикули. Повечето пе-
риостози са стари, сраснали с подлежащия кортекс, като за-
дебеляват костта, а с едновременна обща остеосклероза во-
дят до формации подобии на остеома. Спонгиозиране откъм
вътрешната компакта разширява медуларния канал. Перио-
стози се наблюдават и далеч от язвата, вероятно като израз
на трофични промени и вешпна стаза. По-характерни са
деструктивните промени, конто се наблюдават под кожното
поражение. В 2 случая наблюдавахме секвестрация, а в оста-
налите различно дълбоки, доста разпространени разрушения
на компактата. Сравнително по-добре отграничените и по-
плоски дефекти с околна остеосклероза показваха благо-
приятна тенденция към оздравяване, което съвпадаше с кли-
ничния ход. Дистално от пораженията в някои случаи се на-
блюдава остеопороза. В 2 случая се откри сколиостоза ве-
роятно вследствие ръбцово свиване на язвата и околната
тъкан. Злокачествено израждане определихме в 2 случая
съответно на белезите па злокачественост, но диференцира-
нето не е лесно сред значителните наличии промени. Честота-
та е по-висока от познатата в литературата (до 2,5%) пора-
ди подбора на групата с хронични и тежки случаи.

Рентгено-клинични проучвания вт>рху костните промени
у болни от захарен диабет

Л. Коева, П. Костов (Варна)

Проучени са 50 болни от захарен диабет на възраст от
18 до 65 г. Направени са рентгенограмм на костите на край-
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ниците (предмишницн, длани и пръсти, нодбедрици и ходи-
ла), ключиците и поясните прешлени. Отчетени са следните
показатели: 1. остеопороза — визуално и рентгенграметрично
посредством иадексите на Barnett—Nordin, Рохлин и дебели-
ната. на кортнкаляия слой на клавикулата; 2. артрозни изме-
нения; 3. периостоза; 4. наличие на кистозли образувании.
Внзуалннят анализ показва, че 72% от болпите имат остео-
пороза, като нан-често тя е в етъпалата, следзани от поясни-
те прешлени и предмишниците. Рентгенграметричното опре-
деляне показва почти същата честота на остеопорозата, като
разлнчията между трите използувани метода са незначител-
ни. Артрознн промени се наблюдават в 2/3 от болните, пре-
димно в поясните прешлени. Периостозата ангажира най-
вече подбедриците и се отчита в 28% от болните. Кистозни
изменения се наблюдават в половината от болните с най-
честа локализация в кариалните кости.

Съпоставянето на костните промени с възраетта на бол-
ните показва, че тс са най-разпространени във възраетта от
55 до 64 годный с по-голяма честота сред, жените. У всич-
ки болни с продължителност на диабета над 10 годи ни се
установява поне една от посочените костни промени. Оо-из-5

разени костни промени се наблюдават и у млади диабетици,
конто са с чести кетоацидози. Всички болни с диабетна рети-
нопатия имат и костни промени. Няма корелация между уста-
новената макроангиопатия и костните изменения. Липсва за-
иисимост между честотата, разпространениего и характера
па костните промени и вида на прилаганите антидиабетни
средства.

Към въг;роса за формата на петия поясен прешлен
и отношението му към кръегната кост

3. Кононова (София)

Литературпите данни за диагностичното значение на фор-
мата на Л5 се различават. Някои автори съобщаваг за по-
малка аисочнна на задняя ръб на Л 5 в хората с дефекти на
дъгата му, в сравнение с тези без' дефекти. Смята се, че
трапецовндната форма на Л 5 е вторичен белег, а не причина
за тистезата му п че таказа форма нямат децата; когато' се
оформява дефектът в дъгата. Други автйрн-'са намерили
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значително снишаване на задната част на Л$ у болни със
спондилолистеза, в сравнение с тези без спондилолистеза.
Ето защо, ние си поставихме задачата да проучим формата
на Л 5 у неподбрани болни с оплаквания от болки в пояс^ата
облает, без рентгеновн белези на спондилолистеза и дефекти
в дъгите на прешлените.

Проучването се проведе на 100 болни на възраст от 18 до
60 години. Анализирани бяха нор мал ни лицеви и странични
рентгенови снимки, странични томографии, статодинамични
снимки с навеждане назад и напред. Определяше со положе-
иието на сакрума, наклона на горната му повърхност спрямо
хода на хоризонталата, положението на долната дискална
позърхност на Л5 спрямо съеедната на сакрума и на задния
ръб на Л 5 спрямо съеедната част на задния ръб на сакрума,
разликата във височините на предния и задния ръб на Лц>
формата на долната дискална повърхност на Лз.

Резултатите показват, че формата на Л5 в болните без
спондилолистеза и дефекти в дъгите е резултат на разви-
тието на лумбосакралния сегмент на гръбначния етълб. Съ-
ществено значение за разликата във височините на предния
и задеи ръб на Л5, за характера на дискалната повърхност
на Ло и съеедната па сакрума има положението на сакрума
и особено наклонът на горната му днекална повърхност. Тезп
особености са в много болни в причинна връзка с вторичниите
промеии и клипичиата картина и следва да се имат пред вид
при преценка на съетоянието им, трудоспособноетта и про
фесионалната ориентация.

Рентгенови образи при тумори и тумороподобни заболявания
на пубисната и ишиадичната кост

А. Кръстин, А. Цветков, И. Андреев (София)

Разглеждат се 4/ болни — 27 с метастази от рак на гър-
дата, бъбреците, пикочния мехур, простатата, ректума и др.;
5 с фиброкистична остеодистрофия ;3 със сарком на Юинг,
3 с остеосарком; 2 с фибросарком; 2 с аневризмалнн кисти
и по 1 с ретикулосарком, хондросарком, лимфогрануломатоза
и мелореостоза. В 15 болни локализацията е само в пубис-
ната кост, в 13 в пубисната и ншиаднчната кост и в 9 в
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зпшиадичната кост. В 4 ,болни са засегкати двете пубисни ко-
сти и в 6 двете ишиадичнн кости.

При 31 болни измененията са остеолитични, в 7 остео-
склеротични и в 9 смесени. Остеолитичните изменения по
морфология са: централни огнищни — 7, ексцентрични огнищ-
ин — 5, с характер на дисецирана структура — 2, с тотално
обхващане на цялата кост или на напречника и — 17. В 13
от тях е променена и формата на костта (с фибросарком,
фиброкистична остеодистрофия, метастази от рак на гърда-
та, бъбреците и пикочния мехур). В 6 болни процесът об-
хваща и съседните тъкани (с ретикулосарком, метастази от
рак на белия дроб, ректума, бъбреците, пикочния мехур).
Очсртанията на остеолитичните огнища са резки само в еди-
пични болни с метастази от рак на простатата, гърдата и
фиброкистична остеодистрофия. Остеопластичните изменения
са: централни хомогенни в 2 болни (с метастаза от рак на
простатата и сарком на Юинг), ексцентрични хомогенни в 2
(с метагтази от рак на простатата и мелореостаза) и петнисти
в 3 (с метастази от рак на простатата). Смесените са в
6 болни с централна локализация, а в 3 е малице тотално
обхващане (с хондросарком, аневризмална костна киста и
метастази от рак на ректума). Периостална реакция има в
11 болни (сарком на Юинг, метастази от рак на белия дроб,
ректума и ретиноб.частом). Тя е силно изразена, многоламе-
ларна само в 1 болей със сарком на Юинг.

Анализът на рентгеиовите образи показва, че диагнозата
злокачествен тумор с възможна в 92%, но в повече от 50%
не с въз можно да се определи нозологичната единица.

Остеоинсерционни примени при заболнвания със синдром
на вегетативна полиневропатия на горните крайници

М. Маждраков. Г. Гуторанов (Враца)

Авторите си поставят задача да изяснят специфични ли
са остеоинсерционните промени при синдрома на вегетативна
полиневропатия, има ли професионална характеристика про-
цесът на остеосклероза или пороза при различните индивиди
или промелите се дължат само на индивидуалната реактив-
ност на организма.

Мзследвани са 110 болни с изявени пегетативни смуще-
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ния в горните кранници. без видимо обехтизни данни за
ставно-сухожилка патология, разпределени в 23 професио-
нални групп: монтьори, фрезисти, словослагатели, машикопи-
сци, бръснари, стерилизаторы, шофьори. тракторист, тъкач-
ки, предачкк, шивачки, плетачки, мозайкаджии, строителни
работници, телеписки, шлайфисти, ка меноделци, дърводелци,
шприцьори, дсячи, миньори, стругари, медицински сестри. Под-
Срани бяха лица ка възрзст до 45 годннн. конто са на про-
дължителна активна диспансеризация. За контрола бяха взе-
ти 20 клинично здрави раооткицн от изследваните ирофесио-
нални групп.

На вснчки изследвани лица ^а направенп рентгенографии
на длани, китки, лякътни и раменни стави.

При болните се установяват в 58,2% от случайте начали^
остеоартроза, в 26,4% шпори на олекракоиа, а при 21,8% ос-
теопороза ка лакътната става, в 38,2% субакромиална омар-
троза; в дланите и китките се намират артрози, еностози, ос-
тсопоротични или склеротични промени. кисти, промени на
туберозитас унгвикуларе, разпределени различно според про-
дължителността на трудовия стаж и професията на болния.
По-гол яма е честотата на кистите при строителнн работници,
шофьори, миньори. шлайфисти, ка меноделци, медицински
сестри. На мира се, че описаните рентгенографски промени не
са специфичны за посочс-ното страдание (вегетативна полике-
вропатия). но все пак са по-чести при изследваните бол ни
в сравнение със здравите, имащи същия трудов стаж. При
вегетативна полиневропатия се на мира по-често заангажира-
не на метакарпофалангеалккте ставн. При опрсделени профе-
сии се повтарят характерни остеоинсерционии промени.

Сравнително проучваие топографията ка темпоро-мандибу-
ларната става при различните видосе захапки

Ц. Авилов, Л1. Л1аждраков (Ерзца)

По литературни данни въпросът за корелацията между
вида па зьонат^. оклузик и темпоро-макдибуларната става е
спорен и при това проучен върху малоброен материал.

За да установят имг ли корелация между вида на зъбна-
та оклузия и топографията на темпоро-мандибуларната ста-
па. авторпте са направили рентгенологнчни изследваиия на
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152 пациенти на възраст от 15 до 30 годинн, с различии видо-
ве зъбни оклузии. Изследваните по вида на оклузията се
разпределят, както следва: нормална — 28 пациенти, долна
прогнатия — 25, долна ретрогнатия — 16, дълбока — 53, дъл-
бока с долна ретрогнатия — 30. Рентгенографиите са праве-
ни по метода на Шмид и класическата томография на двете
стави при срезове от 1,5 до 3 см.

На всяка става, изобразена вър.ху рентгенографията, са
правени по шест измервания: ширина на ставната ямка (L),
дълбочина на ставната ямка(Н), наклон на ставия туберкул
а), ширина на ставната цепнатина, измерена на три места,
в дьното (ДО, мезиално (Д2) и дистално (Д 3 ).

От направените измервания се установява, че при зсички
вылове захапки наклонът на ставния туберкул е между 30 и
50°, дълбочината на ставната ямка е между 5 и 8 мм, шири-
пата па ставната ямка е между 14 и 18 мм. Ставната цепна-
тнна в дъното на ставната ямка е най-широка и е между 1,5
и 4 мм, в мезиалната част е между 1 и 3 мм, в дисталната —
между 1 и 2,5 мм. Това показва, че в повечего от случайте
ставната главичка е разположена по-близо до задния скат на
ставния туберкул.

Числените стойности на измерванията, конто се срещат
при всичюг видове захапки, ни дават основание да смятамс,
че няма корелация между вида на зъбната оклузия и топогра-
фията на темпоро-мандибуларната става.

Рентгенови образн при гумори и тумороподобни заоолявания
на раменната кост

Д. Петков, Г. Григоров, В. Георгиев (София)

Разглеждат ее 50 трудни в диагностичио отношение бол-
нн (с метастази — 15, остеогенни саркоми — 8, фибросарко-
ми — 6, сарком на Юинг — 2, солитарни костни кисти — б,
остеокластами — 2, хондросарком, аневризмална костна ки-
ста, остеом, неосифициращ фибром, фиброзна дисплазия, ео-
зинофилен гранулом).

Локализацията на метастазите (средна възраст на болни-
те 51,8.г.) е в 3 в проксималната метафиза, в 5 в проксимал-
ната метаднафиза и в 9 в диафизата. Измененията са в 12
централни остеолитични, в 4 ексцентрични остеолитични и в
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1 с метастаза от остеогенен сарком — смесени. В 11 пма пс-
риостална реакция (ПР) — в 2 силно, в 5 средно л в 4 слабо
изразена. В 6 ПР е едноламеларна, в 2 многоламеларна, Б 2
неправилна и в 1 гребенеста. В 2 има спикули и спикулопо-
добни формации. В 7 има промени и в меките тъкани и също
в 7 патологични фрактурн.

При бол ни те с остеогенни саркоми (средна възраст 20 г.)
локализацията е в 3 в проксималната метаеиифиза, в 4 в
проксималната метафиза и в 1 в диафизата. В 4 бол ни изме-
ненията са централни остеолитични, в 2 ексцентрични остео-
литични и в 2 смесени. В 2 болни има изразена многоламе-
ларна, в 1 едноламеларна и в 1 полиморфна ПР. В 2 има
спикули. Меките тъкани са обхванати във всички болнн. Па-
тологични фрактури има в 4 болни.

Измененията при фибросаркомите са от централен или
ексцентричен остеолитичен тип. Те са в 5 болни диафизарно
я в 1 в проксималната метадиафиза. Средно изразена ИР
има в 4 болни. При саркомите на Юинг измененията са цен-
трални и повърхностни остеолитични. ПР е ламерална и не-
правилна, на места със спикули. В останалите наблюдения
няма специфични особености.

Проучването показва, че в около 30% от болните рентге-
новите образи са така сходни, че не е възможна точна нозо-
логична диагноза.

Нашият опит при използването на стереорентгенографията
при травми на костно-ставния апарат

В. Петрунов (София)

В клиниката по спешна рентгенова диагностика при
РНПИСМП „Н. И. Пирогов" стереорентгенографията се из-
пс. зва от няколко години. Рентгеновата апаратура ни дава
възможност да правим стереорентгенограми само с една рент-
генова тръба, с интервал от време около 10 сек., необходим
за преместване на тръбата и за смяна на касетата. Поради
това можем да правим стереограми само при обекти, конто
могат да бъдат напълно обездвижени за този интервал —
практически само при снимки на костно-ставния апарат, и УС
при пациенти в достатъчно добро съетояние, за да могат да
съдействуват при провеждане на изеледването.
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Чест и подходящ обект са тразмите на таза н тазобедре-
пнте стави при протрузия на ацетабулума, при луксации с
фрактури и др. Използваме метода и при другн обекти — кэ-
лянна, глезенна, раменна става и др. Използваме метода за
проследяване оздравителыия процес, предоперативен и след-
оперативен контрол.

Стереорентгеновия образ на сниманите обекти от костно-
ставния апарат дава много добра пространствена представа
за разположението на фрагментите, тяхната посока, съотно-
шеннето им със ставните повърхности, което е от съществено
значение за поведението на травматолога и ценно указание
при оператнвни интервенции. В много случаи същите заклю-
чения може да се направят и с използване на стандартнит*
методи на рентгеново изследване, но стереорентгеновият об-
раз дава непосредствена визуална представа.

Методът е внедрен в ежедневната практика на травмато-
логичните клиники на института и получава много добра
оценка и признание от страна на травматолозите.

Значение на томографинта при диференциалната диагноза
на карциномите на максиларните синуси с възпалителни

заболявания

И. Пешев, Л. Томов (София)

Наблюденыята ни обхващат 50 случая с карцином на
максиларния синус и около 100 със синуити, суспектни за
карцином.

Посредством томографските срезове се визуализират про-
менитс в кухината на синусите и състоянието на стените им.
Така установяваме промени в мукозата и ендокавитарно раз-
виващи се формации, белези на разреждане структурата на
костните стени и различна по степей деструкция на същите.
В диференциалната диагноза на карциномите на максиларни-
те синуси и синуитите е от значение отграничаването на про-
меиите, дължащн се на пернсинуит, конто срещаме често при
поел едините. При него на мира ме, че зоната на костно раз-
реждане, разположена непосредствено под компактата, марки •
раща вътрешните контури на синуса, е значително по-тясна
я no-paBHOi\iepHa, докато при карциномите е неравномерна,
лакунарна и е свързана с инвазията на тумора. Компактната
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зона на костните стени при възпалителннте променн е с ио-
голяма плътност, по-широка, докато при туморно засяганее
прекъсната и с намалена плътност. При възпалителните за-
болявания мукозата реагира често с лентовидно засенч^ане,
с гладки или дъговидни контури, отговарящо на хипертрофия
или формиране на субепителиални кисти, докато при карци-
номите измененията водят до наличие на нехомогенна и не-
правилно очертана сяика.

Hue използуваме кръгово размазване при условията на
снмултанна техника със срезове през 0,5 см, а при уточнявг
не на промените в костните стени и през 2 мм. Служим си
с фронтални, профилни, тангенциални и аксиални сечения,,
конто ни показват и разпространението на процеса: към ор-
бита, етмоидални клетки, кавум назн, алвеоларна и птериго-
идна облает.

•глектрорентгенографичният метод в костно-ставната диагно-
стика и травматологията

Д. Поп.чихайлов, X. Попмихайлова, М. Богданова, Ц. Янков (Вари.О

Авторите правят кратка характеристика на особеностнте
на метода, подчертавайки графичните му предимства — на
одна електрорентгенограма да се получи ясно изобразяване
както на меките тъкани, така и на костната структура. Из-
тъква се, че използуването на редица физични процеси и
феномени при електрорентгенографията позволяват върху по-
лупроводниковата селенова пластина да се получи богат на
детайли образ на изеледвания обект. Всички тези графични
особености на електрорентгенограмите, както и бързината на
нзготвянето им върху обикновена хартия (за 2 до 3 мин.), и
малката стойност на една електрорентгенограма, правят ме-
тода особено ценен в травматологията и спешната костнз
диагностика.

Авторите представят собствен богат материал от проведе-
пи изеледвания на костите на краиниците и на черепа на общо
530 души. На част от тях са извършени и сравнителни изелед-
вания при редица заболявания на костите: възпалителни, ту-
морнн, дегенеративни, при което са установили, че на елек-
трорентгенограмите по-добре и по-лесно, откол-кото на рентге-
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новия филм се долавят финн изменения в костната структу-
ра и начална периостоза

Рядък случай на вродена костна аномалия в областта на
калканеуса

А. Прозоровски (Плевен)

Описва се случай с рядка вродена костна аномалия у въз-
растна жена в областта на петната кост — под долния край
на тубер калканеи. Касае се за случайна находка, открш z
при ренгенографнчно изследване на областта по повод оплак-
вания от болки в петата при ходене с меки обувки.

Пубертетно развитие и костно съзряване у деца със
затлъстяване

Н. Станимирова, Д. Калканджиев, К. Българянов, В. Вулов (Плевен)

Затлъстяването през последните години придоби социален
характер и стана един от актуалните проблеми на човечест-
вото. Това се дължи на увеличената му честота и неблаго-
приятната прогноза, която представлява за здравето и продъл-
жителността на живота на индивидите, засегнати от него.

През 1972/1973 г. при епидемиологично проучване на ендо-
кринно-обменната заболеваемост сред децата от 0 до 18 го-
дшш в гр. Плевен затлъстяването се установи в около 6с/е,
като във възрастта от 7 до 15 години този процент значител-
тю се завишава. При това се установи, че съществуват опре-
делени особености във физическото развитие и протичането
на пубертета при тези деца, което несъмнено е свързано с
промени и в костното съзряване.

Във връзка с това при 420 деца от 7 до 15 години чрез
рентгенограми на лявата ръка бе определена костнатз въз-
раст. Работено е по таблиците на Гройлих и ГТайл, Франц
Шмид и Хелмут Мол. Всяка възрасто-полова гр ;па включва
от 20 до 30 деца със затлъстяване от II—III степей. Съпоста-
вят се костното съзряване с физическото развитие, пубертет-

112



нйте периоди и хронологичната възраст. При нормалното раз-
витие съществува тясна корелация между пубертетното раз-
витие, физическото развитие и костното съзряване спрямс
хронологичната възраст. При децата със затлъстяване се ус-
тановява, че костната зрелост е в съответствие с физическо-
го развитие, но спрямо хронологичната вьзраст показва добре
маркирана акцелерация, която в по-малка степей и не при
всички случаи се отнася и за пубертетното развитие.

Работата хвърля светлина върху промените в костното
съзряване при деца със затлъстяване.

Принос към рентгеновата стереоангулометрия на костите

Ст. Стоянов (София)

Обективното цифрово характеризиране стойностите на ак-
сиалните отклонения на костите е едно от основните условия
за прецизиране на нашето клинично отношение и оперативна
активност при някои вродени или придобити деформитети на
скелета. На първо място могат да се посочат шнйно-диафн-
зарният ъгъл и ъгълът на' шпината антеторзия на бедрената
кост, чиито стоиности и мат различна еволюция при сублукса-
ционните състояния на тазобедрената става. В травматоло-
гията ъглоизмерването играе съществена роля при проследя-
ването на дислокацията ad axin както във връзка с консер-
вативното, така и с оперативното и лечение.

За постигане точност и лекота в ъглоизмерването при пол-
зуването на взаимно перпендикулярни проекции на обекта
авторът предлага кълбовиден измерителен уред, на който се
нанасят данните от фасовата и профилната рентгенограма
Измерителното устройство е усъвършенствуван и опростей
вариант на модел, публикуван от автора преди няколко
годин и.

Изследването на пациента не изисква специални условия,
поради което могат да се изследват и такива с намалена
подвижност.

От фасовата и профилната рентгенограма се определят
координатите на две точки, симетрично разположени спрямо
върха на измервания ъгъл. Тези данни се нанасят върху къл-
ботб по начин, близък с той за определяне положението ьа
кораб в морето или на самолет над сушата. Пространстве-
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ния ъгъл, чийто връх се явяьа центърът на кълбокото, измер-
ваме с пергел и ъгломер.

В доклада се доказва математическата и практическата
автентичност на метода*.

Рентгеновы изменения в горния крайник при тенисистиге

Т. Тодоров (София)
Ц. Янков (Варна)

Рентгенологичните проучвания на костите и ставите на
горните крайници у 54 висококвалифицирани състезатели по
тенис от 5 европейски страни показаха наличие на изменения
у активния крайник, различии от списаните досега и нови
неописани такива. Противно на изследванията на някои ав-
тори, конто намират рентгеиологично и антропометрично раз-
лики от един и същ порядък в дължините на мищничните ко-
сти и костите на предмишницата в полза на играещия край-
ник, ние констатирахме статистически достоверна разлика са-
мо в дължините на лакътната и лъчевата кост. Намираме
също така и различна степей на хипертрофия на мишничната
кост по отношение напрёчните размери (диаметър, компакта,
медуларен канал), по отношение загрубяването и уплътняв:'-
нето на инсерционните мускулни полета (надкондили, делто-
видно и голямо изпъкване).

Установихме и следните неописани досега находки:
1. Разширяване на ставната междина на лакътната става

у играещия крайник при честота 92% и средна стойност на
разширението спрямо ставната междина на неактивния край-
ник от порядъка на 20%.

2. Наличие на остеофитни разраствания на специфични
точно определени места, нехарактерни за артрозата на ла-
кътната става, при честота 73%. Сред тях най-честа (50%)
е локализацията по горнолатералния ъгъл на олекранона
(фасова проекция).

3. Поява на периостално наслояване по медиалния ръб на
лакътната кост, определено от нас катр „метадиафизарно за
дебеляване". Очертанията му варират от гладки до едрона
зъбени. Честотата на находката е 73%. Дебелината на ком-
пактата в областта на задебеляването превишава симетрич-
ния участък на неиграещата ръка с 44% ± 5 .

114



Днагноетични възможности на томографията. при възпалител-
ните заболявания на петро-мастоидната облает

А. Томов, И. Пешев (София)

Възпалнтелните заболявания на ухото са най-често обект
на изеледване с класическата рентгенографска техника. При
пнтерпретацията на находките се откриьа воал на пневматич-
ната система или наличие на по-го.леми костни дефекти, без
ььаможност за прецизна локализация. Промените в парс пет-
роза често се пропускат.

Прилагането на томографията при йъзпалителните забо-
лявания на ухото ни даде възможност по-точно да локали-
зираме мястото и характера на възпалителния процес, нали-
чието на усложнения и да подпомогнем терапевтичнмя под-
ход. Ние не споделяые мнението на някои автори, че томо-
графията няма място при острите възпалителни процеси. Ка-
то прилагаме симултанната директно увеличена томография
при кърмачетата и малките деца, ние откриваме при отоан-
тритите воалиране на антрума или белези на периантрална
деструкция. Чрез томографията се откриват по-лесно локал-
ното или дифузно заангажиране на мастоидната клетъчна си-
стема, деструкцията на клетъчните стени, прекъеването на
тегмен антри, периантралната склероза. При възпалението
на средното ухо се локализират добре ексудативните колек-
ции и засягането на слуховите костици. Добре се проследя-
ват развитието на холестеатомите и наличието на лабиринт-
ни фистул и. Задебеляванията на мембрана тимпани се изо-
бразяват на ортоградните срезове — „симптом на мембрана
тимпани". Възпалителните промени във вътрешното ухо се
представят на томограмите с намаление проследимоетта на
лабиринтно-кохлеарния блок, перилабиринтно костно разреж-
дане или остеосклероза. При петрозата се наблюдават остео-
пороза или склеротични промени, предимно в облаегта на
апекс пирамидис, а също и прекъеване на горния пирамиден
контур.
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Стимултанна директно увеличена томография на петро-масто-
идната облает

А. Томов (София)

Сложната структура на темпоралната кост и неиното скри-
то положение в черепа създават значителчи затруднения
пред рентгеновото изеледване. С помощта на томографията се
постигна гол ям успех при диагностиката на заболяванията на
същата облает. Проследяването на анатомичните формации
и патологичните процеси е възможно с прилагане на много-
посочно размазване, малка етъпка и голям брой срезове.
През последните три години ние си служим изключително съе
симултанна директно увеличена томография при изеледване-
то на тази облает. При условията на хипоциклоидно размаз-
ване, като си служим с „Политом-Масио" и съе симултанна-
та касета на Карадимов и специално пригодените от нас се-
риограф и туиелен сериограф, ние реализираме томографска
серия от 18, 21 или 36 снимки през 1 или 2 мм. Това пости-
гаме с три ексионации при двустранните симетрични проек-
ции или с максимум 6 при едностранните, което води до три-
кратно намаление на лъчевото натоварване на пациента. Тяс-
ното блендиране на лъчевия сноп и прилагането на по-твърда
техника ни осигурява равномерно почерняване на всички
фил ми. Системата на „Политом—А" ни позволява да получим
максимално увеличение 1,6, при което не се чувствува геоме-
тричната нерязкост, като се установяват по-големи тонални
разлики и се гюдобрява видимостта на някои формации (слу-
хови костици, лабиринтен блок, клетъчни стени).

Прилаганият от нас метод дава добри диапюстични резул -
тати при възпалителиите заболявания, аномалиите на ухото,
ту морите на същото, травматичните увреждания и отосклеро-
зата. Той осигурява: максимална томографска информация
чрез голям брой срезове, с увеличени размери на анатомич-
ните елементи; малко лъчево натоварване; скъсено време на
изеледване; икономия на филми.
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Рснтгенологични паралели при акрални остеолизи с различна
етиология

Г. Хаджмдеков, Л. Величков. С. Францов (Софшя)

Проучены са рентгеновите образи на акрални остеолизи
при 83 болни от диабет, 34 от лепра, 4 с есенциални акрални
остеолнзи, '6 с невротрофична етиология, 1 с рахишизис в
долния лумбален сегмент. В над 2/3 от болните измененията
са локализирани в пръстите на стъпалата, а в останалите
са локализирани в пръстите на ръцете или при един и същ
болен в ръцеге и стъпалата. В болните с есенциални акрал-
ни остеолизи са засегнати най-силно дисталните фаланги и
измененчята намаляват проксимално, като само в един по-
значителни лромени има и в кости на тарзуса. В едни от
болните с лепра, иаред със силно изразените акрални остео-
лизи. сп нглмце изразени остеоартропатии и в тарзалните
сегменти. В други болни измененията са локализирани във
фа/гангите- и съседните части на метатарзалните кости, като
в някои льчн са запазени частично фалангите при лизирани
дистални части на метатарзалните кости. В болните от диа-
бет акралнте остеолизи са в комбинация с по-отдалечени из-
менения в сыците пръсти. в други прьсти или в тарзуса.

Измененията в нокътните израстъци в началнкте стадии
сг близки по рентгенова морфология. В по-напреднали-
те стадии остеолизата се развива по конусовиден тип. Само
при болните от лепра са налице често концентрични остеоли-
зи, при запазенн дължини на диафизите на фалангите и пос-
тепенно намаляване на напречника им. Едновременно
с концентричната остеолиза в тези фаланги е налице и
ендостална остеосклероза, водеща до заличаване на ме-
дуларните капали. По-значителни остеосклеротични из-
менения има и при есенциалните акрални остеолизи в запа-
зе1:ите сегменти на лизираните фаланги. В болните от диа-
бет при комбинация на акралните остеолизи с остеоратропа-
тин е налицо и различно изразена периостална реакция.



Върху някои проблеми на комплексното рентгеново
изследване при лървичмия хиперларатиреоидизъм

Г. Хацжидеков, Л. Величкой, Л. Дянков, А. Тасков, А. Сарканяц (София)

Статист нише or последните години показват едно нара-
стпащо увеличение иа честотата на първичния хиперпарати-
реоидизъм (ХПТ). При масови биохимични изеледвания е
уста новело, че т. нар. рентгеннегативии форми на заболя-
ването превишават значително рентгенпозитивните. Акту-
алиоетта на вьнроса стана причина да подложим на ретро-
спективен анализ 43 болни, при конто диагнозата „М. Рек-
лингхаузен'* бе уточнена въз основа на данните от клиника-
та, биохимичните и рентгеновите изеледвания; 23 от тях бя-
ха опеоирани, а при 12 бе извършена биопсия. Отчетено бе,
че рри повечето болни (34) диагнозата е била поставена
късно. Честотата на костните изменения при тях е твърде
голяма (над 00%), а степента на изразеност на кардинал-
ните рептгеношг симптоми — висока. Ние считаме, че за да
отговори на порасналите изисквания на клиниката, рент-
генологьт следза да заостри вниманието си преди всичко
къад случайте с бъбречна калкулоза и асимитомна хиперка-
лиемия. Повече от необходимо е да се въведат методиките
за фин анализ на костната структура и определянето на
минералнотс съдържание на коетта, както и рентгеновата
морфометрия. Изчезването на денталната ламина дура и за-
личаването па горните орбитални ръбове са ранни белези
на ХПТ, конто обаче не трябва да се надценяват. От много
ПО-ГОЛЯУЮ гиачение е своевременното доказване на субпе-
риосталня костна резорбция и разелояване на компактата.
При болни, оперирани по повод на ХПТ, динамичного прос-
ледяване на скелетните изменения и контролните газов!г
контрастни изеледвания трябва да имат за задача своевре-
мениото открик^не на рецидивите.

Редки случаи с аномалии на крайниците

И. Хаджииванов (Русе)

ПОЛИДАКТИЛИЯ

Мъж ча 55 години, земеделски стопанин, напълно рабо-
тоспособен, не с боледувал досега. Идва в болницата за ос-
видетелствуване по друг' повод.
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Аномалията еыцествува от рождение, но не е преглеж-
дан поради някакво заболяване, тъй като не е имал оплак-
ване. Десният му крак е малко по-къс, но не му пречи да
работи като свинегледач.

Същият пма две деца, конто са напълно здрави и рабо-
ТОСПОСООНН.

В рола си нма близнаци.
Аномалията се изразява в 8 пръста на десния крак и 2

фибул и.

МЛЛФОРМАЦИЯ' НА ДЯСНАТА РЪКА

Касае се за мъж на 17 години, ученик.
Налице е агенезия на хумеруса, на II и IV метакарпал-

на кост и съответните фаланги на дясната ръка.

Върху мутилиращите изменения при прогредиентно-
хроничния полиартрит (ревматоиден артрит)

К. Херман, Р. М. Херман (йена)

Мутилиращият артрит е една особена форма на артрита,
при който заедно с обикновените възпалителни изменения се
стига и до една концентрична атрофия на близките до стя-
вата костни сегменти. По този гачин костите добиват форма
на пламък на свещ или острие на молив.

Прнякога се стига до пълно изчезване на заболялата
кост. Засягат се преди всичко фалангите на ръцете и крака-
та, метакарпалните и метатарзалните кости, дисталните ча-
сти на улната и ключиците. Мутилиращият артрит принад-
лежи към групата на акроостеолизите, чиято диференциал-
на диагноза накратно се обсъжда. При ревматоидните ар-
трити тя може по-често да се докаже, отколкото
по-рано се приемаше. Ние намерихме мутилиращи
изменения при 642 пациенти общо 23 пъти. Ди-
ференциалиата диагноза на ревматично обусловените мути-
лирещи изменения е сравнително проста, тън като винаги
едновременно с това са налице и други ставни изменения,
има си лии болки и ревматичните фактори по правило са
поло;кителни. Причината за това, защо мутилиращите из-
менения настъпват само при някои случаи на ревматоиден
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артрит, с неизвестна, както и точната патогенеза. По-рано
се прнемаше, че роля играё допълкителна инфекция, днес
ее диску~ират невротрофични и съдови фактори

Скелетни и мекотъканни изменения при диализирани болни

К. Херман, Г. Кроос (Йена)

След въвеждането на модерното днализационио лече-
ний практического значение на реналната остеопатия е зна-
чртелко иарасналс. тъй като сега много повече пациенти с
терминалпа бъбречна ннсуфициеиция доживяват стадия, в
кгйто се счига до настъпване на костни изменения и до мег
к( тъкаинп и съдови икалцявания. За да проверим честотага
ма подобии изменения, ние проучихме рентгенови снимки на
ръиете, на черепа, на торакса, на лумбалните прешлени и
таза при ЮО пациенти към началото на първото диализа-
ционно лечение. 26 пациенти показаха прнзнаци на остеопо-
роза. респ. остеомалация. При един 48-годишен пациент
множество прешлени бяха снишени вследствие на остеопо-
ролата. Типичнн находки като „негърска глава" и субперио-
стална остеонороза на фалангите констатирахме при 2 мъже
па възраст 30 и 31 г. Двамата пациенти показаха и раз-
пространеня съдови и-мекотъканни калцификации. Остеоск-
лероза намерихме само при един пациент. Акроостеолизи на
кплникулиге, както и разширяване на ставната междина на
сякроилначннте стааи не сме намерили. В едно второ изсле-
дване при 24 пациенти от нашата диализаиионна програма
ироведохме динамично рентгеново наблюдение в продълже-
пие на поьече от две години. При 10 пациенти се развиха
поьече или по-малко изразени прнзнзци на- вторичен хипер-
паратиреоидязьм по правило през втората година на лече-
ането. Най-често бяха засегнати ръцете и черепът. Мекотъ-
кання и съдови вкалцявания настъпиха претерминално.

Дискутират се патогенетичните взаимовръзки и възможнн-
те терапеети'мш мерки.
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Честота, локализация и характер на рентгенологии но
потвърдените професионални артрози

Г. Цснков (София)

Рамглеждат се честотата, локализацията и характеры на
р^итгенилогичио потвърдените професионални артрози от
рентгеновою отделение на Окръжна болница .,Р. Ангелов" —
София за периода i972—1974 г. За тази цел бяха изеледвани
779 случая с професионалнн артрози, от конто 67% жени и
33% мъже.

Професионалните артрози бяха потвърдени рентгено
логично при 359 случая или в 46% от нзеледваните болни.

Заболяването беше наблюдавано в 59% от случайте вьв
в'ьзраетта от 30 до 50 годин», възраст на най-активна трудо-
ва дейност.

Артрознпте изменения се локализират в 91% в горните
кранннцн п ь \)% в долните крашици.

Най-чесю срещаният рентгенов белег па професионални-
те гртроаи спиред нашето проучване е остеопорозата. Тя се
открнва в 72% на карналните костици, главичките на мета-
карпалиите кости, епифизите на улиата и радиуса. Субхон-
дралнята остеопероза, която е ранна проява на професионал-
пата артроза, се наблюдава в 42%. Костните кистички като
по-късна фаза от костното преустройство се срещат в 30%
от случайте. Остеосклерозата като по-късна костаа реакция
<иа коетта на микротравыатичните мементи се наблюдава в
13%, а остеосклероза, съчетана с остеопероза, в 27%. Уплът-
няване п меките тъкани при нормална рентгенова техника
итг-новихме в 3%, при спецнална техника на рентгенографи-
ит • в 10%. РъСювите остеофити се <наблюдават в 25%- Те са
ло-изразени при артрозите на лакътните и рагиенните стави.
Стеснение на ставните междини и деформации на ставните
краища на костите се срещат в 15% и най-често на карпал-
ните и лакътните стави. Сравнителното проучване показва
определена зависимост от тежеетта на артрозните изменения,
от степента и продължителноетта на ;;зползуване на крайни-
Ki в производствения процес.
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Спорадичен случай с комбинирани аномалии в развитието
на костите на крайниците

Г. Ценков (Соф|.'я)

Съобщението ни се отмася до спорадичен случай на ком-
бинирапи аномалии на костите на крайниците с доминиране
на т. нар. аномалии тип Дрингфатер II (1907, цит. по Шинц).

Касае се за мъж на 43 г., по професия дърводелски ра-
ботник, с две деца. Съшият се явява за освидетелствуване на
трудоспособността му от ТЕЛК.

При реитгсновото изследване се откриват твърде разно-
образии аномалии в развитието на костите на крайниците.
Радиалните кости .на предлакътниците са по-къси от нормал-
ното. попади недоразвитие на проксималните им части. Гла-
вичките им са задебелени, с форма на боздуган и стърчат
над и зид раменните кости и не кореспондират нормално с
•••ях в лакътните стави. Липсва нормалното вдлъбване по став-
ната повърхност на главичките на радиалиите кости - коро-
кспидните израстъци на лакътните кости са груби, с форма
на човка. Главичките па раменните кости са атрофични в
умерена степей. Наблюдава се рентгеновата картина на ти-
пична вродена луксация на главичката на радиуса двустран-
но. коего се среща много рядко (Дьяченко, Хаджидеков,
Величков).

Процесус стилоидеус на лявата лакътна кост е къс и
груб, а па длспата е недоразвит. Сводът на горния ред ка-
рпални костици е изострен. Метакарлалните кости са скъсе-
ни, груби и девиирани с конвекситет медиално. Базите им
са разширсии и деформирани брахи-мегало-метакарпия-Дрин-
гфатер II. Тази аномалия се открива по-често в III и IV пръст,
а е по-рядка на I и II пръст, какъвто е нашият случай.
Това се обяснява с анатомо-биологични, сравнително-анато-
мични и фшюгенетични особености (Дьяченко). Останалите
метакараални кости са по-дълги и грацилни -• брахиметака-
рпия.

Пръстите на ръцете от II до V пръст са с две фаланги —
бифалангия, лнпсват средните фаланги. Проксималните фа-
ланги на II и III пръст са удължени — долихофалангкя. От-
ьриват се подобии аномалии и в развитието на костите на
с п палата и иръсгите на долните крайници.

При нашил случай проследихме родовете до второ поко-
ление, mi не открихме друг случай с тази вродена аномалия.
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Динамично проследяване на обструктивните уретеропатии
при рак на маточната шийка с помощта на венозна

урография

Й. Ангелова, К. Колев, И. Христов (София)

Ракч.т на маточната шийка има характерен път на локал-
но разпространение по параметралната тъкан. Поради това
типично усложнение е обструкцията на уретерите с хидроне-
фроза и афункция на бъбрека. От друга страна, оправданиям
стремеж към радикализъм при операцията по Вертхайм, как-
то и аплицирането на високи дози лъчева енергия в областта
на малкия таз при самостоятелното или комбинирано лъче-
лечение могат да доведат до уретерални увреждания. Във
връзка с това се разглеждат резулатите от изследването с ве-
нозна урография на 85 болни преди съчетана лъчева терапия.
Установярат се патологични отклонения при 20 болни (23,5%)
Неносредствено след съчетана лъчева терапия са проследени
динамично 38 болни, до 12 месеца — 26 болни, от 13 до 36
месеца — 19 болни и над 37 месеца — 17 болни. Обструктив-
ните уретеропатии преди лъчелечение се дължат на напред-
налия стадий на злокачественото заболяване и са лош прог-
нсстичеи белег. Влошававето на една нормална преди съче-
тана лъчева терапия находка се дължи най-често на рецидик
или персистенция на туморния процес. Някои съпътствуваши
заболявания и състояния заедно с лъчелечението могат да
влошат една и без това патологично променена урограма.

След операция по Вертхайм и преди лъчелечение са нз-
следвани с зенозна урография 47 болни. Установяват се па-
т"логиччи отклонения при 21 болни (44,7%)- Непосредствено
след. завършване на постоперативното лъчелечение са из-
следванн с пенозна урография 20 болни, до 12 месеца — 18
болни, от 13 до 36 месеца — 10 болни и след 37 месеца — 4
болии. След операция и преди лъчелечение се касае за опера-
тивни уретерални усложнения, конто най-често са бързопре-
хэдни. При нашите методи на лъчелечение и дозите, конто
аплицлраме в областта на малкия таз, не се наблюдават до-
лоними при венозната урография патологични отклонения.
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Сравнителна оценка на клинични, рентгенологични и
изотопии изследвания в урологията

Н. Атанасов, Л. Доновски, X. Куманов (София)

Вьз основа иа богатия клиничен опит на Катедрата по
урология е налравена сравнителна оценка на клиничните,
рентгенологиччи и изотопни методи на изследване на уроло-
гично болпите и е показана диагностичната стойност на пос-
дедните.

Правят се изводи за значението на изотопните изследва-
ння при различайте урологични заболяваиия, както и дифе-
ренциалната диагноза между тях и проследяване резултати-
те ог прмлягапото лечение.

Рснггенокинематографични наблюдения вьрху собствените
движения на матката и тръбите

Г. Георгиев, М. Лалова (Пловдив)

Извършихме рентгенокинематогрифични наблюдения на
матката и тръбите при 50 безплодни жени. Изследването
обхваща следните периоди на хистеросалпингографията:

I. Период на изпълване на маточната кухина. В този пе-
риод се наблюдават две противоположни по същност явле-
ния — релаксация в резултат на налягането и контракция
поради дразнене на ендометриума от контрастната материя.
При хипертония на матката контракциите са така сшита, че
получав»ме картината на двурога матка. При хипотония кон-
тракциите са слаби.

II. Период на изпълнена маточна кухина. През този пе-
риод при време на заснимане до 3 минута ние не наблюда-
вахме собствени движения на матката. Това наше наблюде-
ние противоречи на някои стари наблюдения чрез рентгено-
кимография, според конто матката се контрахира периодично
подобно на сърцето. Имахме впечатление, че контракции на
матката се осъщестияват при случаини раздрази по различии
рефлексии дъги, и то при определен хормЪнален фон.

III. Период на изпълване на тръбите. Преминаването на
контрастната материя в тръбите най-често е незабелязано.
Само в два от случайте сме наблюдавали „малки контрак-
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ци*-Г на роювете. Ыашите наблюдения показаха, че нзпълва-
нето на тръбите е в завнсимост от техния тонус. При хипото-
ния тръбата се изпълва много бързо като една ригидна
тръба. При хипертонус контрастната материя дълго време не
псстъпва в останалата част на тръбата. Оставаме с впечатле-
ние, че съществува втори функционален сфинктер между ин-
трамуралната и истмичната част на тръбата. Перисталтични
движения не доловихме. Наблюдава се само сегментиране на
контрастната материя.

IV. Период па остраняване на инструментнте. Наблюда-
вахме три типа евакуация на контрастната материя. Изпъквз
добре функциопалната самостоятелноет на двата рога.

Дозирана, компресивна цистография

Г. Господинов, Н. Белев (Пловдив)

Плътността на сянката при цистография често нокрива
малки начални изменения и образувания, разположени по
предната и задната стена на пикочния мехур.

За избягване на това неудобство ние въвеждаме а мехура
двуканална сонда, едната от конто носи на върха си балон с
вместимост !00 -- 150 мл, а друга га завършва мал ко преди
нея. Балонът се раздува предварително с въздух. По втората
сонда въвеждаме 50 мл контрастно вещество, което се разли-
ва на тънък пласт между стените на пикочния мехур и стени-
те на балона.

По този начин сме изследвали 20 бол ни (19 м ъ ж е п !
жена) Откриват се много рано и по-точно задебелявання в
стеките на мехура при тумори и възпаления, наличието на
малки дивертикули, дори когато са разположени зад проек-
цтыта на пикочния мехур, малки конкременти и др. Много
рано се вижда увеличената простатна жлеза, и то медиалният
и предният и дял.

Методиката може да се 'изнолзува за раина диагноза на
редица .чаболявання. Провежда се лесно и се понася от бол-
нит.' без усложнения.
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Нянои особености на рентгеновата локализация на
нътрематочиите контрацептивни песари

Л. Даков, Д. Василев (София)

През последните години интраутеринните контрацептивни
песари намнрат все no-широко приложение у нас като сред-
ство за борба с нежеланата бременност. Приблизителният
брой на поставените песари в страната се изчислява на
около 20000. В болшинството от случайте апликацията на
песарите става без последващ рентгенографичен контрол.

Тън като се касае за внедряването на сравнително нов ме-
тод за контрацепции, за добрите резултати от конто е важно
да се знае разположението на песара в маточната кухина и
степента на разгъването му, авторите са извършили анализ
на 200 случаи на последователно приложени песари. Устано-
вен.1! са данни за нормалното и абнормно разположение —
иптраутеринно, интрацервикално, трансверзално и пр., степен-
та на разгъването и картината при бременност у жени, но-
си телки на песар.

Разгледани са нормални рентгенограмм при нормално раз-
положени песари, като се изказват някои съображения за
наи-типичното им положение.

Съобщава се, че общо в 15% от случайте рентгенограма-
та показва непълното му разгъване или локализиране извън
маточната кухина — интрацервикално (обстоятелство. свър-
зано с ефективиостта на метода). Тези данни сочат, че апли-
цирането на песара трябва винаги да се съпровожда от пос
ледващ рентгенографичен контрол, за да се доловят своевре-
менно тези случаи и се предотврати настъпването на бремен-
ност.

Представгни са хистерограми при случаи па бременност и
памиращ се in situ песар.

Дават се известии препоръки относно анализа на рентге-
нографиите за локализация при някои видове вътрематочни
коптрацептивни песари, ползуващи специалистите от мрежа-
га.

Върху рентгеновата диагноза на преносената бременност

Л. Даков (София)

Преносената бременност е акушерски проблем с голямо
практическо значение, тъй като е обременена с пет пъти по-
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влсока мъртвораждаемост в сравнение със срочного ражда-
не. Най-достъпният параклиннчен метод за подкрепа на кли-
ничиата диагноза преносен плод е рентгенографията. В рам-
китс на сегашннте ни познания за действието на йонизира-
щото лъчение въпросът за рентгенографирането на бремен-
ната жена в края на бременността с една или две експона-
иии е резрешен положително и въздържането е неоправдано,
а ко с това би се рискувал животът на плода. Авторът изтъквя
водещите белези на преносения плод, а именно: епифизарни-
те ядра на колянната става, осификацията на черепа, състоя-
ньето на фонтанелите, застъпването на черепните кости (при
запазен околоплоден мехур и липса на родова дейност), със-
то5.ние на плацентата и пр. Като най-сигурни белези за пре-
носения плод се изтъкват не абсолютаите размери на епифи-
зарните ядра на колянната става, а тяхната еднаква плът-
носг и приближаването по големина на проксималното епи-
физарно ядро на тибията към дисталното епифизарно ядро
на фемура. Проксималното епифизарно ядро на хумеруса като
патогномоничен белег на преносения плод губи от стойността
си поради суперпоннрането му с части от скелета на плода и
майката. Останалите белези на преносения плод идват само
да подкрепят диагнозата, поставена въз основа на състоянието
на ядрата на колянната става. Тясната колаборация на рентге
полога с акушер-гинеколога при разчитане на трудните случаи
е абсолютно необходима, за да може да се вземе найотговор-
ното решение за поведение при родоразрешаването.

Върху сыцността на нейзобразяващите се и „неми" бъбреци

Б. Екимски (Пловдив)

Of 2500 болни се устйновяват 80 (3,2%), при която по
ните на обикновената екскреторна урография единият бъбрек
не функционира — не се изобразява. По резултатите от напра-
во пите доп?глнителни изследвания (инфузионна урография,
радиоизотопна ренография и сцинтиграфия) тези неизобразя-
ващн се бъбреци се обособяват в следните групи: I. Неизобра-
зяващи се бъбреци с лъжлива функция — 46 (57,5%) болии,
при конто иифузионната урография и радиоизотопните методи
установяват наличие на функция. Те от своя страна се разде-
лят на две подгрупп: 1.1. Бъбреци с частично временно бло-
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кираиа функция - 36 (45%) болни и 1. 2. Ьъбреци с частич-
но трайно увредена функция — '10 (12,5%) болни. Поради
ограничените възможности на обикновената урография тя не
е в състояяие да установи наличната функция при тези бъб-
реци н диагностицира лъжлива афункция. 2. Неизобразява-
щн се б.ъбреци с нстинска афункция (нефункциониращи бъб
реци) 34 (42,5%)' болни, при конто и инфузионната уро-
графия, и радноизотопните методи също ке установяват функ-
ция. Те също се делят на две подгрупп: 2. 1. Бъбреци с
временна афункция („неми" бъбреци) — 11 (13,75%) болни,
при конто след отстраняване на конкремента от уретера б.ъб-
рсцпте показват наличие на функция и 2. 2. Бъбреци с трай-
на афункция — 23 (28,75%) болнн, при конто има тежки н
необратими увреждания на Зъбреците. „Немите" бъбреци са
с пременно напълно блокирана функция, като израз на за-
щитна реакция на организма, в резултат на остро м пълно за-
пушване на уретера от конкремент. При тях се налага срочно
очстраияване на конкремента. По своята етиология, =- "иннка,
лечение и прогноза „иемият" бъбрек се разлнчава от „шоко-
вия" бъбрек. Инфузионната урография, радиоизотопиата ре-
нография и сцинтиграфия не могат да разграничат „немия"
от траГпю нефункциониращия бъбрек.

Л1инералнн уплътнения в бъбреците
(по повод на 3 наблюдения)

С. Злате». В. Стефанов (София)

Бъбречната туберкулоза води често до отлагане на кал-
щгев-и соли иод формата на единични уплътнения в паренхи-
ма, като израз на нзлекувани туберкулозни огнища, ,а така
също н до мултиплени точковидни или люспести уплътнения
във върховете на пагшлите. При по-напредналите случаи
върховете на калнците са разширени и изпълненн с минералнй
отлагання, докато остаиалите сегменти на пвелона показват
значително изразени наподобяващи разсеян пясък или хоро-
сан, откьдето ндза и назваиието „хоросанов" бъбрек. Вкал-
цяванията наподобяват формата на бъбрека, както при един
от наблюдаваннте от нас случаи. Рентгеновата картина от
нативнатс» рентгенограма е много типична и дшагнозата се
носчави лесно.
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Масивните отла!ания и'а калцневм и други соли в целая
бъбрек имат почти винагы туберкулозна етиопатогенеза. Това
се осъществява на базата на туберкулозна хидрописнефроза
с оклузивен характер. Такива бъбреци са афункционалпи.
Легот'четата при тях не могат да се представят с контрастна
материя както чрез урографичния метод, гака и чрез ретро-
градна пиелография. Демонстративен в това отношение беше
вторият наш случай — И. Т. Н., мъж на 55 г.. който на уро-
графията показа пълна афункция на десния бъбрек и множе-
ство :»ър нести уплътнения в каликсовата облает. Неуспешна
ретроградна пиелография. Оперативната находка и патохи-
стслогпчното изеледване на извадения бъбрек показва ТБЦ
реннс декстра с хидронефроза и калциеви отлагания в бъб-
ричния паренхим.

Освен при бъбречната туберкулоза отлагането на калцие-
ви и други соли в бъбреците може да се наблюдава и при хи-
перпаратиреоидизма, при бъбречен оздравял абсцес, при тсра-
томи, при хипернефром, при ехинокок, при лигром на бьбреч :

ната капсула и др. Отдиференцирането на различните вкал-
цявания в бъбреците е комплексно — клннично, паракликнч-
но и рентгенологично.

Значение на прицелната полипозиционна урография при
рентгеновата диагностика на тумори

на пикочния мехур

3. Иванов (Хасково)

От ияколко гсдини прилагаме в урорентгенодмагностнкатл
т. нар. методика на прицелни полипозиционяи еншмки в съче-
тание с екскреторна урография. Методиката има зпачител-
на стойност, когато се касае за патологични нроменп в гор-
мте пикочоотводнн пътища, но и при патология на пикочния
мехур, в частпост — при тумори. Изследването провеждаме,
както обикневеча екскреторна или инфузионна урография,
активно, о проследяване на отделянето. След като получим
сведения за гориите пикочоотводни пътища, насочваме вни-
маннето си към пикочння мехур. Освен стандартните снимки
на мехура правим и прицелни, под скопичен контрол в раз-
личии проекции при вертикално и хоризонтално положение
на тялото. След микция повтаряме снимките. Скопично кон-
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чрслираме степента на изпълване и избираме октимално
коктрастир?не и оптимална проекция при експониране. Оли-
гът ни показа, че използуването на прицелната полипозн-
ционна урография при рентгенодиагностиката на тумори на
пикочния мехур место позволява да се визуализират образу-
вания. невидими или лошо видими на асцендентната или екск-
реторната цистограма.

Изводи !. Прицелната полипозиционна урография, като
пръв метод на рентгенодиагностика при подозрение за тумо-
ри на пикочния мехур, има определена диагностична стойност
и место прави излишни останалите рентгенови методи за диа-
гностика. 2. Методиката е много лесноизпълнима и може да
ее- нрилага във всеки рентгенов кабинет.

Върху никои грешки при подготовка на болните за
урография

Г. Икономов (София)

Аикетирани са 8966 души с какво са се хранили един дел
пре-ди кзеледването и как са подготвени за урография, вкл.
и как са ночнетени.

Контингентите са разгледани като амбулаторно и клинич-
но болни и са разпределени в седем групи според направля-
ващия ги кабинет и клиника от Медицинската академия —
II база.

От 6184 амбулаторно болни 4301, или 70%, са добре под-
готвени, а 1883, или 30%, са лошо подготвени или некачестве-
но почистени.

От 2782 клинично болни 1612, или 60%, са добре подгот-
вени, а 1170, или 40%, са лошо подготвени или некачествено
почистени.

Основш'те две причини за лошата подготовка на болните
за урография са: неспа^ване диетата за хранене и некачестке-
котс почиетване на хралосмилателния тракт чрез клизмн и
лаксатмвните средства.

Причините за образуване на газове според консумацията
на храни разпределихме в десет групи, както следва:

1. Конс\мацня на иеобелени плодове и компоти съе за-
х а р - 2 1 %
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2. Консумация на необелени зеленчуци и варива в ях-
нни - 19%

3. Консумация на зелени салати и туршии от зеленчу-
ци ~ 15%

4. Конеумацня на те стен и произведения със. захар — 12%
5. Конс^мация на газирани напитки в т. ч. айран и бо-

за-- 11%
6. Консумация на нсирецедени зеленчукови супи с коре-

ни - 8,5% '
7. При болни с: колит, жлъчка, сенилен хабитус и др. —

5.5%
8. Консумация на млечни произведения сьс захао -- 3,5%
9. Спалена диета, но ненаправени очистителни клизми —

3.0%
10. Прилаганс на пълен глад, т. е. един ден без храна и

вода - !,5%
100,0%

Анкеты а показва, че над 90% от болпите, изпратени за
урография, имат лоша подготовка поради липса на организа-
ция в направляващите гн кабинета и клиники по отноше-
ние на диетата и режима на хранене, както и качественото
кочистиане на храиосмилателш'л тракт.

Рентгенов» образи и клинични изследвания на вродени
уропатии у децата

Н. Илнев, М. Хариева, Р. Кожухарова, Цв. Цветков (София)

За периода от 19/0 г. до 30 април 1975 г. са проучени 267
деца на зъзраст от 4 месеца до 15 години, постъпили в Дет-
CKJ клиника на II градска бол ни да — София, със заболявания
иа пикочо-отделителиата система: нефропатин, пиелонефрн-
тис, уролитпазпс, неизяснени хематурии, енурезис и др.

Приложена методика и материал. На всьчки деца са про-
ведени контрастни изследваиия — 255 обикновепи и 12 инфу-
зионни урографин. При всички случаи са правени къснн
сч'Имкн на 60-та минута. При 17 деца е проведена полицис-
тография. При устаповените 47 случая с патологична рентге-
нова находка бяха извършенй контролнп урографии.

В клиниката са проведени обичайните клиничнп проби и
съответнпге бнохнмичпи и функционални бъбречни изследва-
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ния. На 31 деца са проведени радиоизотопни изследвания:
нефрограми, клирънси и сцинтиграми Пункционни биопсии
на бъбреците са прил ожени при 9 случая.

При анализиране на получените рентгенови резултати се
установила следните уропатии: хидронефроза при 22 деца,
наличие на аберентни съдове 15, мегауретери 8, двоен бъбрек
и двоен уретер 8, вторична калкулоза 7, везикоуретерални ре-
флукси 5, бъбречна аплазия 3, кистозев бъбрек 2, диверти-
кул на ппкочния мехур 1, малформация на уретрата 1. мал-
формация на уретер 1, други малформации 6.

При съпоставянето на рентгенологичната с клиничната
неходка установихме, че при някои случаи с подчертани па-
тологнчни рентгенови белеэи клииичните изяви са оскъдни и
могат дори да бъдат пропуснати. И обратно — при добре
и.*]'-а.чей и клинични симптоми, говорещи за сериозно уврежда-
не нч отделителната система, рентгеновите белези са бедни.

Срашштелно високият процент с патологична рентгенова
н ;хсдка — 17,G% мож<е да се обясни с наличието на нефро-
логичен сектор кьм клиниката.

Благодарение на рентгеновата находка 7 деца бяха свое-
временно Иопратени за оперативна интервенция.

Откосно проблема за рентгеновата диагноза на пикочната
инконтиненция у жената

И. Илиев, М. Георгиева (София)

Урикарпата инконтииенция у жената е страдание, коетс
cs среща и рез псички периоди от живота на жената и пре-
димно в творческата възраст. Известно е. че определянею
вида на оперативната пластика за жените с пикочна инкон-
тиненция често пъти не е лека, а напълно отговорна, трудна
и комплексна задача. В това отношение уретроцистография-
та покран другите методи уточнява до известна степей етио-
j огичните фактори и определя индикациите за оперативно ле-
чение. Иромяната в анзтомотопографията с отклонение на
шмпката или основата на ппкочния мехур от симфизата пред-
ставлява етиологичен момент за пикочната инконтиненция у
жената. Krunlig и Hodgkinson установяват, че смущенията в
затварящия пикочния мехур механизъм се обуславят от увре-
ждането на иериуретралния поддържащ апарат чрез дисло-

134



нация на вътрешния отвор на уретрата и седалищната кост
в покои и при натоварване.

Методика и материал. На 15 болии с пико-ша инконтинен-
ция се провежда уретроцистография по Kremlig и на 5 жени
със същото заболявагае уретроцистография по Hodgkinson.
Чрез тази методы са изследвани 20 жени, от каито 14 болни
са имали само десцензус на влагалището, с пикочна инкон-
тииенция, 4 с рецидив на страданието след операция и 5 же-
ни с пролапс на влагалището и матката. При предварително
лрогедената уретроцистография оперираните жени не са по-
казали рецидив

Тази метода е лека за практиката, не изисква особена
рентгенова апаратура и съдействува за по-правшшата диа-
гноза на пикочната инконтиненция у жената и уточнява ин-
дикациите и вида на оперативната пластика.

Върху контрастната гинеколошчна рентгенова диагностика в
борбата със стерилитета в Плевенски окръг през последните

5 години

Д. Калканджиев, Б. Маринчев, А. Прозорове к и, С. Иванова (Плевей)

Ефективната борба с гинекологичната заболеваемост на
жените, водеща до стерилитет в семействата, в медицински
аспект е съществен резерв за решаване на нациокалния проб-
лем за възпроизводството на населението чрез увеличение на
раждаемоетта. В активната и ранна комплексна диагностика
на тази заболеваемост рентгендиагностичните методики, осо-
бено контрастните, нмет своето определено място. Имат се
пред вид хнетеросалпингографиите и пневмогинекографиите

В условията на акушеро-гинекологнчното и рентгеновото
отделение на Плевенската окръжна болница хистеросалпинго-
графиите се прилагат от повече от 15 години, но системното
им и масово приложение активно и организирано става въз-
можно след оформянето на специализиран гинекологичен ка-
бинет за борба със стерилитета през 1962 г. Оттогава са из-
следвани към 1500 жени. От 3 години се прилагат и пневмо-
гинекографиите.

Авторите изнасят наблюденията си върху резултатите от
приложението на поменатите рентгендиагностични методики
през последите 5 години върху 557 жени (ХСГ) и към 50
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(ПГГ). Материалът е подробно анализиран в клииикорентге-
нологичен аспект по възрасти, давност на брака, рентгенови
находки и клинико-рентгенологично установена заболевае-
мост. Дават се резултатите от последвалото диспансерно на-
блюдение и активно лечение на обхванатите, ©тносителиият
дял на последвалнте бременност и раждания.

Правят се изводи за ефектнвността от широкото прило-
жение на поменатите рентгендиагностични методики.

Рентгенова характеристика на вродените кистозми
заболявания на бъбреците

М. Маврова, А. Балджийски (Пловдив)

От 355 болнл с рентгенологнчио установени вроденн ано-
малии па бъбреците наблюдавахме 85 болни със структур-
нп — кистозни изменения. От тях с поликистознн бъбреци —
26, със солитарни кисти — 17, с множествени едностраннн
кисти — 11, с пиелогенни кисти — 17 и с мсдуларен гъбест
бъбрек (МГБ) — 14 болни.

На базата на урографични и реновазографичнн изследва-
ння правим рентгенова характеристика. Бъбречните сенкн са
дифузно утолеменп с вълиообразни очертания при полики-
стозните бъбрецн в 95%, ексцентрнчно уголемени с ограни-
чено едродъгови контурн при солитарните кисти в 65% и
незначнтелно промененн при МГБ. Пиелитнчното дърво при
поликистозните бъбреци е удължено с изместване, притискане
и деформпранс на чашкнте в 89%; при солитарните кисти
тези промени са ограничено проявени в 65%, съчетано с при-
тискапе на легеичето, показващо дъгова контура с различна
илотност като завеса — в 55%; при пиелогенните кисти то е
пепроменено. При МГБ промените засягат само папиларното.
вдаваие, което е с разширена вендузка и характернн дребни
кисти в медулата с нзглед па „букет", „перо" или „мозаика".
Калцификацни сред кистите наблюдавахме само при МГБ в
55% и пиелогенннте кисти в 30%- Нарушена функция на
бъбреците имаше при поликистозните бъбреци в 65% и рядко
при останалите. Характерно е забавеното нзпразване на пие-
логенните кисти и к петите при МГБ. Ценна е реновазогра-
фията (РВГ) при поликистозннте бъбреци и едностранните
солитарни и множествени кисти, за отдиференцирането им от
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други обемни процесн. Характерни са: дъговидното нзмест-
ване на артериалните клонове в областта на кистите, а в
иефрографичната фаза — изгледът на сапунени мехури при го-
ле ми кисти и на пчелна пита при дребни кисти. При пиело-
генните кисти РВГ няма стойност, а при МГБ не сме я при-
лагали. Вродените кистознн процеси на бъбреците по-рядко
се съчетават с други аномалии на бъбреците. Болшинството
от тях се усложняват от пиелонефрит.

Изводи: 1. Урографията, допълнена с РВГ, дава по-пълна
рентгенова характеристика при поликистозните бъбреци, соли-
тарните и множествени кисти. 2. Урографията при МГБ и
ппелогенните кисти е достатъчна за диагнозата. Само при
съчетани аномалии е уместна и РВГ.

Клинична оценка на микцнонната цистография в диагности-
ката на аномалиите на везико-уретералния сегмент

Т. Попов, Е. Водемичарова (Русс)

Съобщават се 10 случая на везико-уретерални рефлукси
и един на двустранен мегауретер при деца от 5 месеца до 12
годинн, постъпвалн неколкократно на лечение по повод на
остър пиелонефрит, протекъл с висока температура, болки
ннско в корема, микционно-дизурични смущения и мътна или
кървава урина.

Окончателното изясняване на причините за рецидивираща
инфекция на отделителиата система е ставало посредством
микционната цистографня — рентгенов метод със сравнително
просто нзпълнение, който не носи рнскове за пациента.

Изтъква се почти пълната невъзможност да се постави
диагнозата на аномалиите на везико-уретералния сегмент
чрез венозна урография. Това важи особено в случайте на
напредналн везико-уретерални рефлукси и мегауретери, къде-
то същестзува вероятност да не се контрастира кухинната
система на засегнатия бъбрек за контролно време. В такива
случаи е възможно да се прнбегне към по-травмиращи па-
циента рентгеноконтрастнн изследвания, като реновазография
или ретроградна пиелография, конто не внасят съществена
яснота.

Мнкционната цпстография се извършса чрез гумен катетър,
вкаран в ппкочння меху р. Контрастного вещество се вкарва
на бързп капки до получааане на познв за ммкция.
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Подчертано е голямото клинично значение на микционна-
та цистография за поставяне на диагнозата на аномалиите на
везико-уретералния сегмент, чието лечение е най-често опера-
тивно. Значението на метода нараства особено много, тън
като тези аномалии в голям процент от случайте довеждат до
невъзвратими увреждания на бъбречния паренхим.

Деферектовезикулографията като рентгенодиагностичен
метод при някои заболявания на мъжката полова система

С. Рускова, Д. Цветков (София)

Авторите са извършили контрастна деферентовезикулогра-
фия при ПО болни с различии заболявания на мъжката по-
лоза система. Те установяват, че този рентгеноконтр гген
метод е особено ценен в диагностиката на мъжкия стерили-
тет с оглед установяване не само проходимостта на семен-
ните пътища, но и състоянието на семенните мехурчета (глан-
ду ле везикулозе).

Болестните състояния на семенните мехурчета клинически
много трудно се установяват. Редица биохимични съставки,
фруктоза, ферменти, излъчвани от тях и влизащи в състава
на спермената плазма, са съвсем несигурни показатели за на-

личието на патологични промени в тези жлези. Морфологич-
ните изменения на семенните мехурчета могат да бъдат уста-
новени само посредством контрастната везикулография. От
направените проучвания на значителен брой болни авторите
установяват образа на нормалната везикулограма и везику-
лограмата при някои възпалителни процеси в семенните ме-
хурчета, неустановими чрез други клинични и параклинични
метод и.

Възможности на венозната урография и бъбречната сцинти-
графия при изследване на нефректомирани пациенти

#1. Стнйкова, Хр. Млъчков, Д. Мушмов, А. Игнатов, Т. Цветков (София)

Проучването е проведено при 20 нефректомираии болни по
повод калкулозен пиелонефрит. Изследването е пзвършено
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между 1—2-ия месец, 3—4-ия месец и 5— 10-ия месец след
нефректомията. Не се откриват разлики в бъбречните раз-
мери, усгановени посредством урографията и сцинтиграфията
в различии срокове след нефректомията, поради което се
приема, че хипертрофията на останалия бъбрек е настъпила
още преди нефректомията и в първите седмици след нея.
Прави се съпоставка между измененията в пиелокаликсната
система, бъбречно-кортикалния индекс и структурните и функ-
ционални изменения при сцинтиграфията. При наличие на ди-
фузни структурни изменения на сцинтиграмата се установя-
ват изменения и в пиелокаликсната система на урографията.
Интерес представлява установеното полюсно нарушение в
структурата при 4 от изследваните, при конто липсвгт данни
за нарушение в бъбречната функция, изменения в пиелока-
ликсната система и клинични данни за уроинфекция. Не се
установява разлика в бъбречните размери на урографията
в зависимост от наличието или лппсата на структурни про-
мени на сцинтнграмата. Статистически достоверна разлика в
надлъжния бъбречен размер при урографията се установява
само между болните с нормален и повишен бъбречно-корти-
кален индекс. Авторите заключават, че венозната урография
и бъбречната сцинтиграфия са ценни взаимно допълващи
се методи за нзследване на нефректомираните болнн.

Цистографичният образ при директната простатография

Б. Тодоров, Л. Пачеджиев, А. Клрадимов (Пловдив)

Цистографският образ при директната трансперинеална
простатография е интересен феномен, на конто ние се натък-
нахме в пашите изследвания. Той не е изяснен в крайно ос-
къдната литература по този въпрос. В нашите нзследвания
го наблюдавахме в две различии времена: 1. Ранен цнсто-
графски образ (в първите минути след инжектирането). 2.
Късен цистографскп образ (след 10-та минута от инжектн-
рането).

Рентгентелевизионните наблюдения показаха, че ранният
цистографски образ се дължи на лопадане на контрастната
материя в мехура по един от трите пътища: 1) чрез попа-
дане на контрастната материя в каналнте на простатата; 2)
нопадане в уретрата; 3) попаданс във везикуле семиналлс.
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Машите наблюдения върху 50 директни простатографии уста-
новиха, че късният цистографски образ се дължи на отделя-
нето на контрастната материя през бъбреците, поради което
получаваме екскреторна цистография. Тези два феномена
проследихме на телевизионен екран и документирахме рентге-
нографично. Въз основа на проучените образи смятаме, че
наблюдаваният при директната простатографня цистографи-
чен образ допълва възможностнте за изясняване на естест-
вото и големнната на туморния процес, развиващ се в жле-
зата, посоката на растежа му и съотношеиията му с пикоч-
ння мехур. Топа дава възможност да получим данни и за сте-
пента на ендовезикалиия растеж на аденома или карцинома
на простатата.

Нашнят опит върху директната простатография

Б. Тодоров, Л. Пачеджиев, А. Карадимов (Пловдив)

Първата директна простатографня е направена от Soifert
през 1938 г. С работите на Sugiura et Hasegawa (1969), Ка-
плун (1970), Гудынский и др. отново се засили интересы към
тазн методика. От 1971 г. ние също извършваме директна
простатографня, модифицирайки методиката на Sugiura, н пъ-
ведолме транперннсалния път на пунктнране на жлезата и
коитрастпрапсто п. Нашата техника онисахме в първото см
съобщенис за 25 усиешнн директнп простатографии. Cera спо-
деляме нашия опит нърху 50 случая. Японските автори съоб-
щават, че са ималн 47 болни (от вснчко 138), при конто е
настъннла ретенция на урината след изеледването, а при 23
болим са наблюдавали и температуриа реакция. При всички
болнн те са поставяли катетър поне за 24 часа след изелед-
ването. Не са имали перфорация на мехура или уретрата.
При пашите болни ние не сме наблюдавали никаквп услож-
нения. В 12 случая сме пунктирали уретрата и при 2 случая
пикочния мехур. Усложнения не наблюдавахме. Нашите
грешки в техниката се дължат на факта, че рентгентелевизия
сме ползупали само при 10 души. В няколко случая полу-
чихме директна флебография на веннте в малкия таз. Вероят-
но тя става чрез контрастиране на венозни съдове в проста-
тата. Считамс, че този факт предоставя възможност за тазова
флебография по трансперитонеално-простатен път, избягзай-
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кн отпрепарирането на вена дорзалис пенис и непрнятните
последици от него.

Обсъждане: ние считаме, че трансперинеалният път на
нижектиране на жлезата е за предпочитане поради липсата
на опасност от инфекция. Нашата методика е безопасна, без-
болезнена и леко поносима. Все още не са уточнени диагно-
стичните възможности на простатографията, а и интерпрета-
цията на резултатитс е все още трудна поради оскъдната
информация в тази облает. Нужно е простатографията да
се извършва с помощта на рентгентелевизия, като преперъч-
ваме трансперинеалното пункткране на простатиата жлеза.

Нови моменти при контрастното изеледване на отделителната
система

Н. Толсков (В. Тьрнове)

Венозиата урография е основно коитрастно-морфологично
и функционално изеледване на отделителната система (ОС).
Тя се провежда при известии и неизвестни критерии за съе-
тоянието на ОС. Един от най-съществените критерии, играещ
огромна роля за диагностичната стонност на контрастното из-
еледване, е типът на уродиьамиката, в която се намира ОС в
момента на изеледването. За нея известна информация може
да получим, ако се осведомим за функционалното съетояние
на пикочния мехур. Следователио видът на венозното кон-
трастно изеледване на ОС не може да се предвиди в големи
проценти и най-често се получава обикновената венозна уро-
графия да се окаже като начален етап на изеледването, а
инфузнонпата урография да се окаже неадекватно прове-
дена (ненужна, незавършена). Това налага най-често целена-
сочено повтаряне на контрастното изеледване на ОС. За да
намалим диагностпчните грешки при контрастното изеледване
на ОС, свързани с неизвестните моменти в ур динамиката на
ОС, трябва да изхвърлим понятията „веиозна урография"'
и „инфузионна урография", а да въведем понятието „венозно
контрастно нзеледване на отделнтелната система", което да
се провежда, както следва:

1. Изпитване на чувствптелноетта спрямо контраста. Под-
готовка на стомашно-чревния тракт за изеледване. Изеледва-
нето започваме след спонтанна микция и с обзорна урогра-
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фия. Вкарваме 20 мл контрастно вещество венозно. Първата
експонацня извършваме на 5 и 15-та минута. Разчитаме пър-
вите експонации и ако установим, че отделнтелната система
е с нор мал на уродина мика и бъбреците са с нор мал на функ-
ция, продължаваме изследването целенасочено със следващи
експонации. При обстоятелството, че първите урографии по-
кажат белези на променена патологично уродина мика или на-
малена функция на бъбреците, вкарваме чрез инфузим 80—
120 мл контрастно вещество, разтворено в 150 мл серум глю
козе венозно капелно, и кродължаваме изследването със след
ващи експонации дотогава, докато контрастно-морфологич-
ният образ на кухинната система на ОС максимално се изяс-
ни. В това време изследващият събира ценна информация за
фуикцията на ОС. Ако през време на изследването се уста-
нови, че ппкочният мехур е напълнен с урина, се стремим да
изясним влиянпето му върху горните пикочни пътища (фи-
зиологично или патологично). Така контрастното венозно из-
следване става основен метод на морфологнчно и функцио-
нално нзследване на ОС и стой в основата на лечебната
тактика.

Ролята на пикочния мехур като регулатор в дейността на
горните пикочни пътища и значението му при контрастното

изследване на отделнтелната система

Н. Толеков (В. Търново)

Пикочният мехур регулира секреторните и екскреторните
процеси на отделителната система (Толеков, 1975). Фукс
(1934) създаде теорията за цистондния строеж на горните
пикочни пътища — всеки цистоид представлява отделна де-
трузо-сфинктерна секция. Цистоидите и мат систола и диасто-
ла. Теорнята на Fuchs се потвърди от много автори. Нервната
система на горните пикочни пътища е взаимно свързана с
нервнте на бъбрека, неговите съдове и с нервите на пикочния
мехур (Ю. Я. Пытель). Пикочният мехур и задната уретра
имат характера на цистоиди и представляват дегрузо-сфинк-
терни секции — цистоиди (Толеков, 1975). Функционалната
дейност на всеки цистоид се определя от функционалната дей-
ност на долулежащия.

Повишеното налягане в пикочния мехур функционално или
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патологично се съпровожда с промяна във функцинте на гор-
ните пикочни пътища и бъбреците. Когато повишеното наля-
гане в пикочния мехур има временен и краткотраен характер
(остра мехурна ретенция), всичкн цистопди в уретера изпадат
едновременно в диастола — първия механизъм за регулация
па напрежението в уретера. Ако налягането в пикочния мехур
се утвърди високо и продължително време (хроннчната ме-
лурна задръжка). уретерът се разширява и елонгира, трайно
се отваря сфинктерният апарат в пнелоуретералния сегмент
и легенчето се разширява — това е вторият механизъм на
регулация па налягането в горните пнкочни пътища. При
още по-голямо напредване на хроничната мехурна задръжка
с постоянен характер налягането в горните пикочни пътища
се повишава, уретерът се (разширява и елонгира още новече,
отваря се клапно-сфинктерният апарат на бъбречните чашки
трайно и кухината им се слива с тази на легенчето, като за-
почват пиелотубуларните рефлукси — третият механизъм за
регулация на напрежението в горните пикочни пътища. След-
ва четвъртият механизъм за регулация на напрежението в
горните пикочни пътища при напредване още повече на ме-
хурната ретенция. Той се изразява с разширяване и елонги-
ране на уретерите, разширяване на бъбречното легенче и про-
гресивно намаляване функцнята на бъбреците до стадии на
афункцня.

Прогностични възможности на венозната урография и бъб-
речно-кортикалния индекс при първични и повторим бъб-

речни операции

А. Узунов (Пазарджнк)
К. Колев (София)

Венозната урографпя и бъбречно-кортнкалният индекс са
днагностичен и прогностичен метод при заболя-

вания на бъбреците, при оперирани бъбречно болни, както
и при болни, на конто предстой повторна бъбречна операция.
Разглеждат се резултатпте на 75 болни, на конто преди пър-
вата операция с помощта на венозната урография и бъбреч-
но-кортнкалния индекс са определени морфологичните и
функционални изменения на болния бъбрек. Интерпретация-
та на венозните урографни се извърши по два способа: спо-
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соб на визуална оценка с отчитане на анатомофизиологичннте
промени на бъбрецнте и пиелонно-каликсната им система и
способ на точен математпчен анализ на бъбречннте параме-
три и пиелонно-калнксните им смете ми. Данните от веноз-
ната урография и бъбречно-кортикалния индекс дават въз-
можност да се прецени обемът на предстоящата първична
или повторна бъбречна операция, оперативният подход и нан-
рационалният оперативен доетъп. При бол ни съе значмтелнн
промени в бъбрсците — редуциран бъбречен паренхим, стаза
с хидронефротична трансформация, възпалителен процес и
другн високи стойности на бъбречно-кортикален индекс (над
(J,40) трябва да се провежда максимално щадяща опера-
тивна интервенция, с минимален оперативен риск. При болни
с нзразена реитгенологична симптоматика на болни бъбреци,
но HiicKJi стойности на бъбречно-кортикален индекс (под 0,38)
може да се провежда по-разширена оперативна интервенция,
като се имат пред вид и останалите параклинични показа-
тели. Рентгеновият образ от венозната урография и констан-
тата на БКИ дават цен ни предварителни данни за количе-
ството и качеството на бъбречния паренхим, стспента на ста-
зата, конто са от съществеио значение за прогнозата на про-
тичането иа ранния и късен следоперативен период и изхода
на операцнята.

Ранни и кьени рентгенологични изменения след пластична
операция по повод на стенози в началната част на уретера

И. Хатермак, Е. Бяудиш, Р. Шиве, X. Шлайхер, И. Марцол (Йена)

Рентгеновите находки след операции по повод стенози в
началната част на уретера при различните оперативни спо-
соби показват многообразии изменения. От 100 опернрани
бел ни се разглеждат 47, при конто са паправени снимки 1-2
седмици предоперативно и 3 месеца и 3 годнни след опера-
цнята. Оценяват се отделянето на контрастната материя, го-
лемииата, формата и контурите на пиелона, както и оттокът
и отношенията в облаетта на стенозата.

Предоперативного отделяне е 27 пътл двустранно еднакво,
12 пъти намалено и 8 пъти несигурно за сравнение; 33 пъти
има задръжка на урина, 6 пъти оттокът е смутен без съще-
ствен рефлукс, 3 пъти е нормален, а 5 пътн не може да се
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определи; папилите са разрушавани 18 пъти, а 29 пъти обра-
зът не позволява точно отчитане. Бъбречни камъни са ясно
долови ми 18 пъти, 29 пъти — несигурно.

Приложени са следните оперативни методи: 3 пъти по
Фенгер, 24 пъти по Кулп, 2 пъти по Михайловски (Моделски).
3 пъти по Дойтике (Битов), 1 път по Хринчак, 7 пъти по
Андерсон (Хайнес), 4 пъти по Патч и 3 пъти пластична и
полюсна резекция.

Фистулогрпфията 1-2 седмици следоперативно е показала
27 пъти добър дренаж на нефростомата, 5 пъти смутен, 5
пъти остатъчни камъни, 29 пъти фибринозни коагули. Конту-
рите в оперативната облает са били само 2 пъти резки и 30
пъти нерезки.

Дренажът на уретера е показал 12 пъти свободен отток,
9 пъти смутен, 2 пъти непредставен, 3 пъти е имало оста-
тъчни камъни, 21 пъти фибринозни коагули в пиелона, конту-
рите са били 2 пъти резки и 20 пъти нерезки.

На проведените урографии 3 месеца след операцията са
показали отчетливо разширена изходяща част на уретера —
29 пъти, равномерно стеснена 7 пъти, по-силно стеснена 2
пъти, несигурна за определяне 3 пъти, изчезване на задръж-
ката на урина 27 пъти, 11 пъти равномерно и 2 пъти по-
силно, I път без да може да се определи, 3 пъти е имало оста-
тъчни камъни.

Урографиите 3 години след операцията са показали: ши-
рока изходяща част на уретера 30 пъти, равномерно стеснена
3 пъти, нарастваща стеноза 4 пъти. Оттокът е бил свободен
28 пъти, равномерно смутен 6 пъти. Нарастваща задръжка
е имало 3 пъти, бъбречни камъни 6 пъти,

В заключение се посочва, че: урографията демонстрира
много добре постоперативните морфологични отношения;

определянето на оттока на урината е по-ясно чрез изо-
топна нефрография;

двата способа следва да се използват поотделно или ком-
бинирано в зависимост от изискванията.

Върху случай на хистеровенозен рефлукс, протекъл като
екскреторна урография

И. Хлебаров, Д. Белчев (София)

Хистеровенозният рефлукс при хистеросалпингографията,
като резултат от преминаването на контрастната материя от
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кухината на матката във венозните съдове на последната е
отдавна познат и описан в литературата феномен. Случаят,
който съобщаваме, е рядък и интересен с това, че премина-
ването на к. м. във венозната система е много бързо и проте-
че като екскреторна урография. Двата уретера се контрасти-
рат на 4-та минута, а пикочният мехур на 8-та минута от
въвеждането на контрастната материя в маточната кухина.
Болната С. П. В., 26 г., и. з. 13 949 от 2. X. 1974 г., приета в АГ
клиника с диагноза: Синдром на Щайн—Левентал, първичен
стерилитет, фамилно необременена, омъжена от 4 години, не
е забременявала. След омъжването менструационният цикъл
станал нередовен, с аменореи до 90 дни. От статуса: окосмя-
ване мъжки тип, хипопластична матка. Кръв и урина — б. о.
Пневмогинекография: увеличени, лобулирани яйчници. Прове-
дената хистеросалпингография с йодурон 20 ее, след атро-
пинова подготовка, по обичайната методика, ^ротече с някои
особености: въвеждането на к. м. в кавум утери стана с по-
голямо налягане от обикновеното поради повишеното съпро-
тивление. Скопичният контрол не откри изпълване на ма-
точната кухина, а само малко количество к. м. около върха
на апарата на Шулце. Цялото количество к. м. беше въве-
дено за 4 мин., като на графията, направена на 3-та минута.
се видяха контрастирани двата уретера. На 40-та минута се
видя хомогенно контрастиран пикочният мехур. Съмненията
за перфорация на стената на шийката, както и опасенията
за интрамурално инжектиране на к. м. бяха опровергани от
проведените веднага цистоскопия, хистерометрия и проведе-
ната лапаротомия след една седмица по повод оперативната
интервенция върху яйчниците за основното страдание, както
и отличното общо съетояние, без никакви оплаквания на бол-
ната по време и след изеледването.

Хистеровенозният рефлукс може да не даде типичната кар-
тина с контрастиране на маточната венозна система поради
бързата резорбция на водно-разтворимите контрастни веще-
ства и да протече с картината на екскреторна урография.
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Други системи. Техника.
Организация



Аномалии в положението на сърцето, открити при масови
флуорографни прегледи

Л. Бабаджов (София)

На територията на Софийски окръг за десетгодишен пе-
риод (1956—1965 г.) са извършени 607 908 флуорографни пре-
гледа на градско население, селско население и работници,
от конто 203 498 лица са първично прегледани. Открити са
общо 50 лица, с аномалии в положението на сърцето, включ-
ващи декстрокардия, мезокардия и декстропозиция или че-
стотата е 1 случай на 4070 прегледани — 0,025%.

Откритите 50 случая ое разпределят по възраст, както
следва: до 10 г. - 13; 11—20 г. — 11; 21—30 г. — 4; 31—40 г. —
8; 41—50 г. — 5; 51—60 г. — 2 и над 60 г. — 7, или от всички
открити лица половината са на възраст до 20 години. Раз-
пределението по пол показва 22 мъже и 28 жени. Тези данни
се различават от данните в литературата: при повечето автори
съотношението е в полза на мъжкия пол, други намират
еднакво съоткошение за двата пола, докато нашите данни
показват обратни стойности. Фамилно срещане установихме
в 13,3%, т. е. данните са съвсем близки с тези от литерату-
рата.

Откритата честота 0,025% е по-висока от данните на
М. Димитров за България (1943 г.), който намира 0,02%, но
той е изследвал главно донаборници и войници на възраст
между 18—21 година, докато при последните изследвания се
обхващат всички възрастови групи и двата пола. Нашкте
резултати показват също по-високи стойности от съобще-
ните в литературата (0,016%), но тези данни са получени
главно от флуорографни прегледи на селекционирани контин-
гента.

Допълнителното рентгеново изследване с нормограми и
контрастиране на хранопровода показва следното: при лица с
декстрокардия, комоинирана със ситус висперум инверзус, се
установява класическият огледален образ на сърцето.
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За откриването на един признак на доброкачественост в
рентгеновия образ на туморите на женската гърда —

симптом на „обелване" на тумора

Б. Ботев (София)

Ракът на гърдата започва от епителия на млечните ка-
нали или от ацините. Разпространението му става чрез ин-
вазия на лимфните пространства в съседство и по пътя на
оттока на лимфата. Това инфилтриране се изразява рентге-
нологично с неравности в очертанията на туморната сянка,
т. нар. раков лимфангит. Според посоката на инвазия тези
нарастъци могат да добият различен вид.

При аеромамографията инжектираният в тьканите на гьр-
дата и около туморното ядро въздух'се разпределя в съеди-
нителната тъкан около делчетата на паренхима. Той отделя
туморното ядро, като го отлепя от околната тъкан и огражда
с въздух, ако туморът е отделен с капсула и няма инфилтра-
тивен растеж към съседната тъкан.

Когато обаче инфилтриращите повлекла излизат от ту-
морното ядро в съседната здрава тъкан, те не позволяват
въздухът да отлепи изцяло туморното ядро от съседните тъ-
каьи. Последното е само частично заобиколено от светлата
ивица на въздуха.

Този признак се наблюдава по-добре, ако аеромамогра-
фията е добре направена, с достатъчно въздух и той се раз-
предели добре около патологичното огнище.

Този симптом не трябва да бъде смесван с така нарече-
ното „хало" около експанзивно растящите тумори. Той се
наблюдава най-често при аденоми и кисти на гърдата.

Съвременна рентгенова диагностика на менингоцеле и
менингоёнцефалоцеле на черепа

Ц. Гешев (София)
В. Радонич (Белград) '

Менингоцелето и менингоенцефалоцелето спадат към го-
лямата група на дизонтогенетични заболявания. Обикновена-
та рентгенова диагностика, включително и контрастната, не
дав а задоволителни резултати. Много от хирургическитевме-



шателства завършват летално поради това, че вместо очак-
ваното „чисто" менингоцеле се оказва, че под дурата като
тънка прослойка е разположена и мозъчна субстанция.

Ние използувахме новооткрития апарат на фирмата EMI
за аксиална томография на черепа и скенирахме II деца с
вродени дефекта. При 8 от тях дефектът беше разположен в
окципиталната облает, а при 3 във фронталната; 3 от изелед-
ваните бяха момичета, а 8 момчета. При изеледването на
фронталната облает основната линия беше поставена в ор-
бито-меаталната равнина, а при дефектите, разположени окци-
питално, първият срез преминаваше през меато-апико-ма-
стоидната равнина. И в двата случая бяха направени основ-
ните три среза с включване на детекторите над и под основ-
ния лъч.

Резултатите от изеледванията са следните: при 5 от слу-
чайте въз осноза на скенер-фотограмата и скенер-цифрогра-
мата се оказа, че непосредствено под твърдата мозъчна об-
вивка има разположен тънък слой от мозъчна кора, т. е. ка-
сае се за менингоенцефалоцеле, докато клиничната диагноза
при всички случаи беше менингоцеле.

Изводите ни са, че аксиалната "омография с новия апарат
дава възможност да се диференцьрат двете заболявания във
всички случаи, когато в дефекта има и мозъчна субстанция,
но не по-тънка от 3 мм.

Фазов анализ на електрокимографската крива при
инфаркта на миокарда

М. Димитров, А. Чолаков (София)

Важен дял в областта на кардиологията заема проблемът
за инфаркта на миокарда. Метод с големи възможности за
функционална оценка на измененията на миокарда при ин-
фаркта представлява електрокимографията.

Ние изеледвахме 56 болни на възраст от 36 до 72 години
от 2 месеца до V/2 година след заболяването. При 39 болни
регистрирахме присъщи, а при 12 — придружаващи електро-
кимографски признаки за прекаран инфаркт. При II болни
се регистрираха изменения, характерни за аневризма на мно-..
карда.

С помощта на производни на нормалната електрокимо-



графска крива — скоростна и ускорителна крива — се направи ,
фазов анализ главно на парадоксалното движение. То на-
стъпва от 0,18 до 0,30 сек. след „R''-зъбеца на електрокар
диограмата. Възходящият сектор е стръмен и продължава
средно 0,08—0,12 сек. След него секторът е полегат с продъл-.
жителност средно 0,08—0,16 сек., или общо парадоксалното
движение продължава 0,16—0,28 сек. При аневризма на мио-
карда продължителността е по-голяма. Диастолата на каме-
рата е скъсена и продължава от 0,30—0,48 сек. Нейната про-
дължителност е в обратна завнсимост с продължителността
на парадоксалното движение. На рентгенокимографиите се
установиха в 25 от 56 болни намалени по амплитуда зъбци
или неми зони, и то главно при долно-задна или предна лока-
лизация, видимн на странична или първа коса проекция.
Аневризмите на миокарда, конто се диагностицираха с по-
мощта на електрокимографското изследване, на кимографиите
даваха неми зони или негативни резултати.

Фазовият анализ и степента на продължителност на пара-
доксалното движение играят важна роля за диференциалната
диагноза между постинфарктния ръбец и аневризма на ля-
вата камера, като при последната те са по-изразени.

Промени в лявото лредсърдие при хипертонична болеет

М. Димитров, Л. Пракчев, Ч. Начев, И. Дюлгеров (София)

За изясняване възможностите на рентгеновата диагности-
ка при разпознаване на началните фази на развитието на
хипертоничната болеет, както и на нейните по-късни стадии
бяха проведени редица изеледвания в рентгено-радиологич-
ната секция при ЦССЗ. Въз основа на тях бе създаден модел
за рентгеновата симтоматология на хипертонията. При тези
изеледвания се установи, че сравнително рано се намират
промени в лявото предсърдие. Тези ранни промени бяха едне-
временно потвърдени и от някои наблюдения върху електро-
кардиограмата. Това ни даде основания да проведем рент-
гено-клинични проучвания върху лявото предсърдие, като из-
ползуваме методите на Тихонов—Конюхова и Гловер и сътр.
Наблюденията ни обхванаха 101 болни, от конто 37 открити
при профилактични прегледи с флуорограф (за 26 от тях за-
боляването е било неизвестно) и останалите, подложени на
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лечение в ЦССЗ. От тях 47 мъже и 54 жени със средна въз-
раст 39,1 г.

Промените в лявото предсърдие се изразяват съобразно
въведената от нас класификация с деформация на лявото
предсърдие без изразено удължаване на дъгата му и с дила-
тация на предсърдието. От всички изследвани болни при 82%
намираме левопредсърдни промени. Липса на левопредсърдна
деформация или дилатация срещаме главно в I стадий на
заболяването. Степените на промените в лявото предсърдие
спределяхме съобразно индекса на лявото предсърдие. Слабо
увеличение с индекс 1,30 до 3,0 установихме при 36 болни
(35,6%), средно увеличение (от 3,0 до 6,0) — при 28 болни
(27,7%), зиачително увеличение (от 6,0 до 10,0) при 9 болни
(8,9%) и твърде голямо увеличение (над 10,0) при 5 болни
(4,9%).

Считаме, че описаните левопредсърдни аномалии не гово-
рят за заболяване на предсърдието, а отразяват предсърдните
прояви на намалената растежимост на стените на лявата
камера, последица на „хипертрофиращия" миокард.

Повишаване на диагностичната информация посредством
нови рентгенологични методи

X. Дьор (Ерланген)

От откриването на рентгеновите лъчи светещият екран и
директните рентгенови фил ми дълги години бяха единстве-
ното помощно средство, конто можеха да направят видим
лъчевия релеф зад пациента.

Напредъкът в областта на рентгеновия електронен прео-
бразовател на образа от втората генерация чрез използуване
на цезиев йодид беше предпоставка за решително подобре-
ние както на пространствената, така и на разделителната
способност по време на функционални изследвания с извън-
редно големи скорости на снимките.

Чрез прилагане на електронно обработване на данните,
свързано с високостабилизирани рентгенови генератори, ста-
на възможно да се разшири представянето на абсорбционни-
те стойности. По този начин можа да бъде реализиран един
нов метод за рентгенологично представяне без използуване
на контрастни вещества (компютер-томограф).
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С помощта на при мер и от медицината се демонстрират
резултатите от приложението на най-новите рентгенови елек-
тронни преобразователи на образа и на един компютер-
томограф.

Ранна диагностика на заболяванията на млечната жлеза чрез
комбиниран рентгено-клиничен скрининг

И. Дюлгеров, С. Стрезов, В. ТоДоров (София)

В рамките на съвместната разработка на методи за ранна
диагностика на рака на млечната жлеза с московский онко-
логичен институт „Херцен" провеждаме експеримент, който
схематично се изразява по следния начин: На обхванатите с
флуорографски преглед на белите дробове жени над 40-го-
дишна възраст се прави флуоромамография посредством спе-
циална механическа приставка, монтирана към флуорограф-
ния апарат. Нейният прототип е разработен в Катедрата по
рентгенология и радиология на Медицинския факултет Варна.
Жените с положителна находка се подл агат на нормална ма-
мография. Следва клинично изследване от онкохирург, кли-
нико-рентгенологично обсъждане на патологичните случаи,
при което се решава по-нататъшното поведение: динамично
наблюдение или биопсия със срочно хистологично изследване
и евентуална радикална операция.

Постигнатите по този начин досегашни резултати за пе-
риод от 6 месеца са следните: на флуоромамография са под-
ложени 8082 жени, от конто с положителна находка са били
1224, или 15,30%. Оттях 800; или 79%, се явиха на мамсгра-

фично изследване, при което флуорографната диагноза е пот-
върдена при 410, или в 51%. Заключенията от мамографията
се разпределят, както следва: дифузна мастопатия — 197, ло-
кализирана мастопатия — 121, доброкачествени ту мори — 34,
съмнение за карцином — 33, сигурен карцином — 3, негатив-
ни и други — 387. На хирургически преглед са подложени
609 жени. От този контингент решение за биопсия е взето
при 146. До този момент са направени 24 биопсии, при конто
рентгеновата диагноза е потвърдена хистологично. Касае се
за 13 случая с мастопатия и 9 с фиброаденом, 2 от конто на-
пълно дискретни клинически, 1 с киста и 1 с интрадуктален
карцином.



За мястото на 70 мм ЕОП-фотокамера в съвременната
рентгенова диагностика

Л. Дянков, А. Сарканяц (София)

От 3 години сдна значителна част от рентгеновите изслед-
ваиия в ИЕГГ се извършват изцяло или частично със 70 мм
ЕОП-фотокамера Sircam, монтирана към ЕОП $irecon-duplcx
10/6. С нея могат да се реализират както единични, така и се-
рийни снимки с фреквенция до 6 сн/сек. Работено е с флуоро-
графски филми OPWO—RS-2. Натрупаният опит, резултати-
те от повече от 6000 рутинни и специални рентгенови изслед-
вания и аравнителните проучвания позволяват да се направят
някои обобщения за предимствата и недостатъците на тази
нова техника.

Камерата е подходяща за всички раздели на диагностич-
ната рентгенология — дихателна система, сърце, стомашно-
чревен тракт, жлъчна система, пикочни пътища, полова систе-
ма, костно-ставен апарат, меки тъкани; за различните мето-
дики с негативен и позитивен контраст. Лъчевото натоварва-
не е около 10 пъти по-малко, а качеството на шимките не от-
стъпва на това на конвенционалните рентгенограми. Сериоз-
ни лредимства са значителното скъсяване на експонационно-
то време, възможността за визуален контрол, опростената об-
работка на филмите. Улеснено, и то в голяма степей, е провеж-
дането на изследванията при децата, тежко бодните, трудно
понасящите манипулациите. Много добри резултати се по-
лучават при гинекологичните изследвания на жени в репро-
дуктивна въз!раст. Работата с камерата води до значителни
икономии от време, труд и материали. Относителни недоста-
тъци на способа са ограничената разрешителна способ-
ност (засега той не е подходящ за фин анализ на костната
структура), необходимости от специални системи за наблю-
дение на снимките (която е условна) и големивата на полето.
която е ограничена от конструктивните особености на ЕОП.
Появата на 70 мм ЕОП-фотокамера е ценно допълнение на
съществуващите методики и положителен етап в развитиетр
на модерната рентгенология.



Лъчева характеристика на „Тест-обект" за изследване на
линейните изкривявания при изграждане на лъчевото

изображение

Д. Карадимов (София)

За изследване на линейните изкривявания при изгражда-
нето на лъчевото изображение се използува прострамствена-
та амплитудно-честотна характеристика — модулационната
функция. За построяването и се изхожда от образа на перио-
дичен тест-обект със скокообразно или синусово изменение
на дебелината. Полученият образ обаче не се описва от си-
нусова функция и не е пригоден за построяване на характе-
ристиката с необходимата точност.

Поставихме си за задача да определим функцията на лъ-
чевата характеристика на тест-обект, образът на кой то се
описва от синусова функция. Използувамё тесен сноп успо-
редни лъчи и полагаме (ii.d)min=a и (p.d)max—«+#• По зада-
ние интензитетът на лъчението след обекта е

/max + ^min , /max —
i

г /max + ^min , /
f - 2 i

2 , i 2

където
/maX = / O e~*; /min= IOe~~U+a)=

L — периодът на решетката.
След като заместим, преобразуваме и логаритмуваме, полу,
чаваме:

{pd)x=ос+а+0,693-Zn(ea +1) -Zn(1 + К cos 2^)'

където K=th^- e контрастът в лъчевото изображение.

Тава равенство описва търсената зависимост. Както се
вижда, то не може да се апроксимира в първо приближение
със синусова функция, поради което прилаганите в момента
тест-обекти водят до погрешни заключения, особено при хете-
рогенно лъчение. За малки контраста (К.=5%) горната за-
висимост може да се апроксимира при грешка под 1% с
права линия.
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Предаване на контраста при изграждане на лъчевото
изображение

Д. Карадимов (София)

Преминаваики през структури с различна дебелина и със-
тав, рентгеновите лъчи се отслабват различно и в лъчевото
изображение се получава контраст, който зависи от контра-
ста в оОекта и условията на модулация.

Поставихме си за задача да определим коефициента на
предаване на контраста и условията, от конто зявиси него-
вата стойност. Контрастът в обекта при гролъчване на две
съседни структури с лъчеви параметри ([td)i — <x \ d)

_

Полученият в лъчевото изображение контраст е:

Отношението на двата контраста дава търсения коефициент
на предаване на контраста при изграждането на лъчевото из-
ображение, който е:

Както се вижда от тази зависимост, предаването на контрас-
та е толкова по-добро, колкото разликата в лъчевите пара-
метри е по-малка и поглъщането в структурите е по-голя-
мо, т. е. колкото контрастът в обекта е по-малък, у*>1 ,кое-
то води винаги до свиване иа контрастната динамика на
обекта. С нарастването на анодното напрежение, при плътни
структури контрастната динамика ее свива, което води до по-
добра различимост на дребните структури, покрити от сян-
ката на части от обекта с голям контраст.

Нелинейните изкривявания при изграждане на лъчевото
изображение

Д. Карадимов (София)

При щролъчването на обект интензитетът на рентгеновото
лъчение намалява. Преминалото лъчение носи информация
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за структурите на обекта, отразена чрез разлики в интензи-
тета на лъчението по време и място. Процесът на отслабване
на лъчението, при тесен сноп успоредни лъчи, се описва от
зависимостта:

където / е интензитетът на преминалото лъчение;
/0 — интензитетът на входящото лъчение;
\id—лъчевата характеристика на обекта.

Тази зависимост показва, че процесът на модулация е нелинеен.
Поставихме си за задача да определим коефициента на

нелинеини изкривявания и условията за неговото намаляване.
Анализа извършихме чрез разлагане по Фурие. При моно-
енергетично лъчение в изходящия сигнал се появяват трета
и шеста хармонични. Коефициентът на нелинеини изкривя-
вания е £=4,67% и не зависи от режима на модулация.
При хетерогенно лъчение изкривяванията нарастват. При
70 kv правотоково напрежение, 10 mm костна тъкан и Д = 2, lmm
AZ—k=40,bo/0, докато при Д=3,8 mm AZ-6 = 26,7%. В из-
ходящия сигнал се появяват всички хармонични с намаляваща
амплитуда. От направените изследвания се установи, че из-
кривяванията намаляват с намаляване на пулсациите на ано-
дното напрежение и увеличаване на предварителната филтра-
ция на лъчението, като се стремят към минимална стойност
от 4,67% при моноенергети-шо лъчение.

Върху своевременността на обслужването в рентгеновите
отделения и кабинети

Л. Ковачев (Русе)

Повишените изискваыия пред здравеопазването включ-
ват качествена диагностика, култура и своевременност на
обслужването. Последният въпрос е недооценен в редица
здравии заведения и звена, включително и в рентгеновите
отделения и кабинети. Същият има голямо значение върху
актуалния проблем за повишаване обществената производи-
телност на труда.

Проведени са проучвания върху потока на болните за
стомашни прегледи от поликлиничния сектор на рентгеново-
то отделение при Първостепенна обединена болница — Ру-
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се с насоченост за изясняване своевремениостта на обслуж-
ването им и факторите, конто и влияят. За 10 години в съ-
щия са реализирани над 60 000 стомашно-чревни изследва-
ния. При наблюдаваните 702 стомашни прегледа със среден
брой експонации на един преглед 4,4 е постигната средна
своевременност 182 минути, включваща времето от запис-
ването на пациента до приключване работата със същля
чрез регистрирано 'рентгеново заключение. При водещите ор-
динатори тозк показател е 140 — 160 мин., а при изостава-
шите — 220—240. Постигнатите резултати създават база за
съревнование между ординаторите в интереса на пестене вре-
мето иа болните. Чрез отделяне на колектавното лекарско-ла-
борантско време от изолираното лаборантско време в об-
щото средно време за обслужване на болните се стимулират
индивидуалните качества на средний персонал.

Експериментирана е лесно приложима хронометражна
система за наблюдение, основана на обективизацията и опи-
раща се на активността, интензификацията на труда, квали-
фикацията и добросъвестността на работещите, създаваща
предшоставки за реални и обективни преценки за работа на
последните.

Поставената задача за търсене снижение на своевре-
менността на обслужването със стомашни прегледи в
три насоки е правилна и реална. Предварителното записванс
за прегледи с дни и седмици напред практически е лйквиди-
рано, освен при желание и при противопоказания, приклю-
чените стомашни рентгенови изследвания на следващия ден
са сведени до минимум, а над 92% са станали в първите ча-
сове на деня на поискването на ирегледа. Спестени са хиляди
часове на пациентиге, като се има пред вид, че над-45% жи-
веят .в селищата на окръга,

Ефективността от приложената система е безспорна и се
налага внедряването и в практиката в интереса на обслуж-
ваните контингента.

Към въпроса за рентгеновата диагноза на чуждите тела в
предния очен. сегмент с помощта на т. нар. безскелетни

снимки

Н. Котов. X. Байчев (Пловдив)

С развитието на промишлеността, механизацията на про-
изводството и труда честотата на очните травми се увели-
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чава независимо от профилакгичните мероприятия, конто ее
предприемат.

Опаред Д. М. Надсон и М. М. Балтии 1/5 от всички мета-
лически чужди тела се локализират в предния очен сегмент.
От тях 4,9 до 24% се установяват с помощта на обикновеното
рентгеново изеледване, а останалите се откриват с помощта
на безскелетните снимки по Фогт. Същес.твуват редица моди-
фикации иа методиката (М. М. Балтии, 1938; А. А. Абалихин,
В. П. Пиноваров, 1953; Е. С. Вайнщейн, 1962).

Ние използуваме безскелетните снимки за откриване на
чужди тела в предния очен сегмент от 1962 г. Изпробвали
оме различии модификации за подобряване на методика!г
Напоследък сие дошли до извода, че най-удачно, просто и
лесно приложимо е използувамето на зъболекарски кугел и
зъбни филми. Нашият опит показа, че не е необходимо при-
лагането на сложна техника с използуване на специални ка-
сети и таблици.

В настоящата ни работа предмет на наблюдения са 21
болни 19 мъже и 2 жени. При 5 от тях на обикновеиата рентге-
нография са съществували съмнителни данни за чуждо тя-
ло, а с помощта на безскелетните снимки по нашата модифи-
кация са доказани категорично. При 12 болни на обикнове-
ната рентгенография чуждо тяло не се вижда, а е установено
на безскелетните снимки в аксиална и фасова проекция.

Данните от рентгеновото изеледване са верифицирани
инпраоперативно. При 4 болии чуждото тяло е установено в
облаетта на лещата, при 6 в ириса, при 4 в роговицата и
при 3 в цилиарното тяло. Привеждат се данни из историята
на заболяването на 4 болни, при един от конто чуждото тяло
е открито с помощта на лашата методика 6 месеца след по-
несената травма.

Мястото на позитивна™ цистернография в неврорентгеноло-
гичното изеледване на понтоцеребеларните пространства

А. Миронов (ЗСофия)

Навременната диагноза на туморите с понтоцеребеларна
локализация е от съществено значение за благоприятния из-
ход при оперативната интервенция. Изпълването на акве-
дукта и IV вентрикул с позитивна или негативна контрастна
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материя и установиване на дислоцирането им е от значение
за по-големите туморни формации. Анпюграфското изслед-
ване при процеси под 1 см в диаметър е с ограничени въз-
можности. С по-висока стойност се явява пневмоцистерно-
графията.

От изследваните 29 болни чрез позитивна цистернография
при 27 бе добита убедителна диагностична информация — 4
случая с обемни процеси, 7 с понтоцеребеларен арахноидит
и при 16 бе отхвърлено подозрението за обемен процес с пин-
тоцеребеларна локализация. При останалите 2 случая се ка-
саеше за процеси с друга локализация — стволов тумор и
супратенториално разположен тумор. При тях контрастната
материя прониква затруднено и незначително в понтоцеребе-
ларпите цистерни поради редуцирането на същите вьв връзка
със субтенториалната хипертенсия. Но съществено е, не из-
вестии количества от нея проникнаха свободно във вътреш-
ните слухови проходи.

Анализы на добитите цистернографски находки ни данл
основание да приемем:

1. Позитивната цистернография дава директен образ на
нор.малното и патологично съдържимо в понтоцеребеларните
цистерни и вътрешните слухови проходи.

2. По степей на визуализация позитивната цистерногра-
фия превъзхожда ангиографската и вентрикулографската ме-
годика, а в известии случаи и ннемоенцефалографското HJ-
следване.

3. При интрааксиални процеси в задната черепна ямка
от нея се получават само косвени данни.

4. Индикациите за нейното провеждане се основават на
отоневрологичното, неврологичното и рентгенологичното из-
следване.

Контрастно рентгеново изследване на сълзоотводящите
пътища

К. Мицсв (София)

Контрастного рентгеново изследване на сълзоотводящпте
пътища дава пенни диагностични данни за анатомичннте осо-
бености и патологичните изменения в тях.

Различните автори са използували различии контрастен
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вещества за контрастираие на сълзоотводящйтр .<->тгт»а. След
въвеждане на контрастното вещество се правят снимки обик-
повено в положение нос-брада, нос-чело, профилни, аксиалнп
и изборни рентгенови графин.

С оглед добиване зрителна представа за начина на изпъл-
ване на сълзоотводящите пътища ние въвеждаме контраст-
ното вещество под скопичен екран, като за избягване лъче-
вото натоварване на въвеждащия го лекар използуваме си-
стема от тънки сонди — венокати № 18.

Това дава възможност да изследваме болния в различна
положения включително и в легнало и да заснемем (със 70 мм
фотокамера) различните фази на изпълване на сълзоотводя-
щите пътища.

С юглед цялостното проследяване на сълзоотводящите пъ-
тнша и избягване наслояването им с базалните кости, по
време на въвеждане на контрастното вещество под скопнчния
екран се осъг. ествява бавно въртеливо движение на главата
на болния около напречната и ос.

Тези въртеливи движения на главата по време на експо-
нациите, целенасоченият избор на контрастното вещество в
•JSBIICHMOCT от очакваните патологични изменения, дозираното
инжектиране от разстояние под скопичен екран ни позволиха
да получим добро контрастно рентгеново изображение на съл
зоотводящите пътища при всички наши 67 болни.

Приложена е техника за скопия и графия на сълзоотво-
дящите пътища с въвеждане на контрастното вещество от
разстояние под скопичен екран.

Методът е лесно приложим както при клинични, така и
при амбулатории условия.

Сензитометричен тест за следене регенерирането и годността
на проявителя за рентгенови медицински филми в условията

на практическата работа

С. Мутафчиев (София)

Досега у нас не е правено обективно следене режима на
обработката и регенерирането на работния проявяващ раз-
твор. Азторът разработва сензитометричен метод, приложил?
и в най-малките лаборатории, даващ при това достатъчно
точни данни за състоянието на работния проявител.
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В паралелни сензитометрични изследвання на сензнто-
грами, експониргни с рептгенови лъчи и с бяла светли»;!
(2850 К") върху различии филмн, се памира мнппмалшин
брой полета и плътностите. конто оснгуряват добра и ясно за-
бележима визуално разлика при сравняване с еталонно из-
работен оптически клин.

Предлага се лаборатсриите да се снабдяват с еталоз^пя
клин, три примерно проявени сензитограми и експоннранн не-
проявени сензитограми. При стандартна обработка — 5 мин.
при 20°С — сравняването на еталона с проявеннте сензито-
грами показва състоянието на разтвора. При съпоставяне с
някоя от другите три примерно обработени сензитограми се от
ч и г а лосно мшор- или хипорегенерирането, както и невъзмож-
мостта да се повлияс повече проявителят от регеперирането.

По подобие на организирания в някои страни практически
сензитометричен контрол се предлага и у нас да се започне
нроизводството и снабдяването на лабораторинте с предва-
рително експонирани сензитограми и еталони. Смята се. чо
разработката след практнческото и нзпитване в условията на
лаборатории с различен обем на работа би могла да бъде
внедрена, с което значително ще се повиши качеството на об-
работката и направят нкономии от проявител н регенератор
към него.

Пронзводствено изпитване на българския проявител за
рентгенови медицински филмн

С. Мутафчиев, В. Киперов (София)

След лабораториите изпитвання и корекцппте в рецепту-
рата на разработения от авторите проявител за рентгенови

медицински фил ми е проведено производствено изпитване
в рентгеновото отделение на ИБМП „Пирогов" в условия!d
на ежедневната практика. Работи се с танк с вместимост
52,5 л и свободна повърхност на разтвора 1000 см2. Еже-
дневно се отчита количеството обработени филми по площ.
изразходваният регенератор, рН, количеството бромндн .i
хлориди. Пусками са сензитограми на филм ОРВО Н И , об-
работвани 4 мин. при^ 20°С. Резултатите са събрани в таб-
лпцн. от конто е видно, че проявителят показва отлично по-
стоянство в следените химико-фотографски показатели — ос-
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иовен воал Do. контраст , среден градиент в учасгъците Di,e,
Ог,о чувствителност 5ьо- Основният воал спада леко с OiOj, pH
варира с 0,02 — 0,04, контрастътсе запазва, а чувствителността
леко нараства. Бромидите се стабилизнрат около !2,5 г/л. Въ-
преки натрупването им няма съществени изменения в сензито-
метричинте показатели, тъй като едно от предимствата на фе
нидоновите проявители е слабото им повлияване от концен-
трацията на бромиди. Кривата не се изменя в интервала на
плътности до 1,60, където се намират работните стойности.

Въпреки незначителното изясняване на разтвора — около
300 мл/м2 обработен филм срещу 400 мл/м2 по литсратурнн
данни — проявителят работи отлично през изпитвания период,
като за един месец работа е употребен регенератор в обем
два и половина пъти в повече от основния разтвор. Прояви-
телят продължава да работи добре, но механичното му за-
мърсяване е причина за подмяната на разтвора.

Повишаване на микроконтраста на рентгеновата снимка
чрез допълнителна фотохимическа обработка

С. Мутафчиев (София)

Оптнчсската информация, която носи една рентгенова
снимка, би могла да се раздели условно на две — тонална и
структурна. Докато за предаване на тоналната информация
е важен макроконтрастът на изображението, то структурната
информация зависи изключително от микроконтрасга. Су-
бективното впечатление за острота се определи не само от
разликата; между плътностите, но и от формата на прехода
по граиицата между тях. Автсрът изменя точно този пре-
ход, като. използва т. нар. „Ефект на съседство npi проявя-
ването";. при което се повишава четливостта на дегайлите в
изобршкението.

Проучен и експериментиран е методът на проф. Лау (из-
ползувани са и разработките на секция „Фотография" при
НИЙКР) за „химическо тоноделение" и модифицирана ме-
тодика, сравннтелно лесно приложима, която авторът смята
зз особоно перспективна в рентгеновата диагностика. Постига
се значнтелно усилване на микроконтраста при възможност
за регулиране на макроконтраста.

От оригиналката рентгекограма се прави междинен диапо-
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зитив, намален оптически така, че интересуващите детайли
да бъдат вместени в интервала 7 до 30 лин/мм. От него се
откопира контактно дубликат върху висококонтрастен фото-
технически филм. За регулиране на макроконтраста предва-
рително филмът се воалира дозирано. Обработката протича в
два етапа — „свободно" и „гладко" проявяване по устано-
вена технология. След фиксиране и изсушаване на дубликат-
негатива от него се копират фотокопия, на конто е ясно ви-
дим резултатът от специалната обработка. Усилването на
микроконтраста е най-често достатъчно, но може, използвай-
ки обработения негатив, да се повтори целият нроцес ото
един или няколко пъти.

Техника на лумбогакралната миелография
с „Kontrast U"

С. Паскалев (Бургас)

Ние иэползуваме за контрастна лумбосакралиа миелогра-
фия подобрената техника на Wickbom. Предпочитаме кон-
трастното вещество „Konlrast U" пред останалите сьвременнн
трмйодн'и съединения поради следните съображенья. Това
мопойодно соединение се понася много добре от болните, ре-
зорбнра се бързо и лри добра предварителна подготовка на
пациента усложненията са сравнително редки и леки. Кон-
трастното вещество е монойодно съединенне и дава гю-слаба
сянка в сравнение с другите контрастна вещества, което в
много случаи е предимство, защотоне припокрива някои от по-
слабо и фнно изразените патологични съединения. „Kontrast
т.."* се смесва много добре с ликвор и лесно проКиква в корен-
чевите джобчета, като се получава много добър образ на съ-
а]ите. Ние сме изследвали 249 болни с тази техника. От тях
196 са мъже и 54 жени на възраст от 20 до 65 години. Най-
голяма е групата на болните от 35 до 50 годи ни.

Нашият опит показва, че лумбосакралната миелография
с „Kontrast U", макар че изисква предварителна спин'ална
анестезия, извършена от нас с 2% лидокаин от р.орядъка на
= ее, протнча гладко, без сериозни усложнения и може да
се приеме като изборен обективен метод за изеледване при
клннпчнп съмнения за морфологични изменения в лумбосак-
ралния сегмрнт на гръбпачния стълб.
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Образите, получени на субарахноидалното пространства
ii коренчевнте джобчета в областта на Лг, са папълно задо-
волителни за целите на ранната, точна, обективна и даваща
ннво на измененията, диагностика.

Днагностични възможности на лумбосакралната
миелография

с „Kontrast U"

С. Паскалев (Бургас)

Ние сме изследвали 249 пациенти с „Kontrast U". от кои-
то 53 жени, 198 мъже. От тях 92 случая са оперирани и пато-
хистологично верифнцирани. Нееьвпадение между рентгенова-
га и оперативна находка имаме само в 7 случая, което прави
7,7%. Неточно ннво на диагностиката между рентгена и
оперативната находка имаме при 5 случая, което прави 5,4%.

Контрастната лумбосакралн'а миелография при нашите
изследвания показва най-добри диагностични резултати при
дисковнте хернии. Това се дължи на големия брой изследва-
ни случаи, но едновременно с това ние приемаме, че и каче-
ствата на „Kontrast U" са от значение при поставяне на диа-
гнозата. Това контрастно вещество ое смесва много добре с
ликвора, прониква лесно и бързо в коренчевите джобчета,
получава се много добър рентгенологичен образ, при което
и най-малките отклонения в „скъсяването" на дължината на
коренчетата са отчетливи и даващи възможност за поставя-
не на диагноза при най-леките херниирания н& нуклеус пул-
позус. Това контрастно вещество се понася сравнително леко
и се резорбира максимум за 15 — 20 минути.

Лумбосакралната миелография с „Kontrast U" дава мно-
го добри ранни симптоми при съдови изменения, тумори, ме-
тастази, някои аномалии на гръбначния стълб и др. Трудно
е понякога на миелограмите да се отдиферен'цират доброка-
чествените туморни образувания, варикозно разширените вени
от измененията при дискова херния. По-лесна е рентген-дифе-
рен'циалната диагноза.при първичните злокачествени и метз-
статични тумори, където често миелографичните промени ее
придружват и с промени в прешлените.

Констатацията ни за диагностичните възможности на лум-
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босакралната млелография с „Kontrast U" е, че тя може да
бъде въведена като рутинна, ежедневна методика даже и при
условията на окръжните болници в страната.

Върху някои проблеми за стереорентгенографията

В. Петрунов (София)

Стереорентгенографията е отдавна известен метод за по-
лучаваке на обемност на рентгеновия образ на снимания
обект. Започн'ала е своето развитие още в началото на из-
ползуването на рентгеновите лъчи за диагностични цели, като
€ използувала постиженията на стереофотографията и фото-
граметрията.

След кратка литературна справка за развитието на мето-
да авторът се спира на някои проблеми:

1. Причините за факта, че стереорентгенографията все
еще не заема полагащото й се място в комплекса от рентге-
лови методи на изеледване.

а) н<епознаването на същноетта на метода от масата от
рентгенолозите;

б) липсата н'а систем и проучвания за възможностите на
метода и липсата на разработена стереорентгенова анатомия;

в) липсата на подходяща апаратура за прилагане на ме-
тода в най-переспективните за него изеледвания — ангиогра-
фии, бронхографии, стомашно-чревен тракт.

2. Трудностите на пнтерпретацията на стереоректгеновия
образ, произтичащи от особеностите на преформирането на
познатия на всички плосък рентгенов образ, нчпр. множество
то линейни сенки в рентгеновите картини на скелета и специ-
ално лицевия череп, нямащи реално ан'атомично покритие,
изобразяването в рентгеновия образ само на контурите на
детайлите в обекга, но не и на предните и задни повърхности
и др.

3. Трудностите при онагледяване на публикации и ръко-
водства съе стереорентгенови образи. Също така трудностите
за демонстрация при учебно-преподавателския процес.

Авторът смята, че въпреки тези, а и други проблеми, ня-
кои от конто все още неразрешени, стереорентгенографията
може и трябва да заеме своето място в рентгеиовата диагко-
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стика, тъй като в .много случаи тя единствена може да даде
елегантно и прецизно решение на поставени диагностичн"и
задачи.

Метод за получаване на рентгенови стереограми при едновре-
менно експониране от две рентгенови тръби върху един и

същ филм

В. Петрунсв (София)

Получавапето на рентгенов стереобраз изисква наличиею
на две рентгенови снимки, направени от две различии положе-
ния на фокуса на реитгеновата тръба. Това е осъществимо
мри рентгенографиране па неподвижни обекти даже и с една
рентгенова тръба, която за зтората снимка след смяна на ка-
сетата се премества на втората позиция. Но при обекти, при
конто нма бързи вътрешни движения, напр, при ангиографии,
бронхографии, храносмилателен тракт, а също при неспокоп-
нч пационти, не могат да се получат качествени стереограми,
понеже сниманиях обект фактически не е един и същ. При
такива обекти е необходимо експонирането и за двете снимки
да е в един и същ момент.

Авторът описва един свой метод за получаване на рентге-
нова стереодвойка при едновременно експониране от две рент-
генови тръби, отстоящн одна от друга на известно разстоя-
ние — база на снимането — върху един и същ филм. Същ-
ноетта на метода е, че на известно разстояние над касетата
се поставя специален линеен рентгенов растер, който осигу-
пява получаването на два линейно-растерови рентгеновк об-
рази на обекта — стереодвойка върху един и същ филм, ка-
то растернте на двата образа са успоредни и редуващи се.

Основният принцип за виждане ига стереообраз — „всяко
око да вижда само един образ" — се осъществява чрез раз-
глеждане на така получената стереодвойка през специален
оптически растер, съетоящ се от успоредни и редуващи се
прозрачнп и непрозрачни за видимата светлина ивици, пос-
та вен на известно разстояние пред рентгеновия филм.

Описаниях от автора метод е едно решение на проблема
за получазане на стереорентгенограми на обекти. в конто
нма бързп вътрешни движения, а също и при обектм, конто не
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могат да бъдат обездвижена за интервала от време, необхо-
дим за извършване на двете снимки при използуване на една
тръба.

Влияние на анодного напрежение върху контрастността и
днагностичната стойност на рентгеновия образ при някои че-

релни центражн

В. Петру ноя (София)

Аи'одното напреженне влияе силно върху почерняването
па фнлма и по-слабо върху контраста в лъчевия релеф. Кон-
трастността на рентгеновия образ върху филма завися както от
контрастността на изображението в лъчевия релеф, така и о:
формата на кривата на почерняване и интегралната експо-
знция за площта на пзображен'нето. Това може да води до
неправилно отчитане влиянието на анодното напрежение вър-
ху контрастността и диагностичната стойност при сложен
рентгенов образ.

Авторът изследва влиянието на анодното напре/кение вър-
ху контрастността и диагностичната стойност на рентгеновия
образ при някои черепни центражн.

Избрани са 10 снимки на фантом, максимално приближа-
ващ се до реалния обект, с разлики в почерняването около
1,5 точки (40%) и стандартна обработка на филма. Анодно-
то напрежение за отделяйте снимки се променя от 47 до 112
KV. Снимките са окачествены по отношение контрастност и
дпагностична стойност от 15 рентгенолози със среден трудов
стаж по шециалността над 17 години.

От направеното изследване се установява, че при сн'имки
на черепа в областта на села турцика. базата, калварнята,
както и обзорен профил при спазване на експозиционни дан-
ни, осигуряващи оптимално почерняване на филма, анодното
напреженне в границите от 63 до 84 KV не оказва забележимо
влияние върху контрастността на рентгеновия образ, а в гра
ниците от 54 до 97 KV снимките запазват висока диагностична
стойпост за 93% от рентгенолозите. Констатирани са голе мм
разлики в преценката на рентгенолозите за качеството на
рентгеновия образ.
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Лксиална скекер-томография на черепа при мозъчните тумори

В. Радонич (Белград)
Ц. Гешсв (София)

Аксиалната скенер-томография на черепа при неопластич-
иите пронеси се основава на принципа на скениране на рент
геновия лъч. Различните коефициенти на поглъщане на фо-
тони от различните тъкани дават и различна плътност в
черно-белите тонове на катодная екран. Но докато по ске-
нер-томограмата се съди само за наличието на обемен про-
цес, който дислоцира елементите на мозъка и вентрикулната
система, то скенер-цифрограмата дава най-точна характери-
стика за мястото и субстан'цията, от която произлиза ново-
образуванието.

Ние изследвахме 39 болни, като скенирахме на EMi
скенер предната черепна ямка, след като е проведена каро-
гндна ангиография и пневмоенцефалография. Сравня-
вайки данннте от ангиографията и пневмоенцефалографията
<: тези, получени на скенер-фотограмата, не открихме разлчка
в това, че се касае за обемен процес. Предварителната нев-
ро-хирургична диагн'оза беше тумор на мозъка. Анализът на
цифровите данни, дадени ни от компютъра, и като взехме под
внимание характеристиките на поглъщане на фотонния по-
ток, ние установихме, че при 11 случая н'е се касае за тумор.
Новооткритите заболявания бяха: 2 случая с абсцес на мозъ-
ка, 1 случай с артерио-венозна малоформация в басейна на
средната мозъчна артерия, недоказан ангиографично поради
неудачна ангиография, 1 киста (най-вероятно цистицеркоз-
на), 7 случая с пресен мозъчен кръвоизлив с интрацере
брално разположение.

И майки пред вид данните от литер атурата и резултатите
от наблюденията ни при изследването на първите болни с то-
зи н'ов апарат, можем да твърдим, че засега не съществува
по-съвършен начин за доказване на неоплазмите на мозъка.
Една начална неоплазма или метастаза може да се долови
лори тогава, когато тя има незначителните размери от 3/3/13
мм.
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Рентгенова диагностика на интракранналните кръвоизлив."
чрез аксиалка скенер-томографня

В. Радонич (Белград)
Ц. Гешев (София)

Мозъчните кръвоизливи, екстра- и интрацеребрални, са
най-честите заболявания, конто постъпват по спешност в не-
врологичните клиники в тежко общо състояние При всичкн
случаи е необходимо въздържане от каротидна ангиография,
още повече. че това са предимно болни в напреднала въз-
раст. На изследваните 19 болни, постъпили в коматозно със-
тояние, проведохме аксиална скенер-томография с апарата
на фирмата BMI. При всички случаи предварителната кль
нична диагноза беше мозъчен инсулт. От общо 19-те изслед-
вани болни 4 се оказаха по данни от скенирането със субду-
рални хематомн и бяха интервенирани хирургически. След
приключване на пълното клинично и параклинично изследване,
което не включваше каротидна ангиография, болните бяха
класирани в две групи: болни с хеморагичен мозъчен ин-
султ — 9 и болни с исхемичен инсулт — 6. Извършено беше
двойно скен'иране, като първият скенер-срез минаваше през
орбито-меаталната равнина, а при повтарянето на изследва-
нето началната равнина минаваше на 1,6 мм над първата
осн'овна равнина. Анализирайки данните от скенофотограми-
те и от цифрограмите, ние установихме, че при 13 болни се
касае за хеморагичен мозъчец инсулт, при 2 от конто придру-
жени с пробив в III вентрикул, и 2 болни с дании за нсхеми-
чен мозъчен инсулт.

По дан'ни от световната литература при диференциална-
та диагноза между хеморагичен и исхемичен инсулт трябва
да се преценят 18 признака. Аксиалната скенер-томография
гюзволява със значително по-голяма точност от клиничното
изследване да се постави правилната диагноза. Данннте, по-
л>чени от скенер-томограмите, съвпадат с аутопсионната на-
ходка при починалите болни.



Източницн на грешки при рентгеновото изследване на
щитовидната жлеза

А. Сарканяц, Л. Дянков (София)

В достъпната литература липсват съобщения за проучва-
пия върху източниците на грешки при рснтгеновата диагноза
на тиреоидните заболявания. Този факт, както и зачестилите
пропуски в интерпретацията на латологичните находки в об-
ластта на шията и предния медиастинум. конто се допускат
от някоп звена, бяха повод за целенасочено нзучаване на
резултатнте от рентгеновото изследване при 1040 тиреоидпо
бол ни със съпоставяие на рентгеновите диагиози, сцинтиграф-
ските образи, оперативните н"аходки и окончателните клинич-
нн диагнози. Установено бе, че най-важните източници на
грешки са: недостатъчното използуване на рентгенографиите
(по-специално на прицелните снимки), твърдата рентгеноьа
техника и томографията; непълноцен'ното прилагане на функ-
ционалните рентгепови тестове за определяне подвижността
на щктовидната жлеза; рядкото контрастиране на хранопро-
пода; подценяването на полипозиционното изследване на тра-
хеята; липсата на насочен'ост и възможности за откриване на
калцификати в щитовидната жлсза, особено на т. нар. пса-
момни телца при тнреоидния рак; надненяването на рентгено-
вня метод за определян'е действителните размери на струма-
;а; пепознаването на особеностите на рентгеновите образи на
рецидивите и вътрегръдните струм и. До заблуждение могат
да доведат и някоп нормални ан'атомнчни структури (напр.
парамедиастиналните съдови сенки, manubriurn sterni и др.),
както и патологичи изменения, нямащи нищо общо с щито-
нидпата жлеза (напр, оилно дилат'ираннят хранопровод при
кардиоспазъм, интерпретиран погрешно като „ретростерналиа
струма"; вкалцяванията в белодробните върхове, в шийнп
лимфни възлн и пр., отчитани като „калцификации в нодоз-
на струма").

За намаляван'е на риска от диагностични заблуждения
може да се препоръча комплексното рентгеново изследвыне
(по възможност прн условията па телевизионно наблюдение
]>а образа), което трябва да бъде полипозиционно и наситено
с <Ь\'нкционални тестове.
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Пневмографии и ангиографии симптоми при тумори в понто-
церебеларния ъгъл

Д. Чнпилски (София)

За днагностнката ча туморите в понтоцеребелариия ъгъл
освен клиничните, отоиеврологичннте, кракиографните и другн
даыни съществено значение и мат тези от контрастните рентге-
нови изследвания (пневмография и ангиография). Пневмо-
графното изследване (пневмоцнстерноенцефалография и
шгевмовентрпкулография) дава днслокационни, косвеш-i
данни (дислокация на ликворните резервоари — IV мозъчио
етомахче, Силвиев проток, понтинни цистерни) за наличие на
обемен процес в поитоцеребеларния ъгъл. Церебралн'ата ан-
гиография освен общи ангиографии симптоми дава локални
промени във вертебробазиларната система, конто зависят от
локализацията, обема (с размери над 2 см в диаметър) и на-
соката на растежа на тумора. Медиално разположен'ите ту-
мори изместват горната част на базилариата артерия, а ба-
зално разположените — нейната средна част. Орално разпо-
ложените невриноми пзместват нагоре началните части на гор-
ната малкомозъчна и задната мозъчна артерия. В кякои слу-
чаи при големи тумори липсват ангиографии дислокациошш
промени.

Ние изследвахме 58 бол ни с тумори в понтоцеребеларння
ъгъл (невриноми 53 и другн 5). Пневмографното изследване
даде убедителен диагностични данни при 20 болни, неубеди-
телни при 1 и нормална пневмографна находка при 11. Ан-
гиографното пзследвапе при 6 болни показа убедителни дна-
гьостични данни, неубедителни при 1 и негативни при _'.
Комбшшрано (пневмографно и ангиографно) ]1зследва1:с
с.ме провели при 4 болни и получените данни бяха достатъч-
ни за топичната диагноза. При безконтрастно изследване са
оперирани 14 болни. Всички наблюдения са оперативно илп
аутопсионно верифицирани.

Нашмят опит показа ценността на пневмографията и аи
гиографията в диапюстиката на туморите в понтоцеребелар-
ння ъгъл.



Краниографски симптоми при невриноми на слуховия нерк

Д. Чипилски, А. Миронов (София)

Туморите в понтоцеребеларния ъгъл протичат най-често
с добре изразена клинич»на симптоматика. В практиката се
наблюдават н тг^ чва с атипична клинична проява, конто
създават известии диагностични затруднения. Най-често
срещаните тумори в понтоцеребеларния ъгъл са невриноми-
те на слуховия нерв. (По И. Я- Раздольский 8,5 до 8,7% от
всички тумори на главния мозък; 23,4 до 28,4% от туморите
на задната черепна ямка и 90 до 97% от тези на понтоцере-
беларния ъгъл.) По данни на Г. С. Даниленко (1959) тези
тумори представляват 24% от всички тумори на задната че-
репна ямка. По наши данни 91,37% от туморите на понто-
церебеларния ъгъл.

Краниографннте метода на изследване откриват главно
структурой промени: равномерно експанзивно разширение
на вътрешния слухов отвор, с обхващане най-често на гор-
ната му стена, остеопороза и деструкция на отвора, върха
и ръба на пирамидната кост.

Нашите наблюдения съставляват 58 болни с неврнноми.
на слуховия нерв.

Безконстрастннте ма-годи на изследване (снимки по Стен-
верс, Хирц и задна полуаксиална проекция) установиха раз-
ширение на порус акустикус при 3 болни; меатус акусти-
кус — 11; деструкция на горен или долен ръб на поруса —
10; ампутация на пирамидния връх — 6; само остеосклеро-
за (неубедителна) — 7 и без промени — 21.

Анализът на тези данни ни дава основание да направим
следните изводи: 1. Структурните костни промени (разшире-
ние на слуховия отвор и канал, деструктивните изменения,
вкл. и ампутация на пирамндния връх), установени при 30
болни, са най-често наблюдаваните изменения. 2. Рентгено-
логично доказаните костни промени са ценни за топичната
и видова диагноза, но за съжаление се откриват твърде къс-
ио, когато невриномът е значително нараснал по обем.
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Диагностична стойност на пневмографното изследване на IV
мозъчно стомахче с използуване на модифициран центраж

при тумори в задната черепна ямка

Д. Чилилски (София)

Иманки пред вид недостатъцитена стандартшпе пневмо-
графии центражн за изследване на IV мозъчно стомахче, при
днагностиката на обемните процеси в задната черепна ямка

.ние предложихме специална методика и центраж (Д. Чипил-
ски, 1967). По тази методика сме нзследвали 144 болни. От
тях анализираме само онези болни (52), при конто е има-
ло клинични данни за обемен процес в задната черепна ям-
ка. Останалите 92 наблюдения, при конто не е имало дан-
ми за процес в задната черепна ямка, сме пзползували за
изобразяване на IV мозъчмо стомахче по предложения цен-
траж. От анализирането на пневмограмите на 52 болни при
46 получихме достатъчно контрастиране на IV мозъчно сто-
махче, деформация и дислокация на същото, показваща то
пиката на тумора и при 6 болни данните бяха неубедителни.
По локализация обемнпте процеси се разпределят, както-
следва: тумори на постоцеребеларния ъгъл — 21, малкомо-
зъчните хемисфери — 10, на вермиса — 6, на IV мозъчно
стомахче — 5 и други — 4.

Установените промени в IV мозъчно стомахче се изразя-
ват в: дислокация (24), дефект в пълнежа му (5); дислока-
ция и дефект (6); промени в Силвиевия проток (11).

Тезн данни са ценни само при съпоставяне с онези от
останалите центражи и използуване в комплексного (кли-
ниЧ)Но и пневмографно) изследване. Тяхното съпоставяне с
оперативната или аутопсионната диагноза показа пълна
съвпадение при 40 болни и несъвпадение при 6 болни, глав-
но при малки по обем тумори и по-далеч разположени or
IV мозъчо стомахче.

Досегашният ни опит и несъмнените топико-диагностич-
ни резултати дават основание да препоръчаме методиката
и центража за широко използуване, но само в комбинация
с останалите рентгенови проекции.
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Електрокимографски промени при митрална стеноза

А. Чолаков (София)

Митралната стеноза е най-честото изолирано клапно по-
ражение в резултат на ревматичен ендокардит. Значителни-
те успехи на хирургическото лечение изискват и прециэна
диагноза. Известна роля за разрешаване на някои пробле-
ми се пада на функционалните ыетоди на изследване, към
ксито спада и електроки.мографията.

Изследвахме 128 болни с изолирана или превалираща
митрална стеноза. В 92,4% от случайте регистрирахме удъл-
жена систолична фаза на лявото предсърдие до 0,15 сек.,
което е израз на увеличеиото налягане в него, необходимо
за преодоляване на съществуващата бариера по пътя на от-
тока. В 74 от болните получихме „гърбава крива" на лявото
предсърдие, която е резултат от увеличеното налягане в
малкия кръг на кръвообращението. При високи сгеиени на
митрална стеноза притокът на кръв в лявото предсърдие
преобладава над оттока, то не променя съществено своя
:>бем, в резултат на коего се образува „диастолично плато",
регистрирано от нас в 83,6%. В областта на лявата камера
в 94,3% регистрирахме удължаване на фазата на изометрич-
ното отпускане до 0,12 сек. и скъсяване на фазата на изо-
метричното напрежение до 0,03 сек. Систоличната фаза на
дясната камера се удължава до 0,28 сек. Хипертонията на
малкия кръг на кръвообращението се отразява върху кри-
вата от белодробната артерия и нейните клонове. Систолич-
ната фаза на белодробната артерия се удължава до 0,22 сек.,
а фазата на бавното изгонване от дясната камера се скъся-
ва. По диастоличното рамо се регистрират множество вибра-
ции, още по-добре изразени на кривите от клоновете на бе-
лодробната артерия.

Внимателният фазов анализ на кривите ни иозволява да
заключим за присъщпте за стеноза на митралната клана
промени в областта на сърдечните сегменти и белодробната
артерия.
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Ангиодиагностика
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Техника на ангиографията на ръката

И. Бсргстранд (Швеция}

Изследвани са 27 болни. Изследването е провеждано
след плексусанесгезия. Тя е довела до изключване функция
та на симпатикусовите влакна към ръката и пълна вазодн-
латацня. Брахиалната артерия е канюлирана перкутанио,
чрез нзползуване на нова техника. Правени са серия от сто-
пеоскопски снимки, обхващащи артериалната и вепознат;!
циркулация на ръката и пръстите. общо 69 инжектиранин
на урографин 60%. В повечето от случайте е използувано
модифицирано АОТ на фирмата Елема-Шонандер, позволя-
ващо работа с индустриални филми. Ширината на артерии-
те, скоростта на кръвния ток и плътността на контраста във
пените са зависели подчертано от стенеита и разпрострапе-
иието на парализата на симпатикусовите влакна, каквато
се наблюдава при Нинхидрин-теста. Съдовете на пръстите
оа се выждали само при пълна дилатация на същите. Голя-
мото количество артерио-веноз!Ни шънтове е улеснявало ви-
димостта на вени с голяма плътност. Появяването и изчез-
ването на контрастната материя е продължавало 10 сек.
Техниката позволява изучаването ин вивс на съдов» с дяа-
мртър, по-малък от 0,1 мм.

Ангиографски белези на хроничния панкреатит

В. Божнянов (София)

Обект на ангиографско проучване са 11 болни, 6 мъже
и 5 жзни, на възраст от 35 до 68 години, всичкн изследвани
клиннчно. лабораторно, инструментално, включително с
конвенционалните рентгенови методики. Болшинството са
верифициранп на операционната маса или некроскопскн.
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Приложи се методы на селективната абдоминална ангио-
графия по Зелдингер — Одман.

При всичките случаи наблюдаваме бедност на артериал-
ния съдов рисунък и се явява постоянен ангиографскн белег
на хроничен панкреатит. Намира се самостоятелно (при 3
наблюдения) или в съчетание с други ангиографски белезн.
Друг белег е мзтъняването на артериалните разклонения,
което винаги се намира съчетано с начупваие под прав или
остър ъгъл. Тези два белега се локализират в ограничен
участък, а жлезата като цяло е с беден съдов рис>нък. При
един случай се намери изместване на а. гастродуоденалис
и на нейните клонове — най-вероятно вследствие едематоз-
пи или хиперпластични процеси в главата на панкреаса.
При други трима — прекъсване на а. гастродуоденалис, съ-
четано с начупване на по-малките разклонения. При тези
случаи се доказа оперативно огнищен панкреатит. При
един от пашите случаи с карцином на главата и тялото на
панкреаса патологоанатомично се откри и панкреатит. Ан-
гиографската находка не показваше особености, позволява-
щи разграничаване на двете заболявания.

Ангиографският образ на панкреатита нйподобява нреди
венчко образите при неопластичннте пронеси. Нашите на-
блюдения показват също, че са" твърде големи диференциал-
по-днагностичните трудности при отдиференцнрането па
огнищните панкреатита и туморите. От друга страна, тумо-
рите винаги се съпътствуват от сателитни панкреатити.

Ролята на ангиографията на бронхиалните артерии
в диференциалната диагноза на някои белодробни

заболявания

Б. Бърлисв, Ив. Пешев, Ив. Ушев, Ст. Желязков, Л. Тодорова (София)

Успешното лечение на белодробните заболявания и по-
опециално на туморите завися до голяма степей от раинаы
диагноза. Конвенционалните рентгенови пзеледвания в ня-
кон случаи дават малко данни за изясняване вида на стра-
данието. Ангиопулмографията допринася за определяне то-
пиката на процеса, но в повечето случаи дава бедна симпто-
матика: аваскуларизация в засегнатите сегменти, дефект
или дислокация на се'гментарни артерии.
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Контрастното нзследване на артерия бронхиалис в това
отношение яма по-големи възможности. Авторите правят
строга преценка на неоваскуларизацията при злокачествени-
те тумори и хиперваскуларизацията при възпалителните и
туморни процеси. Посочва се усложняването на ангиограф-
ския образ при съпътствуване на туморния процес от ман-
телна пневмония, наподобяваща ангиографски на неоформи-
рана съдова мрежа.

При съпоставянето на двата ангиографски метода се из-
тъква по-голямата диагностична стойност на бронхиалната
артериография пред ангиопулмографията.

Ангиографска диференциална диагноза на
бъбречните тумори

Б. Бърлиев, Л. Тодорова, С. Желязков (София)

Натрупаният значителен наш опит през последните G—7
години в областта «а ангиографското диагностициране на
реналните неоплазми (858 реновазографии, от конто 105 при
бъбречни тумори) позволява да се направп преценка на дсГт
етвптелните възможности на тозн вид диагностика. Чрез
ангиографските методи на изеледване може да се отговори
на два главни въпроса, а именно: 1) палице ли е бъбречен
тумор и 2) каква е разпространеноетта му. Абдоминалнгта
аертография и особепо ерлективната ренална артериография
позволяват винаги да се открие „заемащ пространството
процес" в бъбрека и да се определи в гол ям процент него-
вото естество. Артерпографоките изеледвания, често съчета-
ни и съе селективна ренал'на флебография и долна каво-
графия, дават отговор и на втория въпрос — разпростране-
ноетта на процеса и определяне операбилноетта на болния.

В повечето случаи ангиографският образ на хипернефро-
идшпе карциноми и донякъде и на паниларните карциноми
е твърде типичен и недвусмислен и диагностичният проблем
се решава леко. Срещат се обаче рентгеновы находки при
бъбречни тумори, конто могат да симулират други болестни
съетояния на бъбреците: солитарна киста, силностепенна
гидронефроза, напреднала туберкулоза, поликистоза. Тях-
ното отграничаване от бедноваскуларизираните туморни об-
разування налага при тълкуването на рентгеновия образ да
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се обърнс внимание и на най-малките подробности като на-
пример: вид и ход на малките кръвоносни съдове в област-
та на изменението и около него, големина и «онтури на
основния ствол на а. реяалис, ранна проява на венозна фа-
ла, на пефрографската фаза, начин на лмпрегниране на зо-
ната на изменението и прехода и към здравия паренхим и др.

Компетентното преценяване на .находките свежда до ми-
нимум пеправилното им диагностициране.

Особеносги в ангиографския образ при случай
с интерхемисфериален субдурален хематом

Ш. Взнсв, А. Миронов, П. Михайлов (София)

Съобщава се случай със субакутен травматичен интер-
хсмисфериален хематом в комбинация с фронтален конвек
ситален субдурален хематом. Ангиографската диагноза на
интерхемисфериалния хематом е описана от Jacobsen :з
1955 г. Но въпреки това съобщенията по този проблем са
оскъдни поради твърде малката честота на интерхемисфе-
рналпите хематоми. От лекуваиите над 300 травматичы!
с>бд\ ралли хематоми в Клиниката по спешна неврохирур-
гия при РНПИСМП „Пирогов" има само едно наблюдение
с интерхемисфериален хематом.

Характерни за ммтерхемисфериалпня хематом са слс.ч
ните симптоми:

1. A. pericallosa e разположена по средна линия в cist,
corpus callosum.

2. Предните и средни клонове на a. callosomarginalis са
изместенп от среднатп линия и са разположени уепоредио
iia a. pericallosa.

3. Между a. pericallosa и a. callosomarginalis и нейните
клонове се устаноиява аваскуларна зона.

Съществено за и юлирания интерхемисфериален хематом
te якява обстоятелството, че артериалната и венозна фазл ь
профилла проекция не носят днагнрстична информация.

Авторите оирыцат внимание върху диагностичната стон-
ноет на серийната церебрална ангиография и ангиографията
с притискане на срещуположната a. carotis int. при случайте
с множествени интракраниални хематоми конкретно при ин-
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терпретацията на необичайната ангиографска находка на
интерхемисфериален хематом, комбиниран със субдурален
фронтален хематом.

Директна лимфография и долна мезентерикография —
възможности и границы при определяне локализацията,

операбилността и стадия на ректалния карцином

И. Виячки, Л. Тодорова (София)

Авторите съобщават своя опит от прилагането на инди-
ректна лимфография и долна мезентерикография при 15
болни с различна локализация на ректален карцином. На-
ред с другите методи долната мезентерикография и инди-
ректна лимфография са модерни методи за определяне ло-
кализацията, операбилността и стадия на ректалния карци-
ном с висока локализация. Едновременно г горните изслед
вания авторите провеждат и хистологично изследване на ня-
мерените интраоперативно увеличени лимфни възли.

Диагностична стойиост на бъбречната флебография

Г. Господинов, Л. Балджийски, Н. Данов (Пловдив)

Ние използуваме ротроградната бъбречиа флебография,
когато на реновазография не се контрастират бъбреците по-
ради стеснение или пълно запушване на реналните артерии
или при нарушена хемодинамика към същите.

Изследвани са 20 болни. Контрастно вещество 30 мл се
инжектира с 8 атм. налягане в едната бъбречна вена. Тя се
катетеризира ретроградно през долната празна вена. Прави
се серия от снимки през 1 секунда до 10 снимки в серия.

При К) болни ретроградната флебография не дава задо-
волителен образ поради добра проходимост на бъбречните
артерии и нормални хемодинамични съотношения между
артерии и вени.

При останаилте 10 болни бъбречната флебография дава
незаменими данни, конто не могат да се получат с други ме-
тоди на нзследване.
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Възпалителн-цте- изменения -..в^а.рте.рлнтс се придружават
с конусовидно стеснение или спазъм на големите и малките
бъбречни вени. Ако нма пълна или частишна облитерация• на
бъбречните артерии, вените се изпълват ретроградно до най-
малките им разклоиения и по този начин се диагностицират.
хидронефроза, нефросклероза, аномалии в бъбречните аени,
кключнтелно и вьв влйването на V. V: Spermaticae.

Заключение: 1. Реновазографията и ретроградната бъб-
речна флебография се провеждат последователно една след
друга и се попасят добре от болните без усложнения.

2. Ретроградната бъбречна флебография дава допълни-
гелна диагностична информация, когато по някакви причи-
ни реновазографнята не е резултатна.

Венографска диагноза на орбиталните заболявания

Т. Гудева (София)

Изследвани са 50 болли с едностранен екзофталм iu>
средством орбптална венография, при конто съответните
рентгенографии не са дали снгурни данни за патологичен
процес в орбнтата.

С помощта на орбиталната венография е изяснена същ-
ността на орбиталння процес, като при 21 от болните е ди-
агностицираи туморен процес, при 12 съдов, при 15 псевдо-
гумор и при 2 ендокринен екзофталм.

При отделяйте групп заболявания методът е показал
следните диагностични възможности: при туморите е опре-
делено точното разпрложение на процеса в орбиталното и
крапиоорбнталпото пространство и е подпсмошат изборът на
оперативния достъп. По отношение вида на тумора не са
получени сигурни данни.

При съдовите процесн (варици, тромбози и кавернознп
хемангиоми) е определена както точната локализация, така
и вид'ът ii;i процесс.

При лсевдоту^орите (хроничен възпалитслен процес) въ^
основа на яякои косвени белези (обща дилатация на ве-
ните, контрастиране на малките съдове) е диагностицирана
точно локализацията и приблизите,лно вндът на процеса.

При ендокринния екзофталм венограмите бяха нор-
мални.
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Честота и локализация на самостоятелните аномалии ни
бъбречните артерии по ангиографичен материал

Н. Данов (Пловдив)'

Анализирайки 500 бъбречни ангиографии, изпьлнеии но
пътя на общата и биселективна реновазография, установих-
ме при 135 болни самостоятелен аномалии на реналните
артерии, несъчетани с бъбречни аномалии.

Възрастта на болните с аномалии е от 5 до 74 годин и,
като най-голям брой — 26%, са в десет.нлетието or 30 до
39 години, а 16,3% са до 19 години. Преобладават мъжете
(60%) пред жените (40%).

Честотата на множествените бъбречни артерии е от 14
до 47% по анатомични дан'ни и от 21 до 28% по ангиогра-
фичнн данни. По нашия материал тя е 27%. В 75% от на-
шите болни установяваме едностранна локализация, а от
1их в 56,30% едииотвеиият допълпителен съд е иасочен към
долния полюс иа бъбрека. Това е най-често срещаната съ-
дова аномалия. Всички допълнителни съдове за долния по-
люс са сегментирани. Максималната отдалеченост под ма-
гистралния съд е от 77 до 105 мм. При 3 наши случая това
разстояние е повече от 110 мм и отделянето им става от
общата илмачна артерия. Допълнителни съдове към гории-
те полюси установихме в 6,66%, болшинството от конто са
от аберантен тип. Два и три допълнителни съда към една-
та страна у.ановихме само в 3,70% ст случайте.

С двустранна локализация най-честа е аномалията по 1
допълнителен съд за двата бъбрека, която установихме в
19,26% — втората по честота съдова аномалия. Множестве-
ни допълнителни съдове към двата бъбрека се срещат срап-
нително рядко — в 4,44% от случайте.

При 13 болни (9,64%) установихме компресия на пиело-
уретераллия сегмент или началната част на уретера от ва-
риететен първоразреден клон или самостоятелно изхождащ
клоп за долиия полюс направо от магистралната реналнм
артерия. Тезп случаи подчертават голямото клинично зна-
чение на някон вариетети в разклоняването на реналните
артерии.



Лкгсографска симптоматология на исхемичната болеет на
сърцето без инфаркт на миокарда

М. Димитров, Г. Новев (София)

При съпоставяне резултатите от коронарографията с
клиничната картина намерихме, че типичните стенокардии
са във връзка с органични промени —- стенози от 50 цо 70%
или оклузии на коронарните артерии.

Честотата на засягане на отделимте коронарни артерии
е следната: рамус интервентрикуларис антериор — 45,7%,
дясната коронарна артерия — 26,3%, рамус циркумфлек-
сус — 18,8% и диагоналния клон — 9,2%.

На повече от половината болни намерихме изменения
само на една от коронарните артерии (предимно на рамус
интервентрикуларис антериор) — стенози над 50% и обту-
рации у двама. Протичането на заболяването у тези болни
е сравнително леко, с редки приетъпи от стенокардии.

Приблизително в 23% от болните са засегнати две от
коронарните артерии — най-често рамус интервентрикула-
рис антериор с дясиата корон.ариа артерия. Стенотичшт
нромени у тях са над 75% от нормалния лумен. У двама от
тези болни намерихме около 50% стеноза на рамус иитер-
вентрикуларис антериор и обтурацня на къси протежения
на дясната коронарна артерия. Болшинството от тези бол-
ни получават стенокардични приетъпи и в покой.

В около 18% от болните намерихме засягане на три ко-
ронарни артерии. Почти винаги е включен рамус циркум-
флексус и най-рядко участаува диагоналният клон. В бол-
шинството от тези болни намерихме стенози над 75%, пълна
обтурация на една от артериите намерихме само в един от
болните и в около 30% от случайте стенозите са по-леко из-
разени. Всички болни от тази група имат стенокардии п в
покой с тежки, много чести приетъпи.

Най-чести изменения намираме на рамус интервентрику-
ларис антериор. Колатерални съдове намерихме само при
пьлпа ебтурация или силно изразеян стенози. Променнтс в
коронарните съдове до голяма степей съотвествуват на те-
жеетта на стенокардните приетъпи.
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Лнгиографско проучваие и оперативна тактика при съчетани
тромбози или стенози на брахиоцефални и бъбречни артерии

Л. Захариев, К. Тодоров, Г. Слабаков (София)

Мзследвахме ангногрпфично (чрез аортография на аорт
нага дъга и селективни артериографии) 263 болни с клн-
нични данни за недостатъчност на каротидното или вертеб-
ро-базиларно кръвообращеяие. На болните с придружаващ
хипертепзивен синдром за изяеняване на етиологията на хн-
пертонията, проведохме и рентгеноконтрастно изследване на
бъбречните артерии. При 14 болни (5,9% от вснчки изслед-
вани) намерихме съчетани стенози, тромбози или еломгацип
на брахиоцефални и бъбречни артерии — синдром на Тика
ясу-Денерей. Болните са 9 мъже и 5 жени, на възраст от
23 до 54 г. Етиологични моменти за промени в просвета на
артериите са: артериит, атеросклероза, хипоплазия. Изме-
ненията в бъбречните артерии бяха съчетаяи с такива на
каротидни артерии (3 болни), вертебрални артерии (1 бо-
лен), каротидни и вертебрални артерии (3 болни), гидклю-
чични артерии (4 болни), трункус брахиоцефаликус (1 бо-
лен), каротидни, вертебрални и подключични артерии (2
болни). Клиничната картина се владее от хипертензивння
синдром (вазоренална хипертония тип Голдблат), конто
частично или напълно замаскира неврологичните симптоми
на редуцирано мозъчно кръвообращенпе. Клинико-ангио-
графското проучване при тези болни и опитът от хирурги-
ч ее кото лечение показаха: 1. Синдромът на Такаясу-Дене-
рей (съчетани стенози или тромбози на брахиоцефалнн и
бъбречни артерии) не се среща много ряд ко к трябва да се
търси ангиографично и при минимални клинични съмненми.
2. Хипертензивният синдром има водещо значение като ком-
пенсаторен механизъм, поради което хирургическото лече-
ние трябва да се прове.кда на два етапа в следната после-
дователност: а) възстановяване на кръвообращението в
брахиоцефалните артерии, при запазени високи стойности
на кръвното налягане (за профилактика на церебралните
усложнения); б) разрешаване по хирургиче}' пы на смутено-
то кръвообращение в бъбречните артерии — за ликвидиране
на хипертонията.
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Диагностични вьзможности на аортографията на аортната
дъга за преценка на колатералния кръвоток при обтуриращи

и сгенозиращи пронеси на брахиоцефалните артерии

Л. Захариев, С. Желязков (София)

Един от факторите за адаптация на мозъчното кръво-
обращение при стенозиращи и обтуриращи процеси на бра-
хиоцефалните артерии е включването на колатерален кръво-
ток в областта на шията. Единственият прижизнен метод на
изследване за преценка на вида и степента на развитие на
тези колатерали е аортографията на зортната дъга. Изслед-
нахме 373 болни на възраст от 9 до 81 г. чрез аортогра-
фия на аортната дъга, селективни артериографии, или съче-
таване на двата метода. При 59% от изследваните намерих-
ме стенози, тромбози или изразени прегъвания на брахио-
цефални артерии, а в 31,5% от последните открихме 8 типа
колатерален кръвоток: 1. От едната вертебрална артерия
към другата, чрез началния сегмент на базиларната арте-
рия. 2. От външната каротидна артерия към вертебралната
артерия, чрез субокципиталното акастомотично ядро. 3. От
окципиталната артерия към подключичната — чрез дълбо-
ката и асцендираща шийна артерия. 4. От външпата каро-
тидна артерия на противоположната страна на тромбозата
към едноименната артерия на същата страна, а от пел
към вертебралната артерия. 5. От вътрешната каротндна
артерия чрез задиата комуиицираща и базиларната арте-
рия, към вертебралната артерия. 6. От ширните клонове на
трункус брахиоцефаликус, подключичната и вертебрална
артерия към клоновете на същите от другата страна. 7. От
подключичната артерия, чрез дълбоката и асцендираща
шийна артерия към дисталните сегменти на запушената в
началото вертебрална артерия. 8. Комбинация на описаните
варианти.

Haft-голямо значение ммат вертебро-вертебралната ана-
стомоза и артериите от субокципиталното анатомично ядро.
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Реновазография и метод за предоперативно измерваке
градиента на налягане в бъбречната артерия при

хипертония тип Голдблат

Л. Захариев, К. Тодоров (София)

С развитието на съдовата хирургия оперативного лече-
ние на вазореналнат.а хипертония навлезе широко в практп-
ката. Прилагапите рутинни диагностични методи (венозн;;
пиелография, изотопна ренограма, сцинтиграфия, разделно
пзследване функцията на бъбреците) са все още ориеитп-
ровг>чни и допълват реновазографията, която остава основен
и най-точен метод за диагностика. В рентгено-радиологич-
ната секция и клиниката по съдова хирургия към ЦССЗ
приложихме за първи път в страната още един предопера-
тивеи диапюетнчеп метод: след провеждане на реновазо-
графия рентгенограмите се преглеждат преди изваждане на
катетъра и при съмнение за стеноза в артерията (под рент-
генов контрол) се въвежда рентгеноконтрастен катетър
USCI № 5 с предел отвор. Регистрира се налягането преди
и след предполагемата стеноза и по вида на получената
крива се преценява степента на стенозата.

Привеждаме наблюдение на болния X. X., 49 г., и. з.
№ 2964/1975 г. с диагноза: Вазоренална хипертония. При
реновазографията — съмнителни данни за стеноза на лява-
та бъбречна артерия. Директното измерване на налягането
в лявата бъбречна артерия и аортата по описания метод не
показа градиент. Интраоперативно измереното налягапе
потвърди липсата на градиент и на стеноза.

При градиент на налягането преди и след стенозата над
20 мм живачен стълб оперативпите резултати са отлични
и кръвното налягане се нормализира. При градиент под
20 мм много съдови хирурзи се въздържат от реконструк-
тивни съдови операции и а магистрални бъбречни артери1!,
' Методът се използува винаги след провеждане на рено-

визография и резултатпте от двата метода се съпоставят.
Най-голямо значение и приложение има при бол ни с рено-
вазографски данни за съмнителна или лекостепенна стеноза
на магистралиа бъбречна артерия.
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Ангиографска симптоматика на коронарните артерии у
болни след инфаркт на миокарда

Г. Иовев (София)

Инфарктът на миокарда у болшинството случаи е свързан
с рязка стеноза или запушванс на една или няколко от ко-
ронарните артерии.

Нашите коронарографски проучвания показват, че при
засягане на една от коронарните артерии е налице рязка
повече от 75% стеноза или запушване. При съчетаните из-
менения на две коронарни артерии у около 45% от бодните
намерихме запушване на една от артериите и рязка стеноза
на другата. Рязка стеноза едновремеино на две коронарни
артерии намерихме в около 55% от случайте.

Изменения на три от коронарните артерии наблюдавах-
ме в около 63% от болиите — например запушване на една
и стеноза по-голяма от 75% ка другкте две артерии. В око-
ло 37% от болните бе изразена рязка стеноза на трите ко-
ронарни артерии.

От всички варианта изменения на коронарните артерии у
болните с инфаркт на миокарда намерихме най-често за-
сегнат рамус интервентрикуларис антериор — около 76%>
следван от дясната коронарна артерия — около 45%, рамус
циркумфлексус — около 23% к диагоналния клон — около
7%. *

Изменения на три коронарни артерии у болни с прекаран
инфаркт на миокарда намерихме предимно у по-възрастни
хора.

В около 45% от болните инфарктът на миокарда е бил
първата клинична проява. В 12% от болните с клиника за
прекаран инфаркт не намерихме промени на коронарните
артерии.

В част от случайте намерихме развито (няколко типа)
колатерално кръвообращение.

Коронарографията ни дава цялостна гредстава за мор-
фологичното и хемюдинамично състояние конкретно за всеки
болен и ни насочва към неговото правнлно лечение и опре-
деляне на прогнозата.
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Волуменометрична оценка на ля вата камера при болни със
субаортна стеноза

Г. Повей, Л. Пранчёв (София)

Използувахме волуменометрнчнн методи. за да опреде-
лим левокамерния обем и мускулна маса от ангиокардио-
графии при 27 болни със субаортна стеноза. Болните бяха
разделени в две групи: фиброзна форма (ФФСС) — 14 ду-
ши на средна възраст 17 г.; идиопатична хипертрофична су-
баортна стеноза (ИХСС) — 13 души на средна възраст 17 г.
и 2 м. Средните стойности за крайний диастоличен обем па
лявата камера (КДОЛК) са за ФФСС — 90 куб. см/кв. м
телесна повърхност и за ИХСС — 81 куб. см/кв. м, а за
крайния систоличен обем (КСОЛК) съответно 34,1 куб. см
(кв, м и 27 куб. см/кв. м. Мускулната маса на ляв,ата ка-
мера (ММ Л К) при болни с ФФСС е средно J78 г/кв. м, я
при ИХСС — 229 г/кв. м. Ударният обем (или общият обем
на изгонване) и фракцията на изгонване (ФИ) са при пър-
вата трупа болни 56,5 куб. см/кв. м и 0,59. а при втората
53,5 куб. см/кв. м и 0,73. При съпоставянето на отделяй-
те параметри със съществуващня и измерен при всички бол-
ни градиент в налягането по пътя на оттока на лявата ка-
мера не се установи корелационна зависимост между тях.

Сравняването на изчислените стойности с нормалните
такнва установява: КДОЛК и КСОЛК са а границите яа
нор мата при двете групи болни с по-ниски стойности за те-
зи с ИХСС; ударният обем е в горни гранични нормални
стойности за двете групи; ММЛК е увеличена над горната
граница на нормата с 66,5% при болни с ФФСС и със 113%
при болните с ИХСС. Стойностите на ФИ са значително по-
в'исоки за болните от втора трупа при нормални стойности
за двете групи.

Получените данни дават възможност за сравнително обе-
ктивна преценка за степента и хипертрофия на левокамер-
ния миокард, както и за неговата функционална способност.
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Нашият опит в приложение™ на каротидната ангиография
при заболяванията на ЦНС — наблюдение върху 200 болни

Д. Калканджиев, К- Бъ.чгарянов, В. Вулов (Плевен)

Необходимостта от прецизиране на рентгеновата диагно-
стика в областта на неврологията, формирането на сектор,
впоследствие на отделение по неврохирургия със значител-
ла оперативна дейност са наложили в допълнение на нз-
ползуваните конвенионалии рентгенографични методики,
пневмоенцефалогрэфии и вентрикулографии ефективно да
се ползува и ангиографското изследваяе на ЦНС.

Поради липса на съвременна сериографска апаратура за
целта е ползувана обикновена графична уредба с подхо-
дящи подръчни съоръжения. Авторите онагледено описват
ползуваната техника и методика. Предимно каротидните мо-
зъчни ангиографии, едностранни или тотални, се извършват
от рентгеново отделение в сътрудничество с неврохирургич-
но или неврологично отделение. Изпълняват се в два етапа,
като при всички. случаи графично се зафиксират артериал-
ната и венозна фаза на каротидното кръвообращение. За
фасова проекция се ползува графична уредба ТУР-700 с
приспособено тунелно съоръжение за касети и решетка, при
непосредствена или дистанционна смяна. В иепосредствено
следващ II етап, при повторна апликация на контраст и
без промяна положението ,на болния, за профилна проекция
се ползува подвижна рентгенова уредба със светлинна о1-
раничителна бленда при хоризонтален ход на лъчите тип
Медирол-2, също с подходящо приспособена касета — и ре-
шеткодържатёл във вертикално положение и механична
смяна на касети.

По описаната методика в рентгеновото отделение на бол-
ницата сполучливо се извършват каротидни ангиографии от
1965 г., на брой обшо над 300.

Прави сеанализ на резултатите от извършените през по-
следните 5 години наД 200 ангиографски изследванйя.
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Възможности на лимфографията за изследване лимфния
дренаж на тестиса

М. Карпаров, А. Бдлджийски, Д. Златанов, Н. Данов (Пловдив)

Във връзка с проучването на лимфната система яа тес-
тиса при нор мал ни и патологични условия сме използували
следните разновидности на лимфографията: висцераляа при
11 болни, фуникулярна — 5, педална — 48 и педална радио-
активна — 15 болии.

Висцералната лимфография, състояща се в инжектиране
на 4—5 мл липийодол в тестиса, позволи да се визуализират
лимфните съдове, изхождащи от тестиса и самия лимфеи
тестикуларен център, състоящ се от няколко лимфни възли,
разположени на нивото н,а Ля—Лз-

Фуникуларната лимфография, проведена при 5 болни със
злокачествени тумори на тестиса, показа при 4 от тях нор-
мална находка и при един — липса на визуализация на
лимфните възли и блокиране на лимфатиците. Изследви-
нето се провежда интраоперационно, като се канюлира лим-
фен съд от фуникулус сперматикус и се инжектира 2,5—3 мл
липийодол.

Двустранна педална лимфография бе проведена при 48
болни с тумори на тестиса. При 16 от тях се установиха дан-
ни за метастатичен процес. Лимфографската находка не ви-
наги съответствува на изразеността на палпаторната на-
ходка.

Педална лимфография с радиоактивен липийодол ( ш I)
проведохме едностранно при 15 болни с тумори на тестиса.
Освен за диагностична информация радиоактивната лимфо-
графия се използува за оказване терапевтичен ефект пос-
редством бета-емисията на радиоактивная йод.

Клинико-рентгенологачният анализ на проведените лим-
фографски изследвания яи дава основание да отдадем пред-
почитание на фуникуларната лимфография, която преценя-
ваме като задължителна при всеки болен с тумори на
тестиса. Педалната лимфография визуализира предимно
изменения от втори ешелон на регионерния лимфен басейн
на тестиса.
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Ангиографски находки при редки туморни форми
на долните крайници

И. Крушен (София)

Описва се ангиографската находка при две рядко среща-
ни туморни форми — малигнен синовиом и хемангиопери-
цитом.

При наблюдавакия малигнен синовиом в артериалната
фаза ангиографично се вижда изместване на по-големите
артериални клонове от формация с диаметър около 7 см. Пре-
димно периферно се наблюдава патологична мрежа от тън-
ки, неравномерни по калибър съдове. Те са с неправилен
ход и част от тях показват тенденция за подреждане успо-
редно на периферията на тумора. Други, обратно, имат
главно радиерна посока. В по-късна фаза, в периферната
част на формацията, контрастирането става нехомогенно и е
придружено с ранен венозен отток. В централната част на
туморното ядро съ,г>>вият рисунък е беден.

Ангиографската находка при хеманпиоперицитома е твър-
де необичайна. В още сравнително ранна фаза започва общо
интензивно контрастиране на разположена веред меките тъ-
кани на задколянната облает туморна маса. На фона на
плътно, нехомогенно оцветяване на средната и долна част
на формацията централно е налице и гьста мрежа от силно
неправилни по ход, тънки артериални разклонеиия. Към
горния полюс на тумора гъстотата на съдовата мрежа се за-
силва периферно и както показва директно уголемената ан-
гиограма, се съетои от артерии с равномерен лумен. От съ-
щата ангиограма личи, че към долния полюс на туморната
маса, централно, артериалните разклонения са силно нагъна-
ти, а има и съдове с начупен, неравномерен лумен. Още в
капилярната фаза се наблюдава венозен отток от горния по-
люс и средната част на туморната формация. Едновременно
с това интензивноетта на оцветяването й се увеличава. Кон-
трастирането е нехомогенно, с наличието на множество пет-
нисти учаетъци. конто преливат един към друг. Туморната
маса рязко се отграничава от съседните тъкани.
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Акгиографско проучване на някои анатомотопографски
отношения на вътрешната сънна артерия и югуларната вена

И. Крушев (София)

Съобщават се 57 наблюдения с каротидна ангиография
при 39 мъже и 21 жени. Най-младият пациент е 18-, най-въз-
растният 75-годишен. От изследваните 27% са до 40 години,
36% между 40 и 60 години и 27% над 60 години. Бифурка-
цията на вътрешната сънна артерия варира от нивото на
диска С2-з до долния ръб на С5. Най-често тя е на С3 (45%).
Бифуркацията под С4 е рядка. Корелация с пола няма. При
по-къса шия бифуркацията е с ниво Сг-з— долна трета на Сз,
а при по-дълга — долна трета на Сз — средна трета на С4.
Това съвпада с литературните данни, но зависимостта не е
абсолютна. Екстремно високи нива на бифуркацията са наб-
людаваии предимно над 50-годишна възраст (7 от общо 8
случая), а екстремно ниски при лица под 40-годишна въз-
раст (6 от 9 случая). Между формата на черепа и височина-
та на бифуркацията не е открита зависимост. Спрямо вън-
шната, вътрешната сънн,а артерия се на мира винаги дорзално.
В лицева проекция вътрешната сънна артерия е най-често ла-
терално от външната (70,5%) и по-рядко медиално (13%). В
16% те са непосредствено една под друга. Възрастова зави-
симост в тода отношение няма. Вътрешната сънна артерия в
86% е с диаметър 5-6 мм, само в 2 случая с 4 мм и в 6 над
6 мм (10%). В 20% визуално се оформя булбус на вътрешната
сънна артерия, а в 53% луменът само конусовидно се стес-
нява дистално. Югуларната вена е представена при 30 от
общо 60 изследвани, като 26 пъти е видима дясната и 14
лявата. Едностранно югуларната вена се е контрастирала в
17, а двустранно в 13 случая. Диаметърът и варира от
3—23 мм, еднакво вляво и вдясно, като се изменя в зависи-
мост от кръвния дебит. В профял и в лицева проекция яа ви-
сочината на черепната основа, югуларните вени рядко са оп-
редели ми, поради суперпонирането на плътни костни струк-
тури.
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Върху никои промени на оксидацията на кръвта
при пулмоакгиографията

В. Кърджиев, А. Симеонов, К. Вълеи, С. Ганчев (София)

За да се провери влияиието на пулмоангиографията вър-
ху газовия обмен в белия дроб, са изследвани проби кръв,
доставени от торакалната аорта на 30 сек., 3-та, 5-та и 10-
та минута след завършване на манипулацията. Проучванетч,
е извършено на 18 болни. При 15 от тях коитрастната мате-
рия е инжектирана в дясното предсърдие, а при 3 селек-
тивно в белодробната артерия. Установено е, че процентното
насищане на артериалната кръв с кислород при всички бол-
ни спада средно с 15%. Притиясобща пулмоангиография на
10-та минута след завъфшването и кислородното насищане не
достига изходното ниво, като е отчетен пад от 5%. При се-
лективната пулмоангиография тази разлика по същото вре-
ме е по-малка — 3%.

Авторите считат, че лричината за разстройствата в газооб-
мена в белия дроб е спазъмът на артериолите вследствие
дразненето от контрастната материя. Поради това. че тако-
ва не съществува в контралатералния дроб, при селектив-
ната пулмоангиография възстановяването на газовия обмен
настъпва по-бързо.

Клинико-рентгенологично значение на комплексните
ангиологични изследвания на белия дроб

В. Кърджиев, А. Симеонов (София)

При 250 болни с малигнени и бенигнени заболявания
на белия дроб са проведени комплекс от ангиологични из-
следвания, включващи селективна артериография на брон-
хиалните и интеркостални артерии, на артерия мамария ин-
терна, едномоментна пулмо и бронхоартериопрафия и едно-
моментна каво- и азигография. Материалът е верифициран
оперативно в 85%. Проблемът се разглгжда в два аспекта —
диагностичен и прогностичен по отношение на избора на ле-
чебна тактика. Селективната бронхоартериография създава
реални възможности за разрешаване на диференциално-
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диагностичните въпроси, като в 93% е въ еъстояние да опре-
дели характера на белодробното заболяване. Изобразявайки
невидими при конвенционалното рентгеново изследване изме-
нения — минрокарциноми, метастатични лимфни възли, ме-
тастази, прорастване в гръдната стена и пр., — методы дава
богата информация, необходима на клинициста при избора
на лечебната тактика при малигнените процеси. Едномомен-
тната пулмо- и бронхоартериография повишава полученэта
гнгиологична информация и я видоизменя качествено. Из-
градените ангиографични синдроми включват симптоматоло-
гията на двете артериални системи на белия дроб и показват
патологичното в тяхното взаимоотношение. Включването на
останалите ангиологични изследвания се диктува от вида и
локализацията на процеса. В този смисъл се посочват индика-
циите и последователността за провеждане на различните ан-
гиологични изследвания на белия дроб при всеки отделен
болен.

Ангиографска диференциална диагноза на съдовите анома-
малии на мозъка в басейна на каротицната система

М. Лесев (София)

В материал от 1053 каротидни ангиографии се намериха
27 аномалии на мозъчните съдове у 26 болни (една болна с
двустранна съдова аномалия), което прави 2,5%. Те се раз-
предел ят по нозологични единици гака:. 12 аневризми, 6 ангйо-
ми и 8 AV малформации.

1. Диференциална диагноза (ДД) между аневризма и
ортоградна проекция на съд: използуват се три допълнител-
ни проекции — полупрофилна с наклон на главата към
ангиографираната страна (при аневризма на предната съеди-
нителна артерия), едностранна трансорбиталнз (Бул и Пе-
рет) и аксиална (Лебедев) при аневризма на сфероидната
част (Mi) на средната мозъчна артерия.

2. ДД на ангиома-менингиома: а) няма дислокация на съ-
довете; б) няма радиерност в хода на собствената съдова
мрежа; в) няма приводящ и отводящ съд.

3. ДД на AV малформация — глиобластома: а) същест-
вува AV шънт; б) ускорен кръвен ток в малформацията с
бързо контрастиране на дълбоките вени, което лилова при
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глиобластомите; в) липсват къси артериовенозни съединения
на Тьонис, г) няма дислокация на съдовете, но такава може
да отсъствува и при дълбоко инфшщриращи хемисферата
глиобластоми.

По някои въпроси на ангиодкагностиката на бъбречните
тумори

Е. Николов (София)

Споделя се опитът, набран върху материал от 53 ренова-
зографии и 43 селективни артериографии на реналните ар-
терии.

Показанията за прилагане иа ангиографията ори бъбреч-
ните заболявания той обединява в две групи: трудни дифе-
ренциално-диагностични случаи, при конто с помощта на кон-
венционлните методи на изследване не може с убедителност
да се установи характерът и топиката на болестния процес;
случаи, при конто диагнозата не буди съмнение, но не са
уточнени възможностите и обемът на оперятнвната интервен-
ция.

Контрастирането на бъбречните артерии осыцествяваме
чрез катетеризационната техника на Зелдингер, Хетлер. При
общата реновазография използуваме опециално моделиран
от нас катетър съе силно стеснен, удължен и завит връх с 6
до 9 странични отверстия, който ни дава възможност за едно-
временно много добро контрастиране на двете ренални ар-
терии, без да се изпълват съдовете на трункус целиакус и а.
мезентерика супериор.

При обтурация на двете феморални артерии прибягваме
до висока транслумбална пункция по Dos Santos.

В случайте, при конто общата реновазография не може да
отговори на 1всички поставени пред нас въпроеи прибягваме
до селективна артериография на реналните артерии.

В интерпретацията на ангиограмите наличието на патоло-
гична васкуларизация улеснява диагнозата. При трудните в
диференциално-диагностично отношение случаи — аваскулар-
ните тумори и случаи с пълна некроза на хипернефроидния
карцином — особено значение отдаваме на интерпретацията
на паренхиматозната фаза.

Важен прогностичен фактор при решаване въпроса за опе-
ративно отстраняване на туморите на бъбреците е отно-
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шението на последните към долнат,а празна вена, за изяс-
няване на което ние широко използуваме долната венокаво-
графия.

Ангиографски проучвания на лъчевия пневмонит

Д. Петков, Й. Тодоров (София)

"' Обсъждат се селективните бронхоангиограми при 21 бол-
.'.• 'ни, на въз:раст от 35 до 54 години, оперирани за рак на гър-
' j дата и облъчвани на телегаматерапевтична установка „Рокус"
;••: с три директни и две тангенциални полета с обща огнищна
- доза от 4500 до 5000 рад, реализирана за 7 до 9 седмици. Се-

- г-\ лективната' бромхиална артериография по Зелдингер е про-
*".' ведена от съответната страна в различии интервали след за-
'J вършване на лъчелечението, както следва; от 2—3 месеца —
'А- 10 болни и около 1 година — 11 болни. В ранните периоди
Ы- (2—3 месеца след лъчевата терапия) на ангиограмите се уста-
^ н о в я в а т разширение на главнюя ствол на бронхиалната ар-

, -^терия и разклоненията и и развитието на богата интерсти-
''-j' циална съдова мрежа при 9 болни в хилуса и при 4 подчлк -

чично. В два от тези случая се наблюдават преки анастомсзи
между клоно^вете на броихиалната артерия и тези на бело-
дробната, конто се разпознават по характерния ход. При 3
болни в хилусите или в паренхима се установи огнищно
струпване на патологични съдове, суспектни за метастази
Ангиограмите при болните в късните периоди след лъчевата
терапия (1 година) се характеризират еъс сегментни стесне-
ния на лумена иа бронхиалната артерия и клоновете и, зигза-
говидно нагънат ход, относителна бедност на интерстициал-
!гия ангиографски рисунък и забавяне на пасажа на кон-
траст ната материя. При 2 болни от гази група чрез контра-
стного изпълване на интеркосталните артерии се постига ви-
зуализиране на" рецидиви в меките тъкани. Бронхиалиата ан-
гиография трябва да намери място в комплексного изслед-
ване на характеристката и еволюцията на лъчевия пневмо-
нит.
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Съпоставка на ангиокардиографични и конвенционални
рентгенови методи за количествена оценка на тенсионно и

обемно обременена дясна камера

Л. Пранчев (София)

Създадените през последните години ангиокардиографич-
нн методи за определяне обема и никои функционални па-
раметри на дясната камера дадоха възможност да се изоър-
ши преоценка па съществуващите в конвенционалната рент-
генова диагностика кардиометрични показатели, отразяващь
промени'те в дясното сърце, а така също да се потърсят и но-
ви такива.

Изследвани са 30 деца, от конто 15 ( q -дна възраст 8 г. и
2 м.) с клапна пулмонална стеноза (СВП) и 15 (средна въз-
раст 6 г. и 9 м.) с междупредсърден дефект (ДСА), на
конто освен конвенциокални рентгенови снимки в основните
проекции е извършена и дясна сърдечна катетеризация с
ангиокардиография. Изчислени са крайният диастоличен
(КДОДК) и систоличен обем на дясната камера, фракция-

та на изгонване (ФИ, общият обем «а сърцето (V) и иякои
кардиометрични показатели. Всичкн обемни измерения са
отнесени спрямо телесната повърхност. Изчислените средни
стойности при двете групи болни са: КДОДК — 94 куб..
см/кв. м за бодните със СВП и 230 куб. см/кв. м за
бодните с ДСА; ФИ - 0,61 и 0,49; V - 386 куб. см/кв. м и
520 куб. см/кв. м. Определени са следните кардиометрични по-
казатели: I. Височина на дясната камера /височина на гръд-
ния кош в лицева проекция; II. Контактна площ на дясна-
та камера с предната гръдна стена /контактна площ на ля-
вата камера с диафрагмата; III. Базален диаметър на сърце-
то /базален диаметър на гръдния кош; IV. Хорда на дясното
предсърдие /височина на гръдкия кош; V. Напречник на низ-
ходящия клон на дясната белодробна артерия/ 0,5 баэален
торакален диаметър. Стойностите за болните със СВП и ДСА
са съответно: I. 0,71 и 0,62; II. 1,44 и 1,58- III 0,47 и 0,54;
IV. 0,45 и 0,46; V. 0,06 и 0,01.
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Сравнителна оценка на данните от клиничните, рентгеновите,
катетеризационните и ангиодиагностичните изследвания при

някои спорни по отношение на аортната компонента
митрално-аортни вициуми

Д. Райновски, Г. Николов, 3. Стоиков (София)

Анализирани са данните от 48 болни с митрално-аортални
вициуми, спорни относно участието, етепента на участие и ха-
рактера на аортната компонента. Клиничната картина е би-
ла комплицирана от присъствието на различна по тежест ре-
лативна инсуфициенция на трикуспидалната или на иулмо-
налната клапа.

Катетеризационните и ангиодиагностичните данни са да-
вали точен отговор на спорните въпроси и са се явявали ка-
то заключителен етап на изследването. Авторите обаче отсто-
яват тезата, че преди този заключителен етап — многоосе-
вото рентгеново изследване на сърцето и особено рентген-ки-
мопрамите в лицева и лява полупрофилна проекция, извър-
шени целенасочено за прецизно регистриране на ккмографич-
ните зъбци на аорта десценденс, аркус аорте и тези по дор-
залння контур на левия вентрикул, могат да дадат твърде до-
бра информация не само, за присъствието или изключването
на аортната компонента, но и за характера на аортния вици-
ум. Те са установили по техния материал определена повто-
ряемост. При случайте с превалираща аартна инсуфициен-
ция освен известното удължапане на диастоличнсто рамо на
кимографичния зъбец на левия вентрикул, което не винаги
е могло да бъде преценено, са установили големи по ампли-
туда кимографични зъбци в проксималната половина на ле
вия вентрикул и на аркус аорте. Обратно — при превалираща
аортна стеноза са регистрирали рядко удължено по амшш-
туда систолично рамо на кимографичния зъбец по левока-
мерния контур. Почти редовно са установявали по-големи по
амплитуда кимографични зъбци на аорта асценденс и по
задния контур на левия вентрикул в сравнение с тези на ар-
кус аорте.
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Възможности на рентгеновия метод за определяне стгпента и
характера на регургитацията при болни с комбинирани -

митрални вициуми с превалираща стеноза

Д. Райновски (София)

Апализирани са телерентгенограмите и томограмите на
сърцето на повече от 200 болни на възраст от 22 до
54 години. Данните са верифицвдрани оперативно или с ле-
востранна ангиокардиография. Калцием! отлаганик бяха ус-
тановени в платната на митралната клапа на телевизионння
екран в около 4%. При останалите болни установихме след-
ните ориентири (това бяха предимно болни с IV ст. на бело-
дробна хипертенсия): Наличие на интерстициални и ялвеолар-
пи изливи, както и други белези в този диапазон (диаметъ-
рът на клапното отвърстие при тези болни се движи от 0.1
до 1,6 см при норма 3,5 — 4 см); силно доминиращо по ин-
тензитет на томограмите ляво предсърдие на фона на сърдеч-
но-съдовия силует, респ. над интензитета на левия вентри-
кул (това е белег на слаба регу.ргитация); слабо доминира-
що на фона на сърдечно-сьдовия силует, респ. на интензитета
па левия вентрикул ляво предсърдие (това е белег за изразе-
ла регургитация); изпъкващо с по-голямата си част наляво
или надясно от медианната линия ляво предсърдие (колкото
по-чувсгвително изпъква то наляво от медианната линия,
толкова по-подчертана е регургитацията); засилване на ин-
тензитета на левия вентрикул на томограмите във вентрална
посока (колкото по-подчертан е този интензитет, толкова по-
нзразена е регургитацията).

Всички тези белези обаче все още не определят харак-
тера на регургитацията. Той се определя от следните моменти:

Колкото по-гладки и по-резки са очертанията на томогра-
мите, толкова платната на митралната клапа са по-еластич-
ни и следователи*) наличната регургитация в тези случаи с
регургигация при запазени клапни платна.

Колкото по-нерезки и негладки са очертанията, толков»
по-значителни са били фиброзните изменения в клапните пла-
тна, стигащи често до дребни калциеви отлагания в платната.
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Ангиологични проучвания при поликистозните
малформации на белия дроб

А. Симеонов, В. Кърджиев (София)

При 5 болни с кистозна дегенерация на белия дроб е про-
ведена едномоментна пулмо- и бронхоартериография, както
и кръвно-газов анализ на проби, взети от големия и малък
кръг на кръворбръщението. При всички се установлва извън-
редно широка бронхиална артерия, хиперваскуларизация и
многобройни бронхо-лулмонални анастомози в засегнатия
дроб. От друга страна, пулмо-ангиографията показва „ампута-
ция" на съдовете към изменението. Тези белодробни артерии
обаче съществуват анатомически и се изобразяват от контра-
стната материя, постъпваща от бронхиалните артерии през
бронхопулмоналните шънтове. Анализът на проби кръв, взе-
ти от белодробните артерии в кнстозния дроб, установяват, че
в тях протича артериализирана кръв с ток „назад" — цеи-
трално към здравия бял дроб. Проведените ангиологични и
морфологични изследвания на оперативните препарати при У
болни установяват точно този феномен. При обсъждането се
третират въпросите, свързани с колатералната системна цир-
кулация в кистозния бял дроб и нейната компенсаторна роля,
в насока — оперативното лечение на това заболяване.

Възможности за ранна флебографска диагностика на
острия тромбофлебит

й. Топалов, Е. Николов (София)

На материал от 2300 тромбофлебита и неговите усложне-
ния, при конто 'Са извършени 1200 флебографски изследва-
ния, авторите анализират диагностичните възможности на
флебопрафията при острите тромбофлебити. Техният опит е
показал, че въздържанието от флебография в ранната фа-
за на тромбофлебита е необосновано.

С нейна помощ те описват т. нар. от тях „рентгенов син-
дром" на тромбофлебита, който дава възможност да се по-
лучи пълна флебографска карта, касаеща както топиката на
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заболяването, стадия на развитието му, така и ефекта от про-
веденото до този момент лечение.

Рентгеновият синдром е изразен в различна степей при
отделяйте болни в зависимост от фазата на заболяването,
локализацията и разпространението му. За най-ранна фаза
на заболяването говори наличието на тромбофлебит на ооле-
гфните вени, наличие на негативни сенки в магистралните
вени, както и откриването на неравное^ частично стеснение и
деформитет на венозния контур.

Откриването на „стоп" на контраста, отклонението на
контрастната материя, липса на контрастиране на магистрал-
ните вени и наличие на генерализиран веноспазъм автори-
те приемат за късни рентгенови симптоми. Те говорят, че
тромбофлебитният процес е заангажирал дълбоките венозни
магистрали и заболяването е навлязло в оточната (напред-
нала) фаза на развитие.

Авторите подчертават значението на флебографията на
подбедреницата и солеарните вени при ранната диагноза на
тромбофлебита.

Фрустни форми на синдрома на Марфан с единствена съдова
локализация

И. Ушев, Т. Лачева (София)

Напоследък се появиха съобщения за фрустни форми на
синдрома на Марфан без типична клинична картина и с
единствена локализация на процеса в съдовата стена. Ха-
рактерни са изменения в стените на засегнатите съдове от ти-
па на кистична медионекроза с разрушаване на еластични-
те влаша и повишено отделяне на мукополизахариди. От
дегенератиь. ия процес се засягат най-често асцендиращата
аорта, по-рядко белодробната артерия, трункус брахиоие-
фаликус, а. каротис и др. Процееът води до прогресираща
дилатация на съда, дисекция и руптура.

Подчертава се значението на контрастното рентгеново из-
следване на съдовете, с помощта на което се уточнява лока-
лизацията и обширността на процеса. Съобщава се за на-
блюдаван първи у нас случай на Марфан-синдром у дете
с единствена локализация на процеса в асцендиращата аорта.
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изяснен с помощта на ретроградна аортография. Проведеною
оперативно лечение и хистологичното изследване подкрепят
диагиозата.

Някои особености и закономерности на обтурациите и
облитерациите на долните крайници

Д. Цеков (Плевей)

Артериалните обтурации и облитерации имат голямо со-
циално значение. Благодарение на реконструктивната съдо-
вз хирургия инвалидизирането при такива болни намаля зна-
чително.

Лечебните успехи са зависими от диагностичните пости-
жения и от познаването на особеностите и закономсрностите
на облитерациите.

От анализ на 200 артериографии на долните крайници се
установи:

1. Обтурациите и облитерациите са най-често множестве-
ни — 57,7%, изолирани — 42,3%, едиостранни — 50,7% и
двустранни — 49,3%. Оснавна причина за това е, че те се
развиват на базата на атеросклероза.

2. Облитерациите се установяват на места, където физи-
ологичното хемодинамично обременяване е голямо: аортна
бифуркация, местата на отделяне на клонове от магистрал-
ните артерии, устията на клоновете им, естествените и пато-
логични кривини на артериите и др.

3. Най-чести облитерации са комбииираните, т. е. повта-
рящите се по хода на магистралните артерии на долните
крайници.

4. Комбинирането на облитерациите показва закономер-
ност: една облитерация създава предпоставки за развитие иа
друга (и) в дистална яосока. Това се доказва статистичес-
ки и визуализира с таблица.

5. Най-открояваща се закономерност, установена эртерио-
графично, е, че облитерациите на бедрената артерия водят до
облитерации на иятсои от подбедрените артерии. Пргобладэ-
ват случайте на дистално развитие на облитеративните из-
менения. Други типове на комбинирани (етажни) облитера-
ции са относително по-редки.
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Лъчелечение
и клинична дозиметрия



Върху ранните и късните кожни реакции при лъчелечението
на рака, на маточната шийка

И. Ангелова, И. Христов, Д. Зографов (София)

Анализира се честотата на различимте степени ранни и
късни кожни реакции при 220 болни с рак на маточната ший-
ка, при конто е проведено съчетано лъчелечение (интракави-
тарна кюритерапия и телегаматерапия) и при 47 болни съе
същото .заболяваме, при конто е проведена следоперативна
телегаматерапия след радикална ампутация на матката по
Всртхайм. Честотата на възникване на ранните кожни реак-
ции се съпоставя с редица биологични (анемия, атеросклеро-
за и хипертония) и физични (доза, големина на облъчванито
полета и време, за което е получена преди-звикал-ат:-»
кожна реакция доза) фактори.

§Ц . Установява се, че ранните реакции възникват еднакво
/•(••место при анемичните и неанемичните болни, но при послед-
,'7~ните при значително по-ниски дози. Не се установява досто-
в е р н а връзка на кожните реакции с атеросклерозата и хипер-

>'Q тонйята. Тези факти се обсъждат в светлипата на съвремен
>i~- ните познания върху кислородния ефект при биологичното

-действие на йонизиращите лъчения върху тъканите. Уста-
)'5новява се, че честотата на кожните реакции зависи от дозата,
И^големината на облъчваните полета и по-малко от фракцио-

/ниранёто на дозата във времето. Съпоставят. се регресията
//на тумора и късните терапевтични резултати и наличността
',дГа кожни реакции и се правят изводи относно физичните

'V "фактори, конто позволяват постигането на диференциран
ефект върху тумора.

При болните, получили късна фиброза на подкожната лъ-
кан, се изчислява по формулата на Елис номиналната стан-
дартна доза за съединително-тъканния и съдов комплекс на
кожата и се обсъжда въпросът за неговата толерантна доза
в.:долната част на корема и в глутеалната облает.
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Профилактика на менингозис левкемика с интратекално
впръскване на радиоактивно злато

Л. Ангелов, Д. Демирев (Пловдив)

За ностигане на продължителни ремисии и създаванё на
възможност за пълно излекуване от остра лимфобластна
левкоза в детската възраст от съществено значение е уни-
щожаване па левкозните клетки н.чвсякъде в организма, осо
бено в местата, където цитостатичните средства не проник-
ват. В това отношение особено значение, има ц. н. с. Във ви-
сок процент (45 — 60%) при мепрофилактираннте случаи се
разв-ива локален рецидив, и то още през 1 — 2 г. — менинго-
зис левкемика — конто заплашва и от тотален рецидив.

Съвременната профилактика <спрямо менингозис левкеми-
ка се провежда посредством телегаматерапия, а през пос-
ледннте години и с интратекално впръскване на радиоактив-
но злато.

Авторите излагат своя опит при 12 деца, при конто те са
приложили интратекално впръскване на радиоактивно злато
с профилантична цел против менингознс левкемика от 1973
г. насам.

При непрофилактираните болни от левкози, конто автори-
те са наблюдавали, менингозис левкемика наетъпва в 45%
от случайте и е една сериозна угроза за по-късната съдба
на болните. При профилактираните с интратекално впръск-
ване на (радиоактивно злато до срока на наблюдението (3 г.)
с менингозис левкемика се е усложнило само едно дете. .

Коригиране с кортикостероиди на левкопениите при
лъчелечение на злокачествените новообразувания

М. Бакалов, X. Ризсва, Т. Любенов (София)

Потискането на хемепоезата, най-вече на левкопоезата
като странично явление на лъчелечението, е един сложен и
труден терапевтичен проблем. Поради това и във връзка съе
съобщенията на някои автори (С. Д. Амос, Дж. Криин и др.)
в Катедрата по рентгенология и радиология на Софийский
медицински факултет при МА—II база е проучен левкостиму-
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лиращият ефект на кортикостероидпте при 25 жени с угаснз-
ла овариална функция. По локализации болните са: карци-
нома на матката — 11, на млечната жлеза — 8, на яичника —
5 и на ларинкса — 1, а по клинични стадии съответно: I ст. -
3, II ст. — 13, III ст. — 8 и IV ст. — 1. По степен левкопении-
те са: лека (от 3000—4000) - 4 болни; средна (2000-3000) -
20 и тежка степен (1000—2000) — 1. Пет от болните са полу-
чили само кортикостероиди, а останалите 20 и обичайните
левкостимулатори (лейкоген, лейко-4, ациди фолици и В6).

Резултати: общо за групата времето на коригиране на
левкопенията е средно 5,96 дни на човек, а процентът нэ
иокачване на левкоцитите от изходното ниво е 79 средно
за групата. За сравнение на резултатите е наблюдавана кон-
тролна група от 25 болни със същите нозологични единици и
същото лечение. Тази група не е третирана с кортикостерои-
ди, а само с горепосочените обичайни левкостимулатори. При
нея резултатите са, както следва: времето за коригиране е
средно 9,16 дни, а процентът на покачване на левкоцитите
е 22.

Получените резултати дават основание да се приеме, че
кортикостероидите наред с другите стимулагори могат да
бъдат добро средство за по-бързо и по-ефективно коригиране
на левкопениите при лъчелечение на злокачествените ново-
образувания.

Зависимост на чувствителността на йонизационни камер»
тип VA—К—253 от качеството на фотонното лъчение

3. Бучаклиев, В. Пенчев, Б. Константинов (София)

При измерване на експозиция йонизационната камера тря-
бва да бъде с въздухо-еквивалентни стенн с подходяща дебе-
лина. Тази дебелина се определи от качеството на измервано-
то лъчение. Поради това принципно е невъзможно да се на-
прави кухинна камера, чиято чувствителност да не зависи от
качеството (енергията) на лъчението в широк енергетичен
интервал. На практика в болшинството случаи качеството на
лъчението не е точно известно, особено при наличие на раз-
сеяно лъчение. Затова камерите се конструират за измерва-
ния в определени енергетични интервали, в конто промяната
на чувствителността ще бъде мини мал на.
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Камерите тип VA—К—253 са нормалните каыери на дози-
мотрите тип VA—J—18, с конто са снабдени всички лъчетера-
певтични отделения и радиологичните отдели на ХЕИ ь стра-
ната. При практическите измервания на експозицията е не-
обходимо да се познава зависимостта на чувствителността на
камерата от качеството на лъчението, понеже тя определи
точността па нзмерването. Тази зависимост. в интервала със
слоеве на полуотслабване от OJmmCu до 2mmCu (100 KV ДО
220 KV) И за G0Co с удебеляваща стените (равновесна) шап-
ка, е изследвана при 10 камери тип VA—К—253, доставени с
различии дозиметри. Резултатите покязват, че зависимостта
на чувствителността от качеството на лъчението за тези еньр
1'ии варира в границите на ± 3 % , т. е. за практически цели тя
може да бъде пренебрегната в интервала, за конто тези ка-
мери са предназначени и изследвани.

Изследване дозната чувствителност на термолуминифора
LiF—200—Ti—80T при облъчване с високоенергийно

електронно и спирачно лъчение

М. Ганчев (София)

За измерването на дозата на електронен поток с неопре-
делена енергетична характеристика твърдите и течните дози-
метрични детектори имат съществени предимства пред йони-
зационните камери (по-слабо изразен плътностен ефект).

Тер молу минифорът LiF—200—Ti—80T е изследван по отно-
шение задържане на дозиметричната информация (фадинг),
показание на тер молу минисцентния дозиметър в зависимост
от погълнатата доза, дозна чувствителност при облъчване с
ускорени електрони и високоенергийно спирачно лъчение, от-
несена към дозната чувствителност за гама-лъчение на ко-
балт—60.

Установи се фадинг от 5% в първите 24 часа и под 1%
от 24-ия до 48-ия час след облъчването.

Показанията на дозиметъра са линейна функция на до-
зата до около 600 rd. За по-точно отчитане на дозата се по-
строй калибровъчна крива до 1200 rd въз основа на данните.
получени при облъчването на тер молу минисцентните дозиме-
три с гама-лъчение на кобалт—60 във водно еквивалентен
фантом на дълбочнна 5 с т . В същия фантом са облъчени до-
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зиметрн с бързи електрони със средна енергия в мястото на
измерването 3,5, 5, 13,5, 22 и 31 MeV и с 43 MeV спирачко
лъчение.

Отношението на дозата от ускорените електрони, опреде-
лена йономегрично по метода на Хардер, и дозата, определе-
на от показанието на тер молу минисцентните дозиметри на ос-
нование калибровъчната крива, построена за гама-лъчението
на кобалт—60, варира от 1,08 до 1,05, т. е. при допустима ке-
точностот ± 2 % показанието на термолуминисцентния дози-
метър може да се счита за независимо от енергията на елек-
троните. Същото това отношение за 43 MeV-спирачно лъчение
има стойност 1,01, т. е. дозиата чувствителност за високоенер-
гийно спирачно лъчение не се отличава съществено от тази
за гама-лъчение на кобалт—60.

Няколко технически приспособления за подобряване
на анатомотопографското планиране и апликацнонната

техника при лъчелечение

А. Григоров, И. Иванов, К. Димитров (Варна)

I. В реконструирания от авторите уред на Доби вместо
болтове, конто фиксират положението на пръчките, е въведе-
на триеща връзка. Това правн уреда по-удобен за работа.
Внесен е и нов еле мент — триъгълна метална рамка. Един
от върховете на рамката и централната пръчка на уреда оп-
ределят равнина, перпендикулярна на основната равнина на
уреда. При съвпадение на та'ка определената равнина със
сагиталната равнина на пациента основната равнина на уре-
да определя трансверзалната равнина на среза.

II. С цел да се облъчва само при едно определено положе-
ние на пациента върху масата са въведени две приспособ-
ления към масата на апарата за телегаматерапия „Рокух'.
Тя има сваляема част, на мястото на която се закрепва до-
пълнителен плот, като между него и плота на масата може
да оста не междина с желаните размери.

За облъчване на процеси в областта на главата и шията
последните се извеждат извън плота на масата и с друго при-
способление се фиксират в желано положение.

III. За предоперативно облъчване на млечната жлеза се
вт вежда щипка от две плексигласови- пластиии. Щипката
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се поставя в основата на млечната жлеза и чрез умерено дву-
странно притискане в латералната и медиалната страна на
гърдата приема удобни за облъчване форма и положение.

Основание за препоръчваке горепосочените приспособле-
ния за рутинна работа са подобряване на анатомо-топограф
ското планиране на апликационната техника и простотата в
изпълнението им.

Лъчелечение на ту мори re на централ ната
нервна система в детската възраст

Г. Джубелиев (София)

Върху лъчелечението на туморите на централната нервна
система у деца у нас е работено и публикувано мал ко. Като
се има пред вид, че злокачественнте новообразувания заемаг
днес първо място в смъртността у децата, представлява ин-
терес да съобщим нашия опит при мозъчните ту мори.

За периода 1970—1975 г. в Центъра по онкология на ЭДе-
дицинска академия са лекувани 16 деца на зъзраст от 3 до
15 г. с мозъчни ту мори: 7 с медулобластом, 5 с атроцитом и
по 1 с ангиобластом, глиобластом, епендимом и кранио-фа-
рингеом. Провеждано е следоперативно лъчелечение. Изпол-
з>вано е спирачното рентгеново лъчение 43 MeV или б ъ р з т с
електрони 10—30 MeV на апарат бетатрон. Облъчваният обем
и апликационните техники са в зависимост от морфологичния
строеж и локализацията на тумора, като общата огнищна
доза е в границите на 3500—5500 рад при дневна огнищна
доза 160—180 рад, която за първите 2 дни се редуцира с
50%. Използувани са само „стоящи" полета. Малките деца
се облъчват в наркоза, като лечението се провежда 2 пътн
седмично с единична огнищна доза 350—500 рад. При медуло-
бластом се облъчва цялата ликворна система на главния и
малкия мозък с обща огнищна доза 3000—3500 рад (при днев-
на огнищна доза 170—190 рад), която в областта на тумора
се повишава с 1000—2000 рад. Облъчва се и иелият гръбна-
чен мозък (с бърза електрони) с 2500—3000 рад, като се из-
ползува оригинална методика с разместване на полетата.

Огчитат се добри непосредствени и близки резултати при
всички лекувани деца.

214



Телегаматерапия с компресия

К- Димитров, А. Григоров (Варна)

Компресията е способ, който широко се използува при
дълбоката рентгенова терапия. С нея се цели увеличаване
на огнищната доза чрез намаляване разстоянието между ко-
жата и огнището, подлежащо на облъчване.

При телегаматерапията в по-големия процент от случайте
постигането на заплануваната огнищна доза става, без да со
превишава толерантната доза на кожата. При лъчелечението
на гинекологично болни обаче често се срещат жени с доста
гол ям предно-заден размер на долната коремна облает, дъл-
жащ се предимно на голямото количество подкожна маетна
тъкан в тази облает. Неблагоприятен момент при облъчване-
то на тези болни са и неравномерните изпъкналости на ко-
ремната стена, водещи до евръхдозиране на кожата в учас-
тъците, стоящи по-близо до източника на лъчението.

За избягване на тези неудобства при облъчване на таки-
ва болни въведохме използуването на брезентов колан, при-
крепен към метална рамка, конструкцията на която позволя-
ва лесното и монтиране към масата на апарат „Рокус М".
Коланьт е с ширина 20 см и дебелина 0,7—0,8 мм. При из-
ползуването му се намалява предно-задният размер на об-
лъчваната коремна облает с около 10—12 см, което от своя
страна води до чувствително намаляване на кожната доза.
СъЩо така се намалява и дозата в пикочния мехур и ректу-
ма. Използуването на колана води и до премахване на изпък-
налостите на коремната стена. Освен това дозиметричното
планиране се опростява, 1ъй като са изготвени дозни карта
за дискретни стойности на предно-задния размер през 0,5 см.

Профилактика и лечение на лъчевите епителити
на устната кухина чрез инхалация на кортикостероиди

Д. Добрев, М. Бакалов, Т. Любенов, С. Стоянова (София)

Отчитат се резултатите от локалното третиране с кортико-
стероиди на радиоепителитите в устната кухина и горните
дихателни пътища.

215



Наблюдавани са 2о болни, лёкувани'с високоенергинии i*-"-*-
точницн (телегаматерапия), по повод карцином на ногоглът-
ката — 5, карцином на горната челюст — 5, на тонзилите —
4, ми щитовндната жлеза — 3 и други локализации — 8. Об-
щата огнищна доза се е движела между 2000 н 7000 рад..

Лечението е провеждано под формата на инхалация с пол-
ския препарат Сополкорт в разтвор от 0,20—0,60% и диспер-
сия на частицитс от 30 до 100 милимикрона. Времетраене на
пихалацията 1 до 3 минути, продължителност на лечението
30 до 60 дин. При 11/25 болни инхалациите са включвани
профилактично един ден преди започване на лъчелечението.

Лечебните резултати са преценявани по два основни по-
казателя: субективни — смущения и болка при преглъщанё,
сухота в гърлото и обективни — хнперемия, едем, улиери и
пан-вече по броя на прекъсванията на лъчелечението по по-
нод мест»и лъчеви реакции.

От наблюдаваните 25 болни 9 са завършили лъчелечебния
курс без прекъсване, а при останалите 16/25, макар с прекъс-
нано, лъчелечението е завършвано в значително no-кратки
срокове, отколкото при контролната група.

За отчитане на ефекта от лечението степента и продъл
жителността на лъчевите елителити е сравнявана с лъчевите
спнтелити при аналогична контролна трупа от 25 болни, ос-
тавенн на самостоятелно лъчелечение. В сравнение с контрол :

пята група, при която нма загуба общо 531 леглоднн, ил (Г
средно по 21,2 дни на човек, при третираните със Сополкорт
;;агубаты па леглоднн е намалена на 210, или средно по 8,1
дни на човек.

Резултати от комплексното лечение на нефробластома
и критерии за правилен терапевтичен подход

Н. Дон=:ева, Ц. Руссва, Н. Минков, М. Радоева, Р. Доросиев (София)

Проучват се резултатите от ироведеното комплексно лече-
ние на 50 деца с нефробластом за периода 1968—1974 г. От
1970 г. авторите прилагат за първи път у нас схема за ком-
плексно лечение на нефробластома, която включва незабав-
на оперативна интервенция с последващо лъчглечение. Xniin-
отерапията се прозежда по две схеми, описани подробно в
текста. Постишатнте лечебни резултати се отчитат не сай«
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по общопрнетата двегодишна продължителпост на живота
след започване на лечението, но и по продължителността на
постигнатата клинична и биологична ремисия. Уточняват се
клиничните и биологични константи, конто определят състоя-
нието на ремисията.

Двегодишна преживяемост при лечение по схема и мат 13
от 18 деца (72,2%), а при лечение без схема 9 от 32 Деца
(28,4%). Направено е ретроспективно разпределение на бол-
нпте в нет клинични стадии според тези, приети от Междуга
родната организация по детска онкология (SIOP). Уточнява
се двегодишната преживяемост на двете групи лекувани по
схема и без схема деца във всеки клиничен стадий. Лекуванп-
те по схема деца имат по-висок процент на двегодишна пре-
живяемост във всички клинкчни стадии. Клиничните и био-
логични ремиси!! са много по-продължителни при лекуваните
по схема деца.

Като критерии ьа правилен терапевтичен подход авторите
препоръчват схемата на лечение да се разшири и адаптира
към точно определената патоморфологична характеристика
на тумора и към точно определения клиничеи стадий. Лече-
нието в активния стадий, поддържащата и реиндукционна
.химиотерапия, да бъдат в зависимост от клиничната и био-
логичната активност на туморния процес. Необходимо е лече-
нието да се води от добре подготвен екип по детска онколо-
гия, в състава на който да влизат педиатър, детски хирург,
лъчетерапевт и патологоанатом.

Гама-графиите при лъчелечение на
злокачествен ите тумори

Ц. Иванова (В. Търново)

Методът за контрол на облъчваното поле лма определено
място при прилагане високоенергийни източници. Авторът
употребява обикновени рентгенови фил ми, конто се поставят
в касета с подменени фолии. Фолията, която е до обекта, е
оловна с дебелина 1 мм, а срещуположната медиа — 0,8 мм.
Работи се с двойна експозиция. Болният се поставя в поло
жение на облъчване, отваря се блендата съобразно размери-
те на полето и се центрира необходимото разстояние — 60,
69 и 75 см. Експозицията се определя в зависимост от дебита
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на апарата и аиатомичната облает. Втората експозиция ее
прави от разстояние 100 см и максимално отворена бленда.
В Окръжния онкологичен диспансер — В. Търново се работи
с апарат „ЛУЧ—1" с активност на заряда 4000 кюри и дебит
145,2 рентген/мин. За череп и бял дроб първата експозиция
е 5 сек., а втората — 1 и 1,5 секунди. При гама-графия на
таза първата експозиция е 6 секунди, а втората — 2,5 секунди.

Гама-графиите са ценен метод за получаване точна инфор
мация за центриране на лъчевия сноп и съзпадението на
облъчваното поле. При несъвпадение д-ава възможност
за бърза корекция, кюето е много важно за лъчетерапевта. пз-
ползуващ мегаволтната лъчева терапия.

Комбиниран метод с химио- и телегаматерапия
с решетка при рака на белия дроб

(Предварително съобщение)

Ц. Иванова, С. Дериманов (В. Търново)

Разглеждат се резултати от комбиниран метод за лечение
на болни с рак на белия дроб, изразяващ се в последовател-
но прилагане на телегаматерапия с решетка и химиотерапия.
За периода от 1. I. 1973 г. до 1. I. 1975 г. по този начин са
лекувани 16 болни. Диагнозата на същите е определена по
TNM-класификация, потвърдена пряко хистологично само при
трима от тях, при останалите косвено, на основа клиничното
развитие на заболяването и изхода му. В Т% са били 11 бол-
ни, в Т3 — 3, в Т^ — 2. По отношение факторите.Ы и М в Nx
са били 9 болни, в Ni — 7, в Мо — 10, в Mi — 6. Химиотера
пията е провеждана най-често с циклофосфамид, в доза сред-
iio от 4 грама. Телегаматерапията е осъществявана след
почивка от 10 дни, като сравнително върху гол дм обем, включ-
ващ облаетта на първичното огнище и съоветната част на
медиастинума, с две срещуположни полета е прилагана доза
от 5000 рад.

Добър непосредствен терапевтичен ефект е установен при
12 болни, при 6 от тях с явно намаляване на рентгеновия
образ. При един от болните лъчелечението е било преустано-
нено поради влошаване на съетоянието на сърдечно-съдовата
система и един го е напуснал самоволно. Транзиторна левко-
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нения е била установена само в един случай. При пет болни
след завършване на основиото лечение е била проведена хи-
миотерапия в пълен курс.

Като предимство на метода се изтъква сравнително доб-
рото му понасяне от болните, което позволява комбиниране-
то на химио- и лъчетерапия в достатъчен обем.

Върху непосредствения терапевтичен ефект на комбинираната
химио-лъчетерапия на някои тумори на кожата

и устната кухина

Р. Иконописов. М. Мушмов, Ц. Цанов, С. Делчев, Л. У^унова (София)

Авторите разглеждат неиосредствения терапевтичен ефект
на комбинираната химио-лъчетерапия при спиноцелуларни
карциноми на кожата и устната кухина у 20 болни на ста-
ционарно лечение в Кожната клиника на Центъра по онко-
логия през 1974 г.

Отбелязват се новите възможности за комбиниране на
блеомицина, метотрексата, циклофосфамида и пр. при раз-
личии режими и източници на лъчелечение.

Описват се възможните лечебни схеми, основанията за
тяхното приложение и предимствата на тази комбинирана
химио-лъчетерапия в сравнение със самостоятелното лъчево
лечение.

В светлината на някои нови постижения на клетъчната
кинетика и радиобиологията на туморите подчертава се въз-
можността за подобряване лечебните резултати при лъчере-
зистентни случаи на карциноми на кожата и устната кухина,
дори и топава, когато забсляването се намира в напрел-
нал клиничен стадий. Подчертава се също така възможност-
та за привеждане в операбилност на някои неоперабилни
преди комбинираната химио-лъчетерапия неопластични про-
цеси на кожата и устната кухина.

Бетатерапия при к.ожки хемангиоми

Е. Илиев (Пловдив)

Голямата честота на кожните хемангиоми показва важно-
стта на проблема за тяхното третиране. Високият процент на
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спонтанно обратно развитие наложи през последните годины--
тактика на облъчване с малки дози на големи интервали.
Тази тактика е добре разработена при блйзко-дистанцирана-
та рентгенова терапия, но въпреки това се съобщава за уста-
новени късни лъчеви изменения. Вниманието все повече се
насочва към по-щадящите бета-лъчи на изкуствените радио-
активни изотопи, но тук методиките не са достатъчно добре
съобразени с тенденцията за спонтанно обратно развитие.

Проведохме бетатерапия при 52 пациенти с общо 68 хе-
мангиома. Женският пол превалира — 63,4% (съотношение
1,73:1,0). Преобладава броят на малките деца — 55,8% от па-
цнентите бяха до 1-годишна възраст. Авторът прилага еди-
нична доза 300 рад в серия от 4—5—6 сеанса. Към втората
серия се пристъпва след период поне от 3 месеца, за да се
отчете евентуалното стациониране на ефекта от първата се-
рия или явяването на нова еволюция, което е показание за
прилагането на втора серия.

Резултатите при плоските хемангиоми са незадоволител-
ни. Известна е от литературата лъчерезистентността на тези
хемангиоми и при тях се препоръчва въздържане от каквото
и да е лечение.

Всички неплоски хемангиоми, планотуберозни, туберозни,
туберокавернозни и кавернозни хемангиоми, когато каверноз-
ната компонента е повърхностна, се поддават много добре на
бетатерапия. От 33 неплоски хемангиоми, завършили лечение-
то и проследени, при 16 ефектът е отличен — хемангиомите ел
напълно изчезнали. Десет хемангиома са в ход на обратно
развитие, а при 5 персистират само малки учаетъци. Само
при 2 случая ефектът бе незадоволителен.

Бетатерапията може да постигне излекуване не само на
малки по площ и дебелина хемангиоми. Тя води до излекува-
не и на големи по площ и дебелина хемангиоми, тъй като се"
получава обратно развитие както на облъчените, така и на
необлъчемите зони.

Комплект формиращи филтри за работа с апарат
за телегаметерапия ЛУЧ—1

Н. Коевски, Е. Иончева (В. Търново)

Комплектът се съетои от позитивна решетка, набор от
клиновидни филтри и устройство за фигуриране на лъчевия
сноп.
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Позитнвната решетка представлява олове» блок с дебе-
лнна 35,6 мм, с цилпндричнн отверстия с диаметър 9,6 ;.ш,
фокусирани по отношение източника, със степей на перфорн-
раност 50%• Установява се на 14 см от повърхността на
обекта за облъчване, като получените даини за разпределе-
нието на дозата под лея отговарят на тези на други автори
за решетки с подобна конструкция.

Наборът гъдържа 8 клиповидни фнлтъра с шнрочина на
полето по клиновата страна 4, 5, 6 и 8 см и дължина според
максималните раз мери на лъчевото поле, за клиновидни по-
лета с наклон на изодозните криви от 30 и 45°. Фиксирани са
върху леки металически пластинки, конто се монтират лесно
и удобно в главата на апарата посредством създадено за цел-
та устройство, подобно на това за фнлтрите при апаратите
за дълбока рентгенова терапия. Това решение позволява из-
ползуването на светлинния визьор за центриране на лъчевия
сноп преди монтирането на клиновете, както и стабилното им
закрепване, в условията, при конто са били дозирани. За съ-
храняването на клиновете в неработно положение е създаде-
но табло.

Устройството се състои от статив и оловни екраниращи
блокове. Установява се на 20 см от повърхиостта на обекта
за облъчване, при РИП = 80 см. Дозиметрични измервания
са правени с блок с формата на трапец за „разделено" иоле
и с такъв за провеждане на перкутанно облъчване за съчета-
но лъчелечение при рака на шийката на матката, представя-
нето на конто ще бъде обект на отделен доклад.

Екраниращ блок за перкутанно облъчване на малкия
таз с телегаматерапия при съчетано

лъчелечение на рака на шийката на матката

Е. Иончева, Т. Петков, Н. Коевски {В. Търново)

Конструираният екраниращ оловен блок с формата на
трапец с височина 7 см и скосени краища се установява вър-
ху статив на 24 см от повърхността на обекта за облъчване, за
РИП = 70 см. Размерите му са подбрани да осигурят полу-
чаването на сумарна доза от 6000 рад в областта на малкия
таз, извън обема на първичното огнище.
' Дозиметрични измервания в това отношение са направени
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с апарат за телегаматерапня ЛУЧ—1, с йонизационна камера
VA—К—251, във воден фантом с дистанционно управление,
за поле с размери 14 х 14 см, установено на 12 см от повър-
хността па обёкта за облъчване. Пълна защита в областта
на първичното огнище. (11% от приложена га доза) блокът
осигурява в полюса с широчина от 4 см по линията АВ, като
дозата, получена от интракавитарната изотопотерапия, еуста-
новена от ЁИМ за идеален случай, при използувани стандарт-
ни положения на източниците. Извън последната, при прила-
гането на доза от 4500 рад от телегаматерапията, се осигуря-
иа сравнително хомогенно облъчване на малкия таз, сумарно
от 6000 рад ± 500 по широчината на полетата и ± 700 по
неговата височина; това представлява много по-добро реше-
ние от използуваното досега от нас с приложението на дълги
и тесни полета.

Предвидени са измервания и за странично отклонение на
обема на първичното огнище, след завършването на конто
блокът ще бъде въведен в клиничната практика на отделение-
то, като за ориентирането му в пространството ще бъде из-
ползуван прилаганият при нас репарационен метод.

Резултаги от лъчелечението при болни със
семинома тестис

М. Карпаров, X. Кръшкова (Пловдив)
И. Калее (Варна)

Разглеждат се резултатите от перкутанното лъчелеченио
на 151 болни със семином на тестиса, за периода 1953—1973 г.
При 74 болни е проведена рентгенотерапия, при 77 — телега-
матерапия. Разпределението по стадии е: I {без наличност
на метастази) — 99; II (с метастази до диафрагмата) — 47
и III — 5. Най-често засегнатата възраст е между 30 и 40
години — 39,07%. Туморният процес е бил локализиран в
левия тестис при 74 болни, а в десния — при 77. Облъчван е
лимфният басейн от ингвиналната облает до диафрагмата, на
страната на поражението. Реалнзирани са огнищни дози меж-
ду 12.00 и 2000 рад от рентгентерапия, докато при телегама-
терапията те се движат между 2500—3500—4000 рад.

Петгодишното преживяване се установява при 64 болни от
нроследените 101, провели пълен курс лъчелечение (6%37%).
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За I стадий 5 годишната преживяемост у 83,33%, за II —
само 31,03%. Интерес представлява несъществената разлика
в преживяемостта над 5 и 3 години (67,44%). Анализът на
резултатите от първите години след лъчелечението показва,
че смъртността е най-голяма между първата и втората годи-
на. Така над 1 година живеят 91,33%, над 2 години — 78,33%.

Отчитат се по-големите възможности на телегаматерапия-
та при болни .във II стадий на заболяването (3 години пре-
жпвяване в 47,61% срещу 35% за рентгентерагшя), докато ре-
зултатите за I стадий не се различават съществено.

В последно време във връзка с използуването на фунику-
ларната лимфосцинтиграфия и висцералната лимфосцинти-
графия на тестиса при 15 болни е приложено лъчелечение са-
мо на визуализирания тестикуларен лимфен център на ниво-
то на парааорталните лимфни възли. Всички болни, лекува
ни по този начин, са живи, без данни за метастази, в срок на
наблюдение от 1 до 3 години.

Бетатерапия при някои офталмологични заболявания

Е. Коен, Е. Иляев, Б. Чилова-Атанасова (Пловдив)

Бетатерапията навлезе доста нашироко в офталмологич-
ната практика. Най-често тя се прилага постоператизко при
птиригиумите, но се съобщават много добри резултати и при
редица други очни заболявания. Правят впечатление голе-
мите различия в прилаганите единичнн и общи дози.

Авторите са провели бетатерапия при 62 болни, на 76 очи
с възпалителни, алергични, дегенеративни и други очни забо-
лявания. Използува се набор от радиостронциеви очни апли-
катори SIAi, 2, з и 4, радиостронциева плака SIP—13, пласт-
масово приспособление за бетатерапия на конюнктивалната
повърхност на клепачите и късодистантен пластмасов тубус
за дистанцирана бетатерапия в офталмологияга. При възпа-
лителните и дегенеративни заболявания на предния очен сег-
мент се прилагат единични дози от 15—25 рад. При вернал-
гшя конюнктивит единичннте дози са 100—200 рад. По-
големи дози са прилагани само при хемангноми, холазиони
и за подтискане на васкуларизацията.

На първо място трябва да отбележим отличния близък
ефект при верналните конюнктивити. При пресните ч жела-
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тинозни случаи още след 2—3 сеанса хиперемията и инфил-
трацията изчезват.

Много добро повлияване е постигнато при повечего болнн
с херпеничен кератит и при тези с rosacea keratitis, keratilis
filiformis in macule transpiantatis и marginalis. При пито един
от болните с тези възпалителнизаболяваиия на корнеята, кои-
то са проследени, не се установява поява на рецидив, вклю-
чнтелно и многократно рецидивиралите преди бетатсрапията.

Много добре са повлияни следните заболявания: епискле-
ритите, хемангиом, заемащ корункулата и форникса на дол-
1!ия клепач, многократно рецидивирал халазион, облъчен
еледоперативно, и един случай с кератопатия. При травматич-
ните случаи е постигнато повлияване на възпалителната
компонента.

Възможности за моделиране на работния лъчев сноп при
телегаматерапевтичните уредби „Рокус"

Б. Константинов, Д. Добрев, В. Пенчев (София)

Основната лъчетераневтична уредба, изиолзувана в наша-
та страна при неркутанното лъчелечение на злокачествените
новообразувания, е съветският телегаматерапевтичен апарат
„Рокус".

С цел да се подобрят физико-техническнте условия за об-
лъчване и разширят експлоатационните възможности на
уредбата в Катедрата по рентгенология и радиология е кон-
струиран специален държател, конто, прикрепеп към главата
на апарата, позволява да бъдат поставени и нзползувани до-
пълнителни съоръження — лъчезащитни и мод ел пращи ра-
ботния лъчев сноп.

За подобряване разпределението на дозата в облъчвания
обем е изработен клиновиден филтър. Прилагането «а клина
в рутинното лъчелеченне, особено при лъчелечението с кон-
вергенетни полета, позволява да се получи пю-добро разпре-
деление иа дозата и ino-хомогенно облъчване в значително по-
голям обем от тъканц. Със същата цел е конструиран и ек-
раниращ блок за лъчелечение по метода на разделното поле.
Въвеждането на метода в практиката позволява облъчването
на две полетг, в един сеанс, с което се намалява общото вре-

224



ме на облъчване и престоят на болните в процедурното поме-
щение.

За защита на критични органи — очи, бъбреци и др. — са
конструираии допълнителни лъчезащитни съоръжения — ци-
линдри, блокове и др.

Методи за подвижно облъчване на туморите на мозъка

А. М. Локшина, СССР (Москва)

Лъчелечението на туморите на главния мозък е състазна
част на комбинираното лечение и в голяма част от случайте се
ировежда след операция и хистологическа верификация ня
тумора. По-р.ядко то се ировежда в съчетание с химиотера-
певтици. радиосенеибилизатори и др.

Непосредствеиата близост на туморите до жизнено важнп
етруктури на мозъка изисква получаването на голяма доза в
тумора, при максимално щадене на околните тъкани. Методи
те за подвижно облъчване създават такова разпряделение на
дозата, при което е възможно огнището да съвпадне с 80%
изодозна повърхност, докато дозата в критическите органи не
превьшава трлерантната.

Опигът от използуването на подвижно облъчване с гама-
терапевтичния апарат „Рокус-М" на около 500 певрологичнс-1

болни е позволил на авторите да изработят за някои локали-
зации единна методика, която може да бъде използувана
при широк кръг болни с корекции във връзка с индивидуал-
ните размери на черепа (локализирани в задната черепна
ямка, срединните мозъчни етруктури). Туморите в големите
полукълба изискват no-диференциран подход, който ее опре-
деля от отношението им към подкоровите ганглии.

На практика най-често се е използувало люлеене от поря-
дъка на 120-180—240° при полета 4/4 см, 6/6 см, 8/8 см. При
повърхноспно разположените тумо;ри е използуюана оптимал-
на кръгова ротация. Погълнатата огнищна доза се е равня-
вала на 5000-6000 рад.
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Адювантна неспецифична БЦЖ-имуностимулация в лечеб-
ния комплекс на злокачествените лимфоми и някои други ту-

мори у човека

Л. Маринов (София)

Авторы проучва ефекта на адювантната неспецифична
БЦЖ-имуностимулация след лъче-химиотерапевтично лече-
ние на злокачествените лимфоми и след хирургично-лъчево
лечение на някои други неоплазии у човека.

Многократна БЦЖ-имуностимулация е приложена при
43 болни. Морбус Хочкин I—IV стадий — 20. От тях от за-
почване на БЦЖ в пълна ремисия от 26 до 47 месеца — 7
болщи. В пълна ремисия от 6 до 45 месеца, но с последвал ре-
цидив — 10; при 6 нова ремисия от 6 до 16 месеца и 4 почи-
нали. Останалите трима изобщо не реагирали на БЦЖ и по
чинали. Лимфосаркома генерализата — 7 болни. Трима в
пълна ремисия от 32 до 41 месеца; 4 (рецидивирали след 8
до 44 месеца и починали. Ретикулосаркома генерализата 7
болни. Четирима в пълна ремисия от 12 до 46 месеца; 1 с ре-
цидив след 26 месеца и 2 починали след непълна ремисия до
7 месеца. Тимома малигнум — 2 в пълна ремисия от 20 и 34
месеца. Фибросаркома — 2. Единият в пълна ремисия 52 ме-
сеца, другият починал при операция на (рецидива след 36
месеца ремисия. Семинома тестис — 5 болни в пълна реми-
сия от 10 до 40 месеца.

Експериментални проучвания върху ефекта на неспецифична-
та БЦЖ-имуностимулация у мишки със cap кома-180 крокер

Л. Маринов, Ц. Михока (София)

Получава се ефектът на иеспецифичиата БЦЖ-имуности-
мулация у мишки с развит сарком на Крокер, като се нзпол-
зува следната методика: хистолюгично изследване на из мене-
нията настъпващи в лимфните възли, слезката и тумора на
животните и броя на розеткнте в периферната кръв по лимфо-
цитно-розетъчния тест на Dausset.

У нелекувани и у лекувани с циклофосфамид мишки с раз-
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вит сарком на Крокер имуностимулацията с БЦЖ-ваксина
предизвиква хиперплазия на лимфоидните елементи в лимф-
ните възли; хиперплазия на лимфоидните елементи и мега-
кариоцитоза в слезката; обилно инфилтрирани с лимфоид-
ни елементи клетъчно медиирани некрози в тумора и по-ви-
сок брой розетки при лимфоцитою-розетъчния тест на Dausset.
Обратно, при нестрегирани с Б Ц Ж мишки със сарком на
Крокер се установява редукция на лимфоидните елементи в
лимфните възли и слезката; амилоидоза и липса на мегака-
риоцитоза в слезката; исхемична некроза без лимфоидни
клетки в тумора и почти пълна липса на розетки.

Вътрекухинна гаматерапия при рака на шийката на матката
с линейно подреждане на радиоактивните източници

3. Влияние на интраутеринната сонда и влагалищния мулаж върху раз-
пределението на дозата в таза

Г. Митров, П. Пенчев, М. Мушмов, В. Тодоров (София)

При разрабогвания в Центъра по онкология метод за въ-
трекухинна гаматерапия с посленатоварване за периода януа-
ри 1973—1975 г. са лекувани 130 болни с рак на шийката на
матката. Използува се съставен линеен 137Cs източник в
интраутеринната сонда, фиксирана във влагалището с индиви-
дуален мулаж, в който са вградени оловни екрани към кри-
тичните органи. Оформената като Хегеров дилататор алуми-
ниева сонда е приложена успешно при всички болни, незави-
симо от положението на матката. Надеждното фиксиране на
дългата 28 см сонда към мулажа и влагалището не и дава
възможност за големи отклонения от медианната сагитална
равнина и ограничава значително възможността на матката
да променя авоето положение. По този начин радиоактивният
източник по време на лечението запазва централно положе-
ние, близко до медианната линия (в 75% отклонение до 0,5
см). Постига се относителна стабилност и стандартизация в
разгюложението на източника. Това позволява по-точна пре-
цеика на разпределението на дозата в маточната шийка и в
малкия таз за целия период на кюритерапия, с което се съз-
дават по-благоприятни условия за допълващото перкутанно
лъчелечение. Установена е известна промяна в местополо-
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жението на източниците вследствие на венозната анестезия и
отпускането на тазовата мускулатура, поради което локали-
зацианните рентгенографии за изчисляване разпределението
на дозата от кюритерапията се правят 1 — 2 часа след изли-
зането на болния от наркоза. Проследени са и някои про-
мени в местоположението на шийката след отстраняване на
апликатарната система, конто се съобразяват при лровеждане
на перкутанното лъчелечение.

Върху комбинираното лъчехимиолечение на злокачествените
новообразувания със синхронизация на клетъчния цикъл

Г. Митров, Д. Добрев, М. Бакалов, Й. Ангелова (София)

Отчитат се непосредствените и близки резултати при 12
души със злокачествени новообразувания в лицево-челюстна-
га облает, лекувани по метода на синхронизиране на клетъч-
ния цикъл с 5-фторурацил. Болните, на възраст от 49 до 73
години, са с диференцирани плоскоклетъчни карциноми, раз-
пределени по TNM-системата, както следва: Т ь No, Mo — 2;
Т2, No, Mo - 2; Тз, N,, М„ - 4; Т4, N,, Мо - 4.

По схемата на Гантцер и Нитце (1970) при ритъм два пъ-
ти седмично, в продължение на 12 часа (капелно в система),
се влива по 750 мг 5-фторурацил до обща доза 8,5—11,5 мг.
Лъчелечението — телегаматерапия — се провежда при същия
ритъм на 8-ия час след спиране на системата, при дневна
туморна доза 500 рад и обща огнищна доза 6000—7000 рад
за 6—7 седмици.

Непосредствено след завършване на лъчелечението кли-
нично изчезване на тумора (100%) е наблюдавано при 8 бол-
ни, при един туморът е намалял 90%, а при трима — 80%.
Рецидиви до третия месец от приключване на терапията не
са регистрирани. Процентът на рецидивите наряства едва
след шестия месец (40%).

От местните лъчеви реакции най-чести са радиоепители-
тите. Силно изразени лъчеви епителити, повод за временно
прекъеване на лечението, са наблюдавани при 7/12 болни. От
страна на хемопоетичната система не са констатирани от-
клонения от нормата. Не са наблюдавани изразени общи лъ-
чеви реакции.
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Далечните лечебни резултати по отношение на първичния
тумор и преживяемостта на болните са обект на второ съоб-
щение.

Възможности на термолуминисцентните дозиметри
за проверка на лъчелечебни планове чрез измервания in vivo

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

При съставянето на цялостния план за лъчелеченке се из-
ползуват редица локализационни и изчислителни методи, все-
ки един от конто съдържа определени възможности за греш-
ки. За преценка на реалната стойност на сумарната грешка
са извършени поредица измервания на дозите, чрез въвеж-
дане на термолуминисцентни дозиметри в кухинни органи
(устна и носна кухина, хранопровод, ректум и др.).

Местата на детекторите са определяни по оловни марки-
ровки, конто се локализираха в тялото на болния по рутин-
ните методи, използувани при анатомо-топографското плани-
ране. За тези места се отчитат от дозиметричните планове на
болните очакваните стойности на дозата я се сравняват с из-
мерените.

В 40% от всички измерзания отклоненията са в границите
на ± 5%, като отрицателните отклонения са по-малобройни
от положителните. Установи се, че това ненормално разпре-
деление на отклоненията се дължи на измервани-* при облъч-
ване на цял малък таз по една чувствителна към положи-
телни грешки схема. Елиминирането на тези измервания до-
веде до симетрично разпределение на отклоненията, като по-
ловината са в границите на 5% и няма отклонения по-голе-
ми от 15%.

Направените измервания показват, че за постигането на
висока точност в дозиметрията на лъчелечението освен голя-
ма прецизност при планирането и изпълнението му е необхо-
димо да се прилагат такива принципни схеми за облъчванн,
при конто резултантното дозно поле да се влияе слабо от ма-
;<ар и малките, но неизбежни апликационни грешки.

Термолуминисцентни дозиметри са използувани и за опре-
деляне на дозата в точки, за конто възприетите методи за до-
зиметрично планиране дават несигурни резултати.
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Резултатн от климичнсто приложение на методиката за
индивидуализирана телегаматерапия на рака на ларинкса

В. Пандова (София)

В радиологичната секция на Центъра по онкология бе раз-
работена и внедрена в клиничната практика методика за ин-
дивидуализирана телегаматерапия на рака на ларинкса и хи-
пофаринкса. По тази методика през периода 1966—1968 г. са
лекувани 40 болни с рак на ларинкса и 10 болни с рак на
хипофаринкса. В зависимост от локализацията на първичния
тумор 24 болни са с рак на супраглотисния отдел на ларинк-
са, 16 — на глотисния, 6 — на задната стена на хипофаринк-
са, 3 — на страничната стена и 1 — на валекулата. По кли-
ничен стадий, определен по TNM-системата за рака на ла-
ринкса, в I стадий са 9 болни, във II — 2, в III — 23, в IV —
5 и един рецидив след нерадикално оперативно лечение.

Въз основа на комплексни изследвания на болните и въз-
приетата лечебна тактика областта, подлежаща на лъчелече-
ние при 12 болни, е включвала само първичния тумор, а при
останалите 38 — първичния тумор и двустранно шийния
лимфен басейн. Минималната огнищна доза за всички болни
е 7500 рад при големина на ежедневните фракции 140—160
рад. Дозата в подкожието варира от 5000 до 7000 рад, а в
гръбначния мозък от 1000 до 4000 рад.

Непосредствено при завършване на лъчелечението пълно
клинично изчезване на първичния тумор и шийните лимфни
метаетази е постигнато при 37 болни, частично клинично пов-
лияване при 7 и неуспех при 4 болни.

От лекуваните 50 болни 3 години са преживели 22, а 5
години — 21 болни, т._е. между 3-та и 5-та година е починал
само един болен.

Съществени усложнения в хода на лъчелечението не са
наблюдавани. От втория до петия месец след завършване на
лечението при част от болните са се появили отоци на ларин-
геалните елементи и клинични данни за перихондрит.
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Осигуряване единство на дозиметричните измервания
в лъчелечението

В. Пенчев. Б. Константинов, 3. Бучаклиев, Р. Попиц (София)

В нашата страна има сравнително голям брой рентгенови
и гаматерапевтични уредби, при конто е необходимо прециз-
но измерване на прилаганите лечебни дози. Такива дозимет-
рични измервания се провеждат отдавна у нас, но през пос-
ледните години, когато всички радиологични отделения бяха
снабдени с подходящи дозиметри, се почувствува липсата на
звено, което да осигурява единството на измерванията. За
тази цел в началото на 1974 г. бе създадена Лаборатория по
метрология на йонизиращите лъчения към Катедрата по рент-
генология и радиология на Мед. факултет — София. Задача-
та на тази лаборатория е да еталонира всички клинични до-
зиметри и дозиметри с повишена точност, използувани в сис-
темата на МНЗ, и да калибрира гама-терапевтичните изюм
ници в страната. Съгласно схемата за проверка на измери-
телните средства за експозиция и за мощност на експозиция
на фотонни лъчения лабораторията трябва да възпроизвеж-
да измерителните единици с помощта на работни еталони.
Еталонните уредби, с конто разполага лабораторията, са три:
две за рентгеново лъчение с енергия съответно от 5 до 60KeV
и от 60 до 200 KeV и една за гама-лъчение с енергия 1,25
MeV ( 6 0Co). В комплекта на еталонните уредби влиза набо-
рът от йонизационни камери на единствения у нас вторичен
стандартен дозиметър, калибриран в Националната физиче-
ска лаборатория на Англия и сравнен с образцов дозкметър
на ВНИИМ „Менделеев" — Ленинград, като разликите в по-
казанията не превишават ± 1 , 5 % . Стойността на максимал-
ната относителна грешка на възпроизвеждане и предаване на
единицата за експозиция в зависимост от енергията на фото-
ните и обхвата на измерваната величина не превишава ± 2—
3%. През настоящата година ще бъдат еталонизирани кли-
ничните дозиметри на всички радиологични отделения в
страната.
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Метод за определяне на обема и на полетата за облъчване
в перкутанно лъчелечение (модифициран)

Т. Петков, Н. Коевски, Е. Иончева (В. Търново)

Методът се използува от 1972 г. На болния, в положе-
нието на облъчване, се начертават 3 плана: сагитален и транс-
верзален, в областта на центъра на обема за облъчване и
фронтален, успореден на плоскостта на масата и разполо-
жен на еднакво разстояние от нея и противостоящата повърх-
ност на тялото. Върху плановете се фиксира оловна тел, мар-
кира се повърхността на обекта, осъществяват се необходи-
мите контрастирания и се правят ортогонални рентгенови
снимки, с центраж в мястото на пресичането им. Обемът за
облъчване в трите му посоки, както и мястото на централния
лъч на входящий сноп се определят метрично спрямо плано-
вете, като ууеличението се приспада от таблица.

Изпълнението на снимките в последно време се осъщест-
вява върху-създадена уредба от работна маса и пост за ре-
парационни рентгенови снимки в геометрична проекция (Т.
Петков), при еднакво разстояние фокус-филм. Върху вер-
тикалния филм се маркира нивото на масата. Когато е необ-
ходима много голяма точност при определянето на обема за
облъчване, се намира предварително разстоянието от неговия
център до плоскостта на масата. Впоследствие след изпълне-
нието на стандартните снимки и отстраняването на пациента,
на нивото на центъра на обема се установява равномерно и
линейно перфорирана оловна фолия, върху която се прави
допълнителна експонация. При тезн условия разстоянията
между получените черни точки на филма имат увеличението
на обема и по тях се определят неговите размери.

Предимствата на създадения и използуван метод са: точ-
ност, простота, липса на лъчево обременявани и икономич-
ност (не се използува специална и много скъпа вносна апа-
ратура).

Електрогамаграфията в лъчелечебната практика

Д. Попмихайлов, X. Попмихайлова, А. Майсторски, К. Димитров,
С. Калев, Л. Петров, А. Григоров (Варна)

За правилното центриране на лъчевия сноп и контролира-
не големината на използуваните полета при телегаматера-

232



пията в Катедрата по рентгенология и радиология на Мед.
факултет — Варна от 1970 г. широко се използува гамагра-
фията, като е въведена и такава с двойна ёкспонация. В
стремежа си да бъдат подобрени качествата на гамаграфии-
те е въведен и метод за гамаграфии чрез придвижване.

Имайки пред вид по-голямата фотографична широта и раз-
решителна способност на селеновите пластини, използувани
при електрорентгенографичния метод, пристъпихме към при-
лагането му за електрогамаграфии. За тази цел използувахме
съветския електрографичен апарат ЭРГА—МП и селеновите
пластини СЭРП—100—150. Този графичен метод се характе-
ризира с това, че рентгеновият филм е заменен с полупро-
водникова селенова пластина, а пронесите на химичната об-
работка на филма са заменени с физични, като полученият
електрографичен образ се пренася ня обикновена хартия.
Електрогамаграфиите правим със същото фокусно разстоя-
ние, при което облъчваме болните. При предварително мар-
киране на границите на полето се проконтролира доколко лъ-
чевият сноп попада в желаното огнище. Добрият контраст на
получените върху хартия електрогамаграфии дава възмож-
ност да се използуват и при анатомотопографското планира-
не. Освен това електрогамаграфиите се отличават с голяма
бързина на изготвянето им (само за 2—3 мин.) и голям ико-
номичен ефект поради заместване на скъпо струващите внос-
ни рентгенови филми с полупроводникова селенова пластина,
която се използува многократно — над 1000 пъти.

Авторите подчертават възможностите за прилагане па
електрогамаграфичния метод в лъчелечебната практика.

Дозиметрично транзисторно устройство с полупроводников
детектор

П. Рашков, 3. Недков, В. Христова (Пловдив)

Внасяните у нас дозиметри работят със скъпи и крехкн
йонизационни ка.мери. Сравнително големите им размери зат*
рудняват определянето на дозното разпределение в малки
обеми и пространствено нееднородни дозни полета при изпол-
зуване на формиращи устройства.

Прёдлаганият дозиметър избягва до известна степен гор*
ните слабости, понеже ползува миниатюрен полупроводни-
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ков детектор и е изпълнен по специална транзисторна усил-
вателна схема с хибридни елементи. Характерна особеност
на технического решение е създаване на потенциална разли-
ка във входа на противотактна схема при балансиран изход.
Избягнати са неудобствата на мостовото свързване на полу-
проводниковия детектор, който работи в съпротивителен ре-
жим, а апаратът притежава всички достоинства на диферен-
циалния многостъпален усилвател.

Транзисторният дозиметър създава широки възможности
за решаване на задачи от практическо и изследователско ес-
тество в областта на рентгенологията, рентгеновата техника
и радиологията. Той притежава следните достоинства: има
малък „ход с твърдостта" на лъчението, притежава висока
чувствителност и малка инертност при индикация на лъче-
вите дози; задоволителна е стабилността и механичната якост
на крнструкцията; миниатюрността на детектора позволява
сравнително точно определяне фокуса на източника и на изо-
дозните криви в плоскост; апаратът е портативен, с батерий-
но згхранване, има малка токова конс^мация; скалата му е
линейно разграфена. Може да се използува и като фотомет-
рично устройство.

Някои аспект и на лъчевата терапия
на злокачествените тумори в детската възраст

Ц. Русева, Г. Митров (София)

Проблемът за злокачествените новообразувания у децата
през последните години придобива значителна актуалност. В
структурата на детската смъртност тези заболявания в бол-
шинството страни заемат второ място след травматичните ув-
реждания. В България се съобщава заболеваемост 15,6 на
100 000 деца (Н. Дончева, 1971). През периода 1968-1974 г.
в МА — II детска клиника са лекувани 362 деца със злока-
чествени тумори, като при повече от 7з от тях е прилагана
лъчева терапия. От 1970 г. за първи път у нас са внедрени
схеми за комплексно лечение (Н. Дончева, Г. Митров и др.)-

Авторите разглеждат лъчевата терапия ! като водещ еле-
мент от комплексною лечение и се спират върху никои ра-
диобиологични аспекти на детския организъм. Сравнително
по-високата лъчечувствителност на нормалните тъка'ни у де-
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цата и относителыо по-големият обем, конто подлежи на сб-
лъчване, в редица случаи влияят неблагоприятно върху те-
рапевтичния интервал и поставят сериозни изисквания при
клинико-дозиметричното планиране.

Прави се критичен преглед на общоприетите днес дози
при отделните нозологични единици и се привежда дозно-въз-
растов модел при тумора на Вилмс, в основата на който ле-
жи тезата, че при най-малките деца са приемливи по-малко
усложнения, отколкото при по-големите.

Изтъква се значението на динамичного наблюдение и ин-
дивидуализирането на лечението и възможностите на фрак-
ционирането на дозата в един по-дълъг период, отколкото при
възрастните.

Анализират се възможностите на някои нови лъчетерапев-
гични методи, прилагани главно в III и IV клиничен стадий
и даващи определен принос за подобряване резултатите от
комплексното лечение.

Избор на равнина за представяне разпределението на дозата
от вътрекухинната кюритерапия на рака на маточната шийка

А. Сахатчиев, Л. Дапкова, В. Тодоров, К. Тушлекова (София)

Подобрява^ето на възможностите за лъчелечение на рака
на маточната шийка зависи от удачното адаптиране на раз-
пределението на дозата от перкутанното облъчване, към то-
ва от вътрекухинната кюритерапия. Използуването на ЕИМ
позволява представянето на дозата от кюритерапията в го-
лям брой равнини. Изборът на равнина за това представяне
се диктува от необходимостта за стандартизиран подход, из-
граден върху пълноценна дозна информация.

Обект на .изследването в настоящата работа са фронтал-
ните равнини, конто предлагат реални възможности за ре-
шаване на поставената задача. Проучени са: хоризонтална
фронтална равнина през дисталния край на вътрематочния
радиоактивен източник; коса, фронтална равнина през дистал-
ния вътрематочен източник; коса фронтална равнина през
правата, апроксимираща вътрематочните източници; коса
лимфатична равнниа на Fletcher.

За оценка на информацията, конто всяка от разглежда-
ните равнини дава за дозата, в тазовите лимфни въз,ли бяха
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зашити по време на оперативната интервенция метални мар-
кери на мястото на отделяйте групи лимфни възли в таза.
Координатите на маркерите бяха определени с ЕИМ. Раз-
стоянието от маркерите до изследваните равнини бе опреде-
лено при различно положение на системата от радиоактивни
източници, т. е. при различен наклон на косите фронталнй
равнини. Анализът на стойностите на тези разстояния показ-
ва, че нито една от равнините не е представителна за всички
групи лимфни възли. Препоръчва се при най-често срещани-
те положения на системата от радиоактивни източници из-
ползуването на косата фронтална равнина през дисталния
вътрематочен източник. Определящо обаче е изготвянето на
индивидуална карта за дозата в отделяйте групи лимфни
възли.

Преценка на ефективността на палиативното облъчване
при едрофракциониране на дозата

А. Сахатчиев, В. Пандова, Г. Богданов, М. Иванова (София)

Въз основа на чужди и наши радиобиологични проучва-
ния си поставихме за цел да подберем и внедрим в клинич-
ната практика схема за едрофракционирано облъчване, коя-
то да позволява завършване на лъчелечението за кратко вре-
ме при еквивалентен ефект със стандартните схеми.

От множеството прилагани схеми възприехме двукратното
облъчване с доза 850 рад в интервал 24 — 48 часа, поради то-
ва, че реакциите на кожата и ефектът върху метастази от
злокачествени тумори, облъчени по тази схема, съответству-
иат на доза от около 3500 рад, лриложени при конвенционал-
но фракциониране.

На сегашния етап, с оглед набиране на клиничен опит, ед-
рофракционирано облъчване бе прилагано предимно при бол*
ни, подлежащи на палиативно лъчелеченче и само в единични
случаи с радикална цел.

За период от 2 години бяха облъчени 92 туморни огнища
у 60 болни. В 87 от облъчените туморни огнища се касаеше
за далечни метастази — 46 в кости, 3 в главния мозък, 2 —
бял дроб, 20 в лимфни възли и 16 — кожа. При 9 болни с рак
на пикочния мехур или ректума бе облъчен първичният тумор
с кръвоспираща цел.
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Целта на лъчелечението бе постигната при 47 от болните,
не бе постигната при 5 и при 5 болни бе наблюдаван само ча-
стичен ефект. Болкоуспокояващият ефект настъпваше между
7 и 20-ия ден след завършване на облъчването, за същия срок
клинически изчезваха кожните и лимфни метастази.

Прилагането на едрофракционирано палиативно облъчва-
не по горната схема има следните предимства: 1. Намалява
се неколкократно продължителността на лъчелечението и мо-
же да се проведе само амбулаторно; 2. за голям брой от бол-
ните палиативният ефект настъпва много бързо; 3. поради до-
брата ефективност може да се използува като основа на схе-
ма за радикална програма за лъчелечение.

Вътретъканна гаматерапия на рака на пикочния мехур

А. Сахатчиев, С. Киров, М. Мушмов, П. Черечански (София)

За ..гриода 1955 до 1974 г. при 113 болни с рак на пикоч-
ния мехур е проведена вътретъканна гаматерапия — при 67
като самостоятелен метод и при 47 след парциална резекция
на пикочния мехур, със или без реимплантация на уретера.
Преобладаващата част от болните са между 56 и 70 години.
31 са в Тг, 47 в Т3, 4 са в рецидив, а останалите 31 болни спо-
ред направеното описание могат да се класират ретроспек-
тивно или като Т2, или като Тз. 54 болни са имплантирани с
игли с радиоактивен кобалт (60Со), а останалите 59 — с фур-
кети от радиоактивен тантал (182Та) във вид на радиоактн
вен конец. Осъществяван бе едноплоскостен имплант. Радио-
активният конец е имплантиран по метода на отсрочено после-
натоварване след частично зашиване на мехурната и корем-
на стена. С това значително се намалява лъчевото обременя-
ване на оператора. Прилагана е минимална туморна доза от
7000 до 8000 рад.

Тригодишно преживяване е постигнато в 67,8% (65 от 96
болни), а петгодишно — в 57,7% (45 от 78) от лекуваните
болни. Петгодишните резултати на болните, имплантирани с
радиоактивна танталова тел, са с 14,7% по-добри от тези, им-
плантирани с игли с радиоактивен кобалт. Това се обяснява
както с огъваемостта на радиоактивната тел, която следва
извивките на пикочния мехур и може да запази успоредност-
та на радиоактивните линии по време на кюритерапията, та-
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ка и с постепенно повишаващата се линейна специфична ак-
тивност към незатвореките краища на фуркета, което обезпе-
чава по-добро разпределение на дозата.

Клинико-дозиметрични обосновки на подвижната
телегаматерапия при лечението на болни с рак на матката

Л. П. Симбирцева (Ленинград)

Въз основа на доэиметрични изследвания по метода на
филмовата фотодозиметрия се изтъкват предимствата на под-
вижната двуосева телегаматерапия в сравнение със статич-
ното двуполево облъчване при лечение на болни от рак на
матката. Значително е увеличена концентрацията на погъл-
натата доза в патологичното огнище и разликата в дозите па
отношение на здравите тъкани. От значение е също така на-
малението на погълнатата интегрална доза при подвижното
двуосево облъчване в сравнение, със статистическия метод.

Анализът на резултатите от лечението на 355 болни от рак
на матката обхваща проучването на непосредствените и да-
лечните резултати от лечението, а така също и непосредстве-
ните и далечните лъчеви увреждания. Предимството на под-
вижния метод се показва въз основа на изброените критерии.

Състояние на регионерните лимфни възли при карцином
на млечната жлеза преди и след неговата лъчетерапия

В. Степанов, П. Сираков (София)

Изследвани са морфологично 72 случая с карцином на
млечната жлеза и 100 неметастатични регионерни, предимно
аксиларни лимфни възли (по 50 възела преди и след облъч-
ването на гърдата). Резултатите от изеледването ни показват
зависимост на морфологично променените лимфни възли от
стадия на развиващия се рак, т. е. големината му, от негови-
те хистологични форми и от проведената лъчетерапия. Тача
при необлъчвани начални карциноми, обикновено интрадук
тални форми, в регионерните лимфни възли се наблюдава в
повечето случаи хиперплазия на лимфната. тъкан, изразена

238



както в Т-зависимите, гака и Т-независимите зони, докато при
напреднали и особено при диференцирани жлезисти карци-
яоми се отбелязва тенденция към дифузна хипоплазия на
лимфните "възли. Хипопластичните промени стават още по-зна-
чителни след проведената лъчетерапия на карцинома. При
положение, че имунният статус на лимфните възли има свой
морфологичен еквивалент, представен от Т-зависимите и Т-
независимите зони, то въз основа на получените данни е ло-
гично да се предположи, че хиперплазията на лимфната тъ-
кан в тезй зони при началните карциноми ни показва състоя-
ние на добър клетъчен и хуморален имунитет, който не е ус-
пял още да се промени под действието на раковия антиген.
Дифузната хипоплазия на лимфните възли при напреднали-
те и особено при диференцираните жлезисти карциноми на
гърдата говори за намаление на имунитета.

Оценка на ефективността от лечението на рака на млечната
жлеза чрез изчисляване вероятността от преживяване

Д, Стойчев (Русе)

Ракът на млечната жлеза е най-честото злокачествено за-
боляване, засягащо организма на жената. Този злокачествен
тумор по мнението на Хаагенсен усилено се проучва в про-
дължение на близо 100 години и въпреки това все още не
са изясненн въиросите, свързани с хирургическото и лъчевото
му лечение.

Твърде спорен остава също така и проблемът, свързан с
методите за оценка на ефективността от терапията на рака
на млечната жлеза.

През последните няколко десетилетия най-популярен и
най-често използуван критерий за оценка на ефективността
от лечението на рака на млечната жлеза е процентът на 5- и
10-годишното преживяване след завършване на лечението.
Независимо от безспорните удобства на този критерий,-при-
добил вече широка популярност, той не е в съетояние обек-
тивно и точно да отрази комплекса от лечебни мероприятия,
провеждани при лечението на болните от рак на млечната
жлеза. В това отношение по-прецизен е методът на Хил, поз-
воляващ изеледването не само на ежегодните резултати от
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приложеното лечение, но и на вероятността, лекуваните ла-
циенти да преживеят една или повече години.

Анализира се и се съпоставя изчислената по метода на
Хил вероятност за преживяване и 5-годишната преживяемост
на болните от рак на млечната жлеза, лекуваци в Онкологич-
ния диспансер — Русе през периода 1954/1958 и 1965/1969 г

Проследяването в динамика на лечебните резултати при
рак на млечната жлеза, изчислена по предложената от Хил
методика, показва ръста в диагностиката и лечението на то-
зи вид тумор в Русенски, Разградски и Силистренски окръг

Честота на рецидиви след лечението на рака на кожата
като критерии за оценка на терапевтичната ефективност

Д. Стойчев, А. Минчева, М. Цоневска (Русе)

През периода 1952 — 1965 г. в Онкологичния диспансер —
Русе са били лекувани общо 1702 болни от рак на кожата.
Тригодишното проследяване на лекуваните болни показва на-
личието на рецидиви след лечението в 2,4% от болните.

От 1966 г. терапевтичните методики, прилагани при лече-
нието на рака на кожата, се строго индивидуализират и съо-
бразно хистологичния строеж на тумора и стадия на заболя-
ването се прилагат добре прецизирани дози и ритъм чрез кон-
тактна рентгенова терапия, повърхностна рентгенова терапия
или близкодистанцирана изотопотерапия.

Анализира се честотата на получените при 450 болни ре-
цидиви в тригодишен период на наблюдение след лечението.
Всички болни са лекувани в Окръжния онкологичен диспан-
сер — Русе през периода 1968/1970 г.

Полученнте резултати се сравняват с данните, получени
през периода 1952/1965 г., когато прилаганите методики са
били по-разнообразни и по-малко индивидуализирани.

'.,- Оценка на външното дишане след телегаматерапия
при рак на млечната жлеза

И. Тодоров, С. Миладинова (София)

При 20 болни, оперирани за рак на млечната жлеза, на
конто е проведена следоперативна лъчева терапия на теле-
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гаматерапевтична установка „Рокус" с три днректни и две
тангенциални полета с обща огнищна доза от 4500 до 5000
рад, реализирана за 7 до 9 седмнци, са проследени в динами-
ка промените на външното дпшане. Изследвани са статични-
;е (В. К., М. В.) и динамичиите (Ф. Е. О.. Ф. И. О, остатъчнил
обем) белодробнн обеми, след оперативната интервенция пре-
дн лъчева терапия на първия, шестия мссец и една година
след завършването и.

Резултатите от динамичною проследяване на статнчнитс
белодробни обеми не показват промени. В динамичните бело-
дробни обеми още на изходното изследваие, проведено след
иперативната интервенция, се намират значителии променн,
конто персистират при някон болни до 1 година след лъчс-
пата терапия. В стойностите на остатьчния обем се н-аблюда-
ват незначителен промени в различните срокове на наблюдс-
}шето. Отчитайки възможностите на изполэуваната методика
за изелсдване на външното дишаие, се приема, че в резулта;
на проведената следоперативна лъчева терапия в статиченie
и динамични белодробни обеми в различимте срокове на па-
блюдението не се установяват съществени патологични на-
рушения.

Кьм рентгеновата терапия ка индурацио пенис пластика

И. Харбов (София)

В Катедрата по рентгенологля и радиология на Софийскня
медицийски факултет при МА — II база за периода 1970 —
1974 г. са лекувани 28 болни с клинична диагноза индурацио
пенис пластика. От тях 16 са се явили над б месеца след поя-
вата на клиничните симптоми. Дванадесет от бодните са на
възраст между 4 1 — 5 0 години и 10 между 51 — 60 г.

При 12 болни лъчелечението е проведено с рентгенови лъ-
чи, генерирани при 70 KV, 9 мА, филтър 1,25 мм алумннпй и
ФК — Ю см, а при останалите при 120 — 180 KV, 20 мА, фил-
тър 2 мм алуминий или 1 мм мед и ФК — 30 — 40 см. Изпол-
зувано е едно кожно поле, локализацнята на което е подби-
рана така, че разстоянието до плаката да бъде най-малко.
г'-диничн.ата доза варира между 100 — 300 рад, а сумарнатэ
1200 - 3000 рад за 3 - 5 седмици.

До 1 месец след завършване на лъчелечението при 21 бол-
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ми е отчетено омекване на плаката и подобрение функцията
на пениса. Шестнадесет болни са проследени 1 — 4 години
след лъчелечението. При 8 от тях ппфилтрат не се установяга,
при останалите плаката е намаляла или не нараства. При
8 изкривяването при ерекция е изчезнало, при 6 намаляло и
при 2 без промяна. Тринадесет болни вече нямат болки при
сношение. При 2 болни се появи по-късно втора плака в друга
част на пениса, която при единия отново се е повлияла бла-
гоприятно. Късни лъчеви увреждания не са установени.

Проучването показва nd-добро повлияване на болните. ,ле-
кувани с полудълбока рентгенова терапия, вероятно поради
по-хомогенното облъчване на плаката. По-добрн резултатн
нма при болните, започнали лъчелечението в по-къс' период
след началните прояви. Колебанията на огнищните дози меж-
ду 2000 — 3000 рад но оказват съществено влияние върху ле-
чебния ефект.

Лъчева терапия на туморите на епифаринкса у децата

И. Харбов, Ц. Русева, Н. Дончева (София)

Туморнте на епифаринска у децата са недостатъчно про-
учени и представляват актуален диагностнчен и терапевтнчен
проблем.

През периода I960 — 1974 г. са лекувани 8 момчета и 6
момичета с тумори на епифаринкса на възраст 2—5 г. — 4
болни, 6—10 г. — 2 и от 11 — 14 г. — 8. Те са 2,48% от всички
наблюдавани деца с малигнени бластоми и 7% от всички бол-
пп с тумори на епифаринкса. Първичният тумор е Т] у 1 де-
те. То при 9, T:i при 4, а регионерни лимфни възли No при 4.
Ni — 2, No — 4 и N3 при 4 деца. Устаиовени са 8 различии
хнстологични формп.

При 11 деца е приложена телекобалтотерапия, при 3 —
дълбока рентгенова терапия. За първичния тумор са изпол-
зувани 2 предно-лицевн и 2 предушни кожни полета с под-
ходящи размери. Насоката на лъчевия сноп и дозата са оп-
ределяни по индивидуална схема-срез. Единичните огнищни
дсзи са 140 — 180 рад, сумарните — 3000 - 5000 рад, прило-
жени за 4 — 8 седмици. Едновременно е облъчван и регионер-
ният лнмфен басейн през 2 шийни полета с доза 2000 — 4000
рад. При II деца първичният тумор е изчезиал. При 7 пора-
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ди радиоепителит се е наложило временно прекъсване на ль-
челечението.

На 9 деца е приложена подходяща химиотерапия.
Починали са б болни всички до една година след завър-

шване на лъчелечението. Осем деца са живи над 4 години,
от конто 7 са клинично здрави; едно дете с недиференциран
карцином е получило две години след лечението костнн мета-
стазн.

Анализира се влиянието на редица фактори върху прогно-
зата. Решаващо значение за изхода на заболяването има клн-
ннчният стадий. По-високите дози от 4000 — 5000 рад, прило-
жены в планирания ритъм, са свързани с по-добър ефект от
лъчелечението.

Рентгенова терапия на болни с периартрит
на раменната става

И. Харбов, X. Ризова (София)

В Катедрата по рентгенология и радиология на Софнйския
медицински факултет при МА — II база са лекувани и наблю-
давани 692 болни с диагноза: периартрит на раменната ста-
ва. От тях 74% са над 40 години, а 68% са лекуванн безус-
пешно с други лечебни средства. Прилага се рентгенова тера-
пия (180 — 200 Kv", 15 — 20мА, 1 — 2 мм мед) с предно или
предно и задно кож :о поле в областта на големия туберку-
лум на рамечната кост директно или с наклон 10° латерално.
Дозите и ритъмът на облъчване се определят индивидуално
според стадия на заболяването и протичането му през време
на лъчелечението. Сравнителни проучвания показват опти-
мални за повечето болни дози 25 — 50 рад, общо 3 — 6 сеан-
са през 2 — 3 дни.

Благоприятно повлияване на болката и движенията на за-
сегнатата става е получено непосредствено слад облъчването
в 68%, а в следващите 2 - 3 седмицн тозн процент е па рас-
нал на 86. Лечебните резултати са по-добри при ранно започ-
ване на лъчелечението. От 21 болни с рецидив след 3 месеца
до 2 години е получено отново подобрение от рентгеновата
терапия при 12. Не са установени късни лъчеви увреждания.

Дозиметрични проучвания, извършени на тъканно еквива-
лентен фантом, показват, че при горните условия на облъчва-
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не гонадннте експознцни са между 7 и 11 мил и рент ген а за
100 рентгена кож на експозмцня за яичника и между 4 — 6
милирентгена за тестиса. При това те са почти два пътн по-
малки при рентгсновата терапия в сравнение с телекобалто
терапията.

Клиничните наблюдения и дознметричните проучвання по-
казват, че рентгеновата терапия е ефнкасен и безопасен ме-
тод за лечение на болнм с периартрит на раменната става.



Съвременни радиоизотопни методи
на диагностика и лечение



Сцинтиграфско и изотопонефрографско изслёдване
при болни със закрита бъбречна травма

А. Боздуганов (София)
Д. Дичсв (Пловдив)

Съобщава се за проведени радиоизотопни изследвания
лри 19 болни със закрита бъбречна травма. Изотопонефро-
графскнте и сцинтиграфските данни са съпоставени с обстой-
ни клинични и параклинични изследвания. Радиоизотопната
нефрографня е извършена след инжектиране на около 20 мкк
ш1-хипурак. Регистрацията е провеждана с помощта на Нук-
леопан-ЗТ или УРУ. Анализирани са васкулаторната, секре-
торната и е:.скреторна фаза на кривата, отделимте сегменти
на тези фази, времето за настъпване на максимума, .амплиту-
дата на кривата, нейният характер, наличието на плато и др.
Скенирането е провеждяно при условията на черно-бял и
цветен запис със скенерн Сцинтимат и Нуклеограф. При 16
от болните скенирането е нзвършено между 2 — 20-тия ден
от постъпването на болннте и само при една болна — на вто-
рия месец от получаването на травмата. Девет от болните са
изследвани през първата седмица. При 18 от изследваните ни-
жектнрахме 200 — 300 мкк 1 9 7Hg — или 203Hg-HeoxnApini
и при един г1Яиг1-ЕДТЛ. Най-характерният рсгпстриран не-
фрографски признак е забавената екскреция. От сцинтиграф-
ски изследваните болни със закрити бъбречии травми хар?.к
терни изменения наблюдавахме в 15. От тях намален напре-
чен или горно-долен диаметър на скенирания травмиран бъ-
брек установихме при 8, дефект — при 10, като в 9 от болни-
те се регистрираше ампутация на бъбречния полюс или де-
фектът заемаше значителна част от скена. Неясни граници
на бъбрека регистрирахме при 8 от болните, а намалена им-
прегнация на радиоиндикатора в 12. Данни за нехомогенност
в натрупването на нуклида наблюдавахме при 5 болни и на-
малени размери на бъбрека — в 4. Получените от нас сцин-
титрафски данни съпоставихме с класификацията на Бредел.

Проведените радиоизотопни изследвания ни дават основа-
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ния за извода, че нуклеарно-медншшската техника доставя
ценна диагностична информация н трябва да се използува при
всички болни със закрити бъбречии травми.

Стойност на ИНГ и 1311-хипурановия клирънс
при нефректомиранн болни

М. Браилска, Д. Мушмов, М. Стайкова, Л. Саламбашсв (София)

Проучваиетс е проведено при 24 болни — 19 жени и 9 мъ-
ЖР на възраст от 19 до G1 година. Изслсдваните са разпреде-
лени в три групп по 8 души в зависнмост от срока на нефрек-
томията: до 1 месец, от 1 до 2 мес, от 2 до 3 мес. Операция-
та е била проведена по повод калкулозен пиелонефрит при
12 вдясно и при 12 вляво. При всички пзследванн е изключе-
но наличието на уроинфекция (нормален уринен седимент и
стернлна урина). Не се установява описанотс в литературата
от някои авторн леко закъсненне в Тмакс на ИНГ със i 3 1 I -
хниуран. Нарушение в ЕБП (под 483 мл/мин.) е установе.но
при 10 от изследваните болни. При Г/ от изследваннте мак-
снмалното относително тегло на урината е било под 1028. Ав-
торите пзтъкват, че за разлика от двустранното увреждане
на бъбрсците при компенсаторната хипертрофия на единстве-
ння бъбрек концентрационната способност изостава в своята
адаптация в сравнение с ЕБП. Интерес представлява наме-
рената зависнмост между намаления ЕБП и нефректомията
на дссння бъбрек, т. е. когато адаптацията се извършва от ле-
вия. От десетте болни с намален ЕБП при 9 е бил нефректо*
миран десният бъбрек, а при болните с левостранна нефректо-
мпя оамо при един е бил намерен ЕБП. Зависнмост между
пола, възрастта и срока след нефректомията не е установена.
Авторнте достпгат до извода, че 13Ч-хипураневия клирънс
има голямо значение за интерпретиране функционалното със-
тояние на единствения бъбрек след нефректомията, тъй като
отразява по-реално настъпилите компепсаторни променн и.
сравнение с концентрационната проба на Фолхард и ИНГ.
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Възможности на метода за едновременно определяне на ГФ
и ЕБП с „Коктейл" от 169¥Ь-ЕДТА и 12Ч-хипуран

М. Браилска (София)

Методът за едновременно определяне на ГФ и ЕБП със
смес от две радиоинднкаторни съединения е сравнително нон
за нашата практика (въведен е у нас през 1973 г.). Досегаи;-
ните съобщения третираха предимно методичните предпостав-
кн на този метод. В настоящата работа се разглеждат кли-
ничните възможности за едновременното определяне на ГФ и
ЕБП с „коктейл" от 160УЬ-ЕДТА и 1251-хипуран при две от
най-често срещанитг бъбречни заболявания. Изследвани са
198 бол ни с хроничен гломерулонефрит и пиелонефрит, на
конто са проведени общо 396 клирънсови проби. В 80,3% се
касае за болки в предимно ранен стадий на заболяване без
азотна задръжка. Намалени клирънсови стойности са уста-
новени при 68,2% от изследваните болни. В 61,5% от тях бя-
ха нарушени и двата клирънса. Изолирано нарушение в ГФ
се установи при 23,0%, а на ЕБП г 15,5%. Получените резул-
тати показват, че при едновременното определяне на ГФ и
ЕБП предимствата за откриване на гломерулните или пре-
димно тубулни нарушения са значително по-големн, отколко-
то при провеждането само на единия от клирънсите. Високи-
ят процент на намалени клирънсови стойности на ГФ и ЕБП
(68,2%) показват чувствителността на метода за диагностн-
цнране на ранните бъбречни функционални изменения, кога-
то провеждането само на единия от клирънсите може да не
долови тез и променн.

Определяне на ГФ с 5 | Cr-ЕДТА и |в9УЬ-ЕДТА
при бъбречно болни деца

М. Браилска, Д. Мушмов (София)

Известно е, чс класичсските клирънсови методи, както и
креатининовият клирънс не намериха широко приложение г.
педнатричната практика порадн обременитслната техника на
изследване и ннските стойности на креатинина в серума. С
оглед нзползуването на радиоизотопния клирънс за определя-
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не на ГФ по метода на еднократното инжектиране авторите
проу-чват дали уравновесяването между интра- н екстравазал-
ното пространство при децата настъпва както при възрастни-
ie на 3-ня час след инжектирането на определена радноинди-
каторна активност. Проучването е проведено при 20 бъбреч-
но болни деца на възраст между 3 и 14 години с различна
степей на нарушена бъбречна функция. Приема се, че при
«аниса на отоци и при децата това уравновесяване настъпва
до 3-ия час, тъй като средните стойности на ГФ, определена
въз основа на кръвните проби, взети на 3-ия и 4-ия час
(91,37 -± 18,31 мл/мин) не се различават достоверно от тез»
при вземанена кэъвните проби на 4-ия и о-ия час (90,73 ~
18,44 мл/мин.)- Въз основа на тези данни се препоръчва взе-
маието на кръвните проби да става, както при възр.астните, па
3-ия и 4-ия час след еднократното инжектиране на радис-
изотопното вещество. На края авторите спозелят своя опи~ г
горния метод за определяне на ГФ. От направените 190 кли-
рънсови изследвания нарушение в ГФ е установено при 87
деца, т. е. 45,8%. Изтъква се, че внедряването на.изотопкпя
клиръпс със 169\Ъ-ЕДТА в ежедпевната педиатрична прак-
тика ще подобри бъбречната функционална диагностика при
децата.

Нормална проекционно-сиинтиграфска анатомия
на главния мозък с " ' " Тс-пертехнетат

Г. Бърлиев, Б. Йорданов, И. Топалова, С. Бабева (София)

Важно условие за прецизната интерпретация на патоло-
гнчните находки е доброто познание на нормалния сцинти-
графски образ на главния мозък, неговите вариантни откло-
нения и граничим състояння, конто могат да бъдат източник
на грешки. Изследвани са болни с епи-симптоматика от неиз-
яснен произход, насочени за сцинтиграфия с оглед изключе-
ване на стесняващ. вътречерепното пространство процес.
Сцинтиграфските находки се интерпретмрат сравнително с
други невродиагностични методи. Изследването е направено
с ""* Тс-пертехнетат. Описаа се използуваната методика и
се аналмзират факторите, конто обуславят особеностите на
нормалния сцинтиграфски образ на главния мозък в четири-
те рутинни проекции: фасова, две латерални и окципитална.
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Описват се мозъчнпте васкуларни структуры, конто нормално
се визуализнрат сцинтиграфски, както и техните анатомични
вариетети и честота на изявяване.

Динамични радиоизотопни изследвания на регионарните
функции на белите дробове чрез !33Хе при белодробно болни

Л. Васков (София)

Съобщават се първите нашн резултати от използуването
на 133Хе-разтвор, приложен венозно, и регистрация на четири-
канален радиоциркулограф (с приспособен за целта четвър-
ти какал) при „холд-бриидинг" техника. Изследвани са 48
здрави лица и 123 болни от пневмокониози, хроничен брон-
хит и емфизем, установени чрез другите клинични изследва-
ния. Отчитана бе внсочината на пика и платото в апное и
скоростта на спадането на кривата в условия на макснмална
респирация (вентилаторен клирънс) от четири полета (по 2
симетрични горни и долни). Дават се нормалните стойности
и отклонения на показателите.

При част от болните бяха намерени огнищни смущения
предимно на вентилацията — удължаване клирънса, но също
огнищно камаляване на дифузията и перфузията, конто сму-
щения поради ограничения си характер не са били установе-
ни от обикновените (глобални) клинико-функционални из-
следвания. Тези данни се интерпретират по-подробно при ня-
колко болни.

Заключава се, че радиоизотопните динамични изследвания
чрез 133Хе-разтвор могат да допринесаг съществено за изяс
няване на основните дихателни процеси в определенн зоин
на белите дробове при белодробно болни.

Сравнителни ЕКГ и радиокардио-пулмоциркулсграфски
(РКПЦ) изследвания при някои белодробни и сърдечно-

съдови заболявания

Л. Васков, С. Стрезов (София)

Наблюденията обхващат 201 болни с различно изразени
по степей белодробно или хипертонично сърце. Освен подроб-
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ните клиничнн, ЕКГ изследвания бяха правени чрез стандарт-
ны, aV, прекордиални отвеждания в покой и след дозирано
физическо натоварване. Радиокардио-пулмоциркулографии-
те — чрез едновремёнки регистрации от предсърдната облает
и двустранно от периферии белодробни участъци чрез симе-
трично тангенциално разположени колиматори. Отчитани бя-
ха всички централни циркулационни времена и кръвни обе-
ми и дебитн по белодробните артерии и вени, времена за из-
пълване и изпразване на отделяйте камери, сърдечек и сис-
чолнчен индекс. Резултатите от ЕКГ и РКПЦ бяха степену-
вани по белези за латентност или изява на съответни^ пока-
затели и обработени статистически. Установена бе голяма сте-
пен на корелация (г == 0,77) между ЕКГ и РКПЦ изменения.
Заслужава внимание фактът, че при близо 1/6 от лицата без
ЕКГ изменения при първото изеледване бяха установенн на-
чалнн РКПЦ данни за обременяване на циркулацията по съ-
ответния белодробен съд и камера, което е потвърдено в по-
вече от половината от тях при повторното ЕКГ — изеледва-
не с натоварване.

В заключение се приема, че РКПЦ и ЕКГ са взаимно до-
пълващи се методи и създават предимства за установяване
на ранните изменения в централната хемодинамика.

Сцинтиграфията при заемащите пространство процеси
на черния дроб

С. Дсриманов, Ц. Иванова (В. Търново)

Сцинтиграфско нзеледване извършихме при 479 болни с
колоидално lfMlAu, с упгарски апарат „Сцинтикарт-Нумерпк"
с цифрова регистрация и б спомагателни цвята. При 91 (49
мъже и 42 жени) установихме заемащ пространство процес.
От тях 26 са определены като ехинокок, 27 — първичен чер-
нодробен карцином, 37 — метастатичен карцином н 1 — аб-
сцес. Метастазите в 19 от болните са от злокачественн нео-
плазмн на храносмилателния тракт, 7 от урогениталната сис-
тема, 6 от белодробен рак и при 5 от рак на млечната жлеза.
При 21 от болните съе сцинтиграфски установен ехинокок
черният дроб е бил увеличен и при 5 неувеличен, докато при
злокачественнте процеси хепатомегалия е пмало при 58 и са-
мо при б е отсъетвувала лромяна в големината на черния
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дроб. При 13 от болните, оиределени като схинокок, продесьг
е бил в десния лоб, при 9 в левия и само при 4 и в двата.
Тези цифри за малигнените процеси са съответно: за десен
лоб — 21; за ляв — 19 и за двата — 24. Абсцесът е бил лока-
лизиран в десния лоб.

При 65 (71,4%) от случайте е нзвършена верификация с
лапаротомия, лапароскопия или секция. В 58 (87,5%) от слу-
чайте е имало съвпадение и в 7 (12,5%) несъвпадения на
диагнозата. От диагностичен интерес са някон от несъвпаде-
ннята като например: допълнителен дял на Ридел (очертал
се като „студена" зона), дивертикул на перикарда, релакса-
ция на диафрагмата, перихолецистит и др.

Сцинтиграфията на черния дроб е надежден способ не са-
мо за диагностикам на заемащите пространство процеси, но
и за тяхното диференциране.

Възли и рак на тиреоидеята — радиохирургични съпоставки

С. Дериманов, Т. Петков (В. Търново)

Разглеждат се 64 болни с възлн на тиреоидеята, при кои-
то е проведено сциптиграфско изследване посредством 1аЧ с
последваща оперативна интервенция. От тях 54 са жени и 10
мъже, т. е. отношение 5:1.

Според степента на кумулация на радиойода 9 от възли-
те са били определени като „горещи", 18 „топли" и 37 „ст\
дени". В групата на „студените" възли разглеждаме и тези,
конто са се проявили на сцинтиграмата като „хладни".

От изследваните във възрастовата rpvna до 20 г. е имало
2; до 30 — 9; до 40 - 11; до 50 - 15; до 60 - 13 и до 70 -
14. Според хистологичния резултат 26 (40,6%) са били с ма-
кро- и микрофоликуларна струма, 20 (31,3%) аденоми и IS
(28,1%) злокачественн тумори. От злокачествените с дифе-
ренцнрап карцином са били 9; с недиференциран — 3; с мг-
лигнена трансформация — 4 и еозинофилни тумори — 2.

Злокачествените новообразувания са се проявили на сцин-
тиграмата в 2 от случайте като „горещи" възли, в 1 като ,,то-
пъл" възел и в 15 като „студени".

От „студените" възли (37) карциноми са се оказали 15,
което е 40,5%- При двама болни „горещи" възли са съответ-
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ствували на силно диференцирани карциноми. Първоначал-
но към тях се е подходило нерадикално, като към токсичен
аденом, което по-късно е наложило реоперация.

Количествено определяне обема на циркулиращата кръв
на отделен крайний при болни с придобити и вродени

съдови заболявания

И. Димитров (София)

Използува се оригинален метод за радиоизотопно опре-
деляне на ОЦК в отделен крайник при 50 болни с едностран-
ни варикозни изменения на кранниците, артерио- и венообту-
риращи заболявания и вродени съдови аномалии.

Сравняват се кръвните обемп на здравия и болестпо изме-
нения крайник.

Паралелно с горното е определяна скоростта на венозния
ток и тъканната перфузия на крайника. При част от болни-
те е определяй и лимфният ток като диференциално-диагнос-
тичен тест за отграннчаване на едностранния оток в край-
ннка.

Изтъкват се предиу.ствата на използуваните радиоизотоп-
ни методи за подобряване на диференциалната диагноза и
изясняване на някои страни от етиопатогенезата на пернфер-
ните съдови заболявания.

Радионзотопно изеледване на болни с есенциална
тромбоцитопения

Л. Димитров. Ч. Николов, А. Милев (София)

В 249 болни от есенциална тромбоцитопения с радиоло-
ги чни методи се проследи кинетиката на тромбоцитите, при
което се определяха преживяемоетта и мястото на секвестра-
цията на белязаните с 51Сг тромбоцити. Въз основа на по-
лучените резултати се описаха четири форми на болеетта:
спленална, хепатална, смесена и хипопродуктивна.

Чрез проследяване включването на 755е-метионин в тром-
боцнтите и чрез теста на Бредин се преценяваше съетояние-
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то на тромбопоезата при гореописаните форми на заболява-
нето. Сыдо така се въведе нов диагностичен метод — сцин-
тиграфия на органите с белязаните тромбоцити. За контрола
се използуваха 144 здрави доброволци.

Въз основа на полученнте данни се нзясниха никои пато-
генетични моментн при отделните форми на болестта и се уто-
чнпха пндикациите за спленектомия.

Хисторадиографски изследвания при някои заболявания
на щитсвидната жлеза

Н. Дончев, Н. Пешев, М. Делчев, А. Атанасов (София)

Чрез паралелни хистологични, хистоавторадиографскн и
сцинтнграфски изследвания е проучено разпределението на
| Ч 1 и '"-"'I в щитовидната жлеза при болни с различии видо-
ве струма и карцином. Болните получаваха 100 — 206 мкк
1311 или 1 2 5 1, след което в интервал от 24 до 48-ия час бяха
оперирани. Материалът за изследване се фпксираше във фик-
саторите на Карноа-Сера и 10% неутрален формол. Просле-
дена е динамиката в натрупването на 13Ч и I 2 SI при разли-
чии заболявання на щнтовидната жлеза и се проучва зависи-
мостта от стадия на заболяването, възрастта, пола и прило
женото лечение.

Въз основа на направената комплексна оценка в промени-
тс на различии нива и фази на йодния обмен се дава възмо-
жност за осветляване на някои патофизиологични, патомор-
фологичнн и патогенетични промена при редица заболявания
на щитовидната жлеза.

Дозиране на човешки хорионен соматомамотропин
при жени с преносена бременност

Б. Захариева, С. Трепечов, Ю. Станчева (София)

Човешкият хорионен соматомахмотропин може да бъде из-
мерен в майчината кръв от 5-та седмица на бременността.
Неговото ннво в серума се покачва с напредването на бре-
менността до 34—36-та седмица, след което се получава пла-
то или крнвата приема леко ннзходящ ход. При загиване на
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ллода серумното ниво на хормона се поннжава рязко, пора-
ди което определянето на хорионния соматомамотропин до-
бива стойност на най-чувствителен и точен метод за открива-
не на плацентарна дисфункция.

Съобщават се резултатите от определянето с радиоиму-
ислогичен метод серумното ниво па хорионния соматомамотро-
пин при 60 бременни с хронологично преносваие на ллода над
10 дни от изчисления по Негели термин за раждане. Диагно-
стичната стойност на теста се сравнява с клиничната харак-
теристика на новороденото и морфологнята на плацентата.
Дискутира се значението му при еднократно и динамично про-
следяване на бременните.

Чернодробна сцинтиграфия при онкологични заболявания
на стомашно-чревния тракт

3. Захариева (Пловдив)

Материалът сбхваща 315 изследвани бол ни с 405 сцинти-
графии, от конто с Са ventriculi — 92, Obs. Ca ventriculi —
67, аноректални карциноми — 65, болни след резекция — 16,
с Tu abdominis — 75.

Използуван е класнческнят метод на нзследване. Сцинти-
графските изследвания са осъществени на апарат Сцинтимат
, Сименс" и Сцинтиграф „Сименс". Използуваии са предим-
но 198Аи и 1 ! 3 ' " ln-вптампн Bi2-

Направен е анализ на някои страни на ецпнтиграфекпя
образ: големина на чернпя дроб, нехомогенен аспект на черпо-
дробпия скен, наличие па процеси заемащи пространство, ек-
страхепатална фиксация на радиоизотопа, преди всичко в
слезката, и др.

В 22,77% са установени пространство заемащи процесн, а
в останалите случаи — разностепенно изразени *~ромени в
сшштиграфския образ.
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Изследване на церебралната хемодинамика посредством
радиоактивен серумен албумин при хроничен алкохолизъм

3. Захариева, Б. Кукладжиев (Пловдив)

Авторите са проследили мозъчното кръвообращение при
^0 лица — 79 с хроничен алкохолизъм в различии стадии н
И здрави — контроли. За оеыцествяване на радиоциркуло-
грамите е използуваи серуме» албумин, беляаан със I 3 I I . Pi
гистрацията е извършена на апарат „Нуклеопан ЗТ", снаб-
ден с магнитна памет.

В зависиыост от стадия на заболяването изследваните ли-
ца са разделени на четири групи: 1 — хроничен алкохолизъм
без психични смущения; 2 — алкохолици в състояние на ос-
(ър делир; 3 — алкохолици, прекарали остър делир; 4 — ал-
кохолици, проследенк в динамика — във фаза на острия де-
лир и фазата на отзвучаването му след проведената терапия
(автоконтрола).

За оценка на церебралната хемодинамика са използувани
следните показатели: 1). поява на активността в мозъчната
хемисфера (сек.); 2). артериална фаза (сек.); 3). капиляглы
фаза (сек.); 4). венозна фаза (сек.); .5). евакуация на акгль
иостта (сек.); 6) преминаване на активността през мозъчнат;.
лемисфера (транзитно време в сек.).

След статистическа обработка на отделяйте показатели на
двете хемисфери авторите намират, че при хроничен алкохо-
лизъм без психични смущения радноциркулограмите не се от-
личават съществено от нормалните освен леко протрахирано-"
то. статистически достоверно транзитно време. При болните
с остър делир кривата рязко се променя -- протрахирани са
всички фази (статистически значими) с изключение на капи-
лярната. Съпоставката на данните при състояние на остър
делир и данните след проведеното лечение локазват ясно из-
разена (статистически потвърдена) тенденция към подобре-
ние.

Върху диагностичната и прогностична стойност
на сцинтиграфията на ставите при артрози

Д. Зографов, Ст. Султанов (София)

Сьобщават се резултатите от извършената с •''>"' Тс-пер-
технетат сцинтиграфия на ставите при болни с артрози, г.ри
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лица с артралгия и при такива без ставни оплаквашш. Пра-
вят се съпоставкн с клиничните (субективни и обективни) и
с параклиничните (рентгенологични и клинико-лабораторни:
левкоцити. РУЕ, Валер-Роз и антистрептолизинов титър) по-
казатели и се правят изводи за годността на сцннтиграфския
образ на ставите да служи като диагностичен тест при артро-
(ите и като критерии за разпространеността (обхвакатите от
;;юоляването стави) и активността на процеса. Преценявиг
се възможностнте за получаване на качествен сцинтиграфски
образ, респ. неговата диагностячна стойност при артрозите
на различимте стави.

Въз основа на повторно азвършените сцинтиграфни на
болните стави след приложена дълбока рентгенова терапия
или медикаментозна терапия при част от болните се преце—
лява възможността сцинтиграфнята да се използува като
обектпвен критерий за ефективността на приложеното лече-
ние, респ. за прогнозата. Предимствата на сцинтиграфский
метод в тазн насока пред рентгенологичното изследване се
1>бсъждат в еветлинат,а на механизма на получаване на сцин-

пп рафски обпа:'. на болните стави посредством " ' " Тс-пер-
ихнетат. Подчертава се особената практическа стойност на по
следння, свързана с късия период на полуразпад на " ' " Тс,
конто обуславя, от една страна, ниско лъчево натоварване «а
пациента, а. от друга, дава възможност за многократно нз-
иършнаие па изследването и проследяването по този начин
ил еволюцнята на болестния процес.

Функционално-морфологични съпоставки
при глсмерулопатиите в детската възраст

А. Игнатов, Б. Бойкинов (София)

Една от най-важннте особеностн в протичането на бъб-
речните заболявання у дената е преобладаването на смесе-
ните. преливащп се една в друга фор ми с превалиране на
един или друг синдром. Смята се, че сведенията, получава-
tiii от клнрънсовпте методи на нзследване, представляват
обективни показатели за състоянието на бъбречната функ-
ция. От съществуващите бъбречнн функционални тестове
клнрънснте все още имат водеща роля поради паралелиз-
ма между снпжението на клнръисовите стойности и тежес-
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та на бъбречното увреждане. Без да се абсолютизира зна-
чението на клирънсовото определяне на С7Ф в детската въз-
раст, последимте в съчетание с пункциочната биюпсия па
бъбреците повишиха значително кръгозора на педиатьра.
Ръководени от основната индикация за провеждане на бъ-
бречна биопсия и от стремежа да установим естеството на
заболяването в ранннте му стадии, при 17 бъбречно болни
деца проведохме функционално-морфологичнн съпоставки.
СГФ определихме по „Сингъл-шот" метода със 1251-йотала-
мат, '^УЬ-ЕДТА и 51-Сг-ЕДТА. Транскутанната бъбречна
биопсия провеждахме с иглата на Вим-Силверман-Франк-
лин, като използувахме анатомохистологичната класифика-
ция на пролюнгираните и хроничии гломерулопатии, предло-
жена от Р. Хабиб (1970). В групата па екстрамембра-
нозния гломерулонефрит СГФ е в нормални граници и по-
нижението е статистически недостоверно (Р>0,10). В група-
та на пролиферативните гломерулонефрити СГФ е значител-
но понижена, като разликата от нормалните стойности е ста-
тистически достоверна (Р<0,05). Резултатите от тезн наши
.хистологично-функционални съпоставки, пров'едени при бол-
ни деца с дифузни гломерулопатии, установяват право про-
порцнонална зависимост между тежестта на хистологичните
лезии и функционалните нарушения, но само доколкото се
касае за тежки форми, докато при сравнително нормална СГФ
се наблюдават вече сериозни хистологични промени. Обясне-
нието на това несъответствие може да се търси в значител-
ния функционален резерв на бъбрека и в недостатъчното съ-
вършенство все още на клирънсовото определяне на СГФ. ~

Определяне на оптимално отношение на колнчествата
на два радиоиндикатора 5!Cr/59Fe при изследване

на иякои хематологични заболявания

3. И лиев (София)

При гол ям брой изследвания на хематологични заболява-
ния се налага едновременно прилагане на двата радионнди-
катора — 3 | Сг и 5 9Fe с цел определяне на набор от данни.
необходими за клиничната практика, като време на живот на
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еритроцитнте, проиент на ежедневен синтез на хемоглобин,
процент на ежедневна хемолиза и т. н.

Определянето на оптималното количество на дьата радио-
индикатора при планиране на изследването е от първостепен-
но значение с цел минимизиране на статистическите грешки.

Въз основа на общо уравнение, държащо сметка за ефек-
тивността на използуваната гама-спектрометрична апаратура,
минимален радиаиионен риск, време на престой на радионук-
лидите в организма и др. се пресмятат оптималните количест-
ва на двата радиоиндикатора.

Теоретично получените съотношения са проверени опитно.

Сцинтиграфия на костите с " ' " Тс-пирофосфат при
диагностицирането на първичните и метастатичии костни

тумори

Я. Канети, Хр. Млъчков, А. Игнатов (София)

Сцинтиграфиг. на костите с 9!>"' Тс-пирофосфат е приложе-
на при 48 болни. При 10 от тях се касаеше за първични зло-
качествени тумори: 5 изследвани преди лечението и 5 след
завършаване на пълен курс телегаматерапия. Всички болни
с първични злокачествени костни тумори преди лъчелечението
показаха повишено натрупване на радиофармацевтика в за-
сегнатата от бластомния процес кост. Благоприятного клинич
1>о повлняване на неопластичыия процес от телегаматерапията
при другите 5 болни и липсата на клинични и рентгенози
данни за рецидив се съчетаваха с нормалио натрупване на ин-
рофосфата в костите. При 38 болни с хистологично доказан и
злокачествени тумори с извънкостна локализация сцинтиграф-
екото изследване е провеждано с оглед търсенето на метаете-
зи в костите. В 18 от тях се установиха една или повече зони
с повишено натрупване на " " ' Тс-пирофосфат в костите, кип-
то бяха интерпретирани като резултат на метастази. При 4
болни мета ста зяте бяха доказан*! сцинтиграфски преди рен-
тгенологичното им верифициране. Повишеното натр\пване на
пирофосфата при 1 болен се дължеше на тежка деформира-
ща спондилоза. При 18 болни с клинично съмнение за мета-
стази натру пването на пирофосфат в костите бе нор мал но, с
което се отхвърли наличието на метастази в тях. Това бе по-
твърдено от рентгеновите изеледвания и «линичната еволю-
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ция на заболяването. При 2 болни с доказани метастазы в
костите след лъчевата терапия настъпи нормализиране на
минералния метаболизъм.

Костната сцинтиграфия играе важна роля за ранната и
прецизна диагностика на първичните и метастатични жостни
тумори. Сцинтиграфското изобразяване на костите с " т Гс-
пирофосфат е много добро, а лъчевото натоварване на из-
следваните болни — минимално, което позволява широкото
внедряване на метода в клиничната практика и заместването
на използувания досега 8 5Sr.

Сцинтиграфия при инфаркт на миокарда

Я. Канетн, X. Иванов (София)

Изследвани са 70 болни, 53 от кои го с доказан инфаркт
на миокарда, 9 — с други сърдечно-съдови заболявания и
8 — с други заболявания; 60 са мъже и 10 жени, като 80%
са на възраст от 30 до 60 години.

За скенирането на миокарда е въвеждано интравенозно
средно по 2 мк I31Cs—хлорид, последвано от скенираж, на
сърдечните кухини с интравенозно инжектиране по 40—
50 мкк/кг ш ' " 1п-хлорид.

Направени са 351 сцинтиграми, от конто 111 на фотозапис:
244 са на миокарда и 107 на сърдечните кухини; 250 в гръб-
но — и 101 в предноляво .косо положение.

От 53 с доказан инфаркт на миокарда, прекаран преди
2 до 88 месеца, при 44 сцинтиграфската находка потвържда-
ва наличието на такъв. При останалите 9 е налице нормален
сиинтпграфски образ.

Сцинтиграфски позитивните инфаркти имат различии раз-
мери, а по локализация 18 са предно-централни, 17 предно-
апикални, 6 предно-латерални, 1 заден и 1 микроинфаркт. Па
лвама от болните е извършено повторно изследване след 12
14 месеца, като при единия се установява увеличаване на де-
фекта, документиращ инфаркта.

При 41 от сцинтиграфоки доказаните инфарктн е извърше-
на сцинтиграфия и на сърдечните кухини. При 21 от тях е
налице деформация в образа, говореща за аневризма на сър-
цето.

Сцинтиграфията на миокарда със ! 3 1Cs успешно онагледя-
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ва засегнатия исхемйчен участьк. — неговэта локализации,
разпространеност, — а при динамично изследване — и еволю-
цията му. Миокардната сцинтиграфия, придружена от сцин-
тиграфията и на сърдечните кухини, дава възможност да се
дс-каже и аневризмата на сърцето.

Радиоизотопно определяне на калиевото пространство
у язвено болни прели и след резекция на сомаха

Ал. Капон, Б. Ковачева (Пловдив)

Съобщават се резултатите от радиоизотопното изследване
на калиевото пространство у язвено болни преди и след ре-
декция на стомаха. 3,а целта бе използуван изотопо-дилуцисг!-
кият метод с радиоактивен 4 2К.

Проучванията бяха проведени върху 135 язвено болни и
135 понесли стомашна резекция съе срок на наблюдение от
6 месеца до 20 години. От тях 55 бяха проследени преди и от
б месеца до 2 години след оперативната интервенция.

Стойностите на «алиевото пространство са представени в
лйтри, 1като процент от телесното тегло на пациентите. За
язвено болни са получени стойности 37,4% ±0,52%, а у тези,
понесли стомашна резекция — 38,4% ± 0,55%. В контролна-
та група от 55 души се установяват съответно 39,5% ± 0,95%
и 37,5% ± 0,87%. Получените резултати съвпадат съе стой-
ностите за норма, цитирани от редица автори. Материалът
е обработен статистически. Съществуващите разлнки не са
сигнификантни.

Съпоставят се резултатнте от нзеледването съе стоимости-
ге на общия обменен калий и този за кг/тегло.

Правят се следните изводи:
1. Язвена болеет, неусложнена съе значителни нарушения

на храненето. не довежда до промени в калиевото простран-
ство.

2. Стомашната резекция с добър и задоволителен резул-
тат не води до смущения в обмена на калия и разпределение-
то му в организма.
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Миокардна сцинтиграфия със 131-цезий

Т. Карагьозова (Пловдив)

Извършена е многоцветна и черно-бяла сщттиграфия при
217 болни, както следва: 76 — състояние 1—13 м. след ин-
фаркт на миокарда; 37 — хипертонична болеет; 41 — сърдеч-
нй породи; 36 — миокардиосклероза и коронаросклероза; У—
аневризми на сърцето и 3 — ексудативен перикардит; 15 —
сърдечно здрави.

Съвпадение на сцинтиграфската находка с електрокардио
графските данни има при предносепталните инфаркти в
89,5%, при инфарктите на предната стена — в 79,4%, при
инфаркт на задната стена — при 78,5%. При предносептал-
ните и при инфарктите на предната стена се маркира зона
на хипофиксация на радионуклида, расположена централне,
центролатерално и центрокаудално При ляво косо положение
дефектът ее представя жато зона на централната или цен-
тровентрална хипофиксация. При задните инфаркти особено
показателна е сцинтиграфията във II косо положение, където
тя се разполага централно или центродорзално. В 21% от те-
зи случаи във фасовата проекция се вижда зона на коса лен-
товидна хипофиксация. При случайте с аневризма на сърцето
сцинтиграмата показва увеличение на мускулната маса л
„разнищване" на латерно-каудалните очертания на скена. В
групата с хипертонична болеет при 30% във фасова.проекция
има увеличение на мускулната маса, при 35% образът е слаб
1г некачествен поради наличие на дебели гръдни стени и в
35% нормален. Компенсираните сърдечни пороци се предста-
вят с нормален сцинтиграфски образ или с леко увеличени
размери. При декомпенсираните картината е нехомогенна с
неинтензивно отлагане на радиоиндикатора и със засилеиа
зона на централна хипофиксация при фасова позиция. Мио-
кардиосклерозата и коронаросклерозата се представят с мо-
заичен вид в 61 % от случайте и с нормален в останалите. При
ексудативния перикардит образът е малък и с неинтензивно
нагрупване на радионуклида.

Методът има определена диагностична стойност при слу-
чайте с инфаркт на миокарда и при тези с аневризма на сър-
цето, «ъдето комбинацията със сцинтиграфия на сърдечните
кухини носи съществена информация.
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Изотопна нефрография при болни със злокачествени ту мор и
на тестисите

М. Карпаров, Р. Китова, Е. Илиева, С. Андреева (Пловдив)

Изотопната нефрография (ИНГ) беше извършена при 50
болни със злокачествени ту мори на тестиса с общо 88 нефро-
грами за отжриване на метастази на нивото на парааортални-
те лнмфни вериги. При 30 от тях (60%) се установява смуте-
на бъбречна функция, предимно в дренажа. По-големите диг
агностични възможности на изотопната нефрография проли-
чават при сравнение с другите методи на нзследване. Така
посредством лнмфографията, извършена при 34 от същнте
болни, се установява патологична находка при 15 (44,1%);
посредством урографията — в 4 от 14 изследвани болни
(29%); посредством палпация — при 12 от 50 болни (24%).
Големият процент на съвпадение на патологичните изотопии
нефрограми с другите методи на изследване дава основание
ИНГ да бъде включена в клиничното изследване наред с
останалите методи. Така например налице е пълно сьвпадег
кие на патологичните ИНГ с патологичните урограми; от !'>
патологични лимфограми при 13 има съвпадение с ИНГ; от
12 болни с палпаторна находка при 10 е налице патологична
ИНГ, или общо от 21 патологични находки, установени чрез
гореспоменатите три метода на изследване, при 18 (85,7) е
налице съвпадение с резултатите на ИНГ, установяващо сму-
тена бъбречна функция.

От друга страна, сравнението на нормалннте находки пот-
иърждаса също по-големите диагностични възможиостп па
радиоизотопната нефрография: от 19 болни с нормални лим-
фограми 10 са с нормални ИНГ и 9 — с патологични; при 38
болни без палпаторна находка, у 19 се установява патологич-
на ИНГ. При 10 болни с нормална урография у 6 е налице
патологична ИНГ Обще взето, при 9 болни единствен*) ра
дионзотопнага нефрография показва промени при нормални
показатели на другите три метода па изследване.

Радиоизотопната нефрография, в рамките на комплексно-
то изеледваие, представя допълнителни диагностични въл-
можности за откриване смущения в бъбречния дренаж, пряко.
свързани с основното заболяване.
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Предоперативка сцинтиграфия на панкреаса при долин с рак
на сто мах а

Т. Кацаров, Н. Георгиев (София)

Сцинтнграфско изследване на панкреаса извършихме със
755е-селенометионин предоперативно при 44 болни с рак на
стомаха. От 22 болни, при конто липсваха оперативни данни
за засягане на панкреаса по съседство от рака на стомаха,
при 14 сцинтиграфски задетомашната жлеза се визуализира-
ше нормално, при 2 — частично, при 3 не се изобрази и при
други 3 бе припокрита от черния дроб. При 6 болни неоплас-
тична инфилтрация е засягала съеедни тъкани и органи
иключително и панкреаса и от тях при 4 панкреасът не се
визуализира сцинтиграфски, а при 2 само частично.

Дании за неопластична инфилтрация само на панкреаса
по съседство имаше при 16 болни: сцинтиграфски при 3 от
тях панкреасът се визуалнзира нормално, при 5 — частично,
при 6 — не се изобразява и при 2 е припокрит от черния дроб.

През време на оперативната интервенция е трудно да се
определи степента на неопластично заангажиране на панкре-
аса. Последният при венозна стаза е напрегнат, твърд и мо-
же да се отчете като по-обширно инфилтриран, отколкото е в
действителност. Такива са случайте, при конто интраопера-
тивно е преценено, че се «acae за инфилтрация, а сцинтиграф-
ски се изобразява отчетливо изцяло или частично панкреасы
(8 от 14 болни, определени като такива с инфилтрация).

Отчита се добра •корелация между оперативната находка
и сцинтиграфокия образ на панкреаса, което позволява да се
препоръча сцинтиграфското изследване на панкреаса в нре-
доператизния период при болни с раж на стомаха.

Радиокардиографски изеледвания при болни с хронични не-
специфични белодробни заболявания и хронично белодробно

сърце

Р. Китова, И. Вълков (Пловдив)

Посредством радиокардиографския метод се проучват
важните хемодинамични показатели: минутен и систоличен
обем на кръвта, средна скорост на белодробната циркулация
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и белодробен обем на кръвта при 50 болни с хронични несне-
цифични белодробни заболявания и хронично белодробно сър-
це и 50 здрави «онтроли.

Изследваиията са извършени на „Нуклеопан 3—Т" след
венозно въвеждане на 1311-хуман-серум албумин в активности
0.5 — I микрокюри/кг телесно тегло. Пробите се радиометрп-
рат на броячна установка ПП—15, снабдена с кладенчев
кристал.

Прави се опит за съпоставка на промените в радиокар-
диографията в зависимост от наличната белодробна и бело-
дробно-сърдечна недостатъчност, доказани посредством газо-
вия анализ на кръвта.

Радиокардиографският метод като допълнителен диагно-
стичен способ към класическите неизотопни методи отразява
със значителна точност измененията в хемодинамиката. Ко-
личествената радиокардиография поради своята безвредност
и удобност за изпълнение и в амбулатории условия е пригод-
на за шираката практика.

Радиоизотопно определяне на натриевото пространство у яз
вено болни преди и след резекция на стомаха

Б. Ковачева, Ал. Капон (Пловдив)

Посредством изотопо-дилуционен метод с радиоактивен
2 4Na са проучени стойностите на натриевото пространство у
135 язвено болни и 135 понесли стомашна резекция със срок
на наблюдение от б месеца до 20 годинн. От тях 55 са изслед-
вани преди и от 6 месеца до 2 години след оперативната ин-
тервенция.

Съобщават се получените резултати за натриево простран-
ство в литри, конто за по-прецизна обработка на материала
са изчислени като процент от телесното тегло на пациентите.
Анализират се получеиите стоимости, като се съпоставят как-
то с данните за обменния натрий (общ и на кг/тегло), така и
с биохимичните изследвания за концентрацията му в плаз-
мата.

Установенм средни стойности за натриево пространство у
язвено болни — 28,2% ± 0,24% и у хора с резециран сто-
мах — 28.4% ± 0,20%. В контролната трупа от 55 болни се
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>станоБ>;зат съогветно средни стойности — 28% ± 0,44% и
27,8 ± 0,41%.

Получените резултати се приемат за нормални, тъй като
еа в границите на общоприетата норма. Резултатите са ста-
тистически обработени по метода на вариационния анализ.
Съществуващите разлики не са статистически достоверни.

Правят се изводи, че язвената болеет и стомашната резек-
ция не променят натриевото пространство в организма.

Определяне на свободния I 1 3 '" In в маркирани съединения с
помощта на тьнкослойна хроматография

С. Ковачева, П. Триндев (София)

Тънкослойната хроматография е един от добрите и широ
ко разпространени методи, използувани за целите на радио-
изотопната диагностика при определяне радиохимичиата чи-
стота на маркирани с краткоживеещи изотопи съединения.

Съобщават се резултатите от хроматографското опредемк
не на свободния пгт In в различии маркирани съединения:
поливинилпиролидон, желатинов колоид, цистеамин, глутам!!-
нова киселина, ЕДТА, ДТПА, пимадин. За определяне съдър
жанието иа свободния изт In са изеледвани различии хрома-
тографски системи — метанол, етанол-циклохексан, физиоли-
гкчен разтвор и др. Използувани са хрома тографски плакь с
тыгък слой кизилгел G и силикагел GF. • i

*>. /ьрзото радиометриране на хроматограмите е изпол-
з\?.*-и: динтилационна камера Pho/Gramma HP—Nuclear-
L •я'" , с помощта на която определянето нарадиохимичната
чи^. -/га на маркираните съединения непосредствено след ири-
готвянето им може да бъде осъществено за около 30 MIIHVTH.

Обш обменен калий при delirium tremens

Б. Ковачег.а. Б. Кукладжисв (Пловдив)

Едио oi тежките усложнения на хроничния алкохолизъ>'
е delirium Iremens. В тези случаи биохимичното изследваш?
на т т з м а т а показва значително снижение на електролити-
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те, като пай-израз.;на с хипокалиемията. Това е дало осно-
вание на повечето психотерапевт да използуват калиевнте
разтвори заедно с останалата терапия като лечебно сред-
ство за изьеждане на пациентите от състоянието на делир.
Болните обаче нямат клинични данни за хипокалиемия, ни-
то се установява повишено отделяне иа калий с потта, ури-
ната и фекалиите. Коригирането на плазмения калий нас-
тъмва след извеждане на болните от състоянието им дори
и без допълнителното му внасжне в организма.

Това ни насочи към изследвания за определяне стойно-
счите на общия обменен калий в организма на тези болни.
Изследвани бяха 16 пациенти в състояние на delirium tre-
mens и непосредствено след неговото преминаване Изпол-
зуван бе изотопо-дилуционен метод с радиоактивен 42К-
Пробите бяха радиометрирани с помощта на автоматична
броячна установка „Gamma". Получените резултати за общ
обменен калий при първото и контролното изследване са поч-
ти идентични и не показват отклонение от нормалните
стойкости, цитирани от другите автори, и тези, установени
за норма от нас.

Въз основа на резултатите от проведените изследвания
и клшшчните наблюдения се правят следните изводи:

1. Хипокалиемията при delirium tremens e относителш:.
т. е. обменният калий в организма е в нормални стойности,
но настъпва иреразпределение на калия, което довежда до
|1атрупването му в някои органи и намаляване на концепт
рацията viy в плазмата.

2. Ка.1иевите разтвори като лечебно средство .не допри-
насят за по-бьрзото извеждане на болните от състоянието
им. което L'J потвърждава и от клиничните наблюдения.

Радиоизогонен контрол на късната функционална
адаптация на единствен бъбрек след оперативна

нефректомия и аутонефректомия

В. Колинилев, Т. Патрашков (София)

С помошта на радиоизотошни меюдп на нзследване се
проследяват промеиите на бъбречната хемодинамика и ком-
пенсаторнатэ хнпертрофия при късната функционална адап-
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таим я на единствен бъбрек след оперативна нефректомия и
аутоиефректомия.

При 57 случая след оперативна нефректомия и 11 след
аутонефректомия поради тежко заболяване на единия бъб-
рек се определят промените на бъбречния кръвоток общо и
т. м- от повър.хшостта на тялото, процента на бъбречния
крг-воток от еумарната CIOHHOCT на същия при наличие на
два бъбрека, реиографичния индекс и бъбречното съпротав-
ление на съдовете при някои боли и. Посредством бъбречна-
та сцинтиграфия те проследяват вътрешно структурните
промени, формата и големината па едимствения бъбрек, въз-
нпкналн вследствие компенсаторната хипертрофия.

Отчита се, че при нормален единствен бъбрек след неф-
ректомия или аутонефректомия късна.та функционална ада-
птация огговаря с релативно повишен ефективен бъбречен
кръвоток и ясно изразена компенсаторна хипертрофия, вслед-
ствие на което големината на бъбрека се увеличава от 138%
до 152%, средно със 145%- При случайте с увреден контра-
латерален бъбрек късната функционална адаптация и ком-
пенсаторна хипертрофия варира в широки граници и зависи
от степента на увреждане на останалия бъбрек.

Изтъква се, че изотопните методи на изследване дават
възможност да проследяваме и отчитаме количествено Kaiv-
ва е степенната разлика в тежестта на увреждаие на един-
ствсьия бъбрек в различимте стадии на функционалната му
адаптация.

Възможности на радиоизотоп»итс методи
при рецидивиращия хематуричен нефрит

В. Колипилев (София)

Лвторът ироследява възмож.ностите па радиоизотопнит-.-
методи при 52 болни с рецидивиращ хематуричен нефрггг
(РХН) Чрез метода на нзотоппата нефрография са опредс-
лени рентгенографнчният индекс в процент», общата концен-
трация, минутната секреция и екскрецията па бъбрека. Те-
зи нзеледвапия ее сьчетават с количествения метод на изо-
топния тубулосекреторен клирънс и чрез математически мо-
дели са изеедени следните показатели: сфектпвен бъбречеч
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кръвоток (ЕБК) за левия и десен бъбрек и определяне на
бгбречиото съпротивление на съдовете (БСС).

При 73% от изследваните бол ни с РХН ее отчитат нор-
мэлни радиоизотошш показатели, а при 27% значителио
счижение па стойностите на ЕБК и ренографичнкя индекс.
Същевременно при последните вследствие хронифициране
на пронеса се огчита значително покачване на стойностите
на БСС. Оосъжда се ролята на повишеното БСС за проме-
ните в бъбречната хемодинамика и появата на симптоматич-
нг. липертошя при болнитс.

От обработката на получените данни авторът прави изво-
да, че по-чести са заболяванията при по-младата възраст,
конто обхващат 69% от изследваните болни, а по-рядко за-
боляват след 30-годишна възраст и представляват 31% от
изеледвання контингент. Тенденцията за хронифициране на
процеса е по-силно изразеиа при по-възрастния контингент и
се двпжи около 35% срешу 24% в по-младите.

Подчертава се, че радиоизотопните количествени метод»
са в съетояние да ни дават степенна разлика по отношение
тежеетта'на заболяването, благодарение на което могат да
се правит, практически изводи отпоено терапевтичния под-
ход, ч

Определяне тъканния обем на щитозидната жлеза
по принципа на сравняването на два обема с еднаква

активност, от хоито единият е известен

Д. Крае л, Б. Петкова (София)

Определяне обема па щптовидпата жлеза се извьршва по
пршщнпно нов метод. Използува се разликата в броя на
три хите от ецннтиграфския образ на фантом с известен
обем и точно определена активност с тези на щитовидна
жлеза, съдържаща същата активност.

Активността на щитовидната жлеза се изравнява с таз»!
на фантома в зависимост от процента на включване на
1:111 към 24-ия час.

Проведени са сравлштелни изеледвания на животни, по-
каззащи добро съвпадение на действителния обем с този,
получен по предлагання метод.

Обсъждат се пренмуществата на метода в сравнение с
лосе га известимте.
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Комплексно радиоизотопно проучване на динамичните
изменения Р сьрдечно-съдовата и бъбречна функция в хода

на антихипертензивна терапия

Д. Краев, В. Колипи.пев (София)

Проучен» са количествените промени в централната,
периферна и бъбречна хемодинамнка с методите на радио-
кар диографията и 1311-хипурановня клирънс при 46 болн»
с артериална хипертония и 10 здрави доброволци.

Отчита се хемодинамичният ефект след однократно при-
ложение :ia U. 150 мг, хлофазолин (клонидим) и след продъл-
жително (б-месечно) третиране на болните с терапевтичнн
дози от същия препарат. След еднократно приемане wa пре-
парата се паблюдава рязко забавяне на сърдечната дей-
ност, намалеиие на минутния обем и неговата бъбречна
фракция, забавяне скороетта на кръвта в малкия кръг и
редуциране на ефективнця бъбречен кръвоток както при
контролната група, така и при болните с артериална хипер-
тония. Обсъжда серолята на намаленото периферно съп-
ротивление на съдовете и изразената брадикардия за спо-
меиатате хсмодинамични промени. За разлика от еднократ-
ното приемане на хлофазолина, конто води до подобрение
на периферната хемодинамика и леко влошаване на цент-
рс.лната, при продължително приемане на препарата се на-
б.'лодава подчертано подобрение на пеоиферната, централна
и ерганна (бъбречна) хемодинамика.

Слел 6-месечно лечение с терапевтични дози ллофазо-
:шн авторше иамират трайно понижение на артериалното
налягане бег. сьществени промени в сърдечната фреквенция,
увеличение на минутния обем и неговата бъбречма фракция,
понижение на обтото, периферно и бъбречно съпротивление
на съдоиете.

Возможности на радиоизотопния метод за определяне
скороегга на венолния и лимфен ток при диагностиката на

вродени съдови аномалии

Д. Краев, С. Белок (София)

Сьвременнаят радиоиндикаторен тест за определяие
скороетта на венозпия и лнмфен ток в крайницнте се бази-
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pa на к.;асическача проба на Мак Клюр Олдридж и се и:'.-
ползува за изучаване кръво- и лимфо-обращението в кран-
ниците. както и за отдиференииране на венозния от лимф-
пия оток.

От 1966 !. авторите използуват метода като диагностич
но средство при вродените съдови аномалии на крайниците.
вк.чочвайки го в комплекса от задължителни функционални
изследвания за изучаване характера на вродените съдови
яьомалин.

Изследьани са 78 болни с различии фор ми на вродени
с.довм аномалии, от ьоито 33 венозни форми, 30 асоциирани
артерио-венозиа форма и 7 с хемолимфатична форма на за-
зяболяването. Лолучените резултати, съчетани с кликичната
картина и с другите функционални изследзания (осцилогрл
фия. кожна температура. венозмо налягане, оксихемомет-
рия) и с данните от контрастните ангиографии, допринасят
съществено за нзучаване характера на смущенията в хе-
модинамиката, а оттам и за вида на вродените съдови aino-
мклии. Приложението на метода в следоперативния период
и сравняването на получените данни с тези от предоператив-
ния период свидетелствува за успеха на хируртаческото ле-
чешне.

Радиоилотопната гамаенцефалография в диагностиката на
супратенториалните тумори

Ф. М. Лясс. В. В. Карнаухов, В. В. Лившиц, СССР (Москва)

Прави ее анализ на диагностичните вьзможности на ра-
диоизогопната гамаенцефалография при 143 бол пи съе суп-
ратенгориални тумори. Изследванията са провеждани с га-
ми-камера тип „Фо Гамма-3" на фирмата „Нуклеар-Чикаго".
Като радиоактивен препарат е нзползуван "'"Тс-пертехнетат.

За с[)авненпе се дава и нормален модел ла разпростране-
нпето па изотопа в черепа и главния мозък. Опнсват
с? съто и ])азлични методн на математически анализ >пг по-
лучаваните. при га маенцефалографията данни, увеличаващи
значнтелио полезните диференциално-диагностични белези.
Дават се характериите диференциално-диагностични белези
на сцинтнграфския образ на редица супратенториални ту-
мори 1меннигсоми. глнобластоми, метасгази). Показани CJ
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- диапю*."П!ЧШ1 възмолнос!м на !амаеН1КЧ)>алогр;>-
фията tie ta^o :т откривапето иа суиратенторпалките тумо-
ри и уточняването на характера им, но и за утичняванею
на топографнита им предн операцията. Подчертава се сын."
гол ям ото значение на гамаенцефалографията за откриването
или изключването на множествени огнища на поражение,
наличието на туморн в задните отдели на полукълбата, пали-
чисто на иифнлтратнвпо растящи глноми, не довели до из
местнаме ла магистрални съдове или на вентрикуларната
система на мозъка, установили чрез каротидната ангиогра-
фия или пег'трикулографнята с емулсия от ..маГюдил".

Р^диоизсмопна методика за определяне на общи» белтъчно
евьрзан йод в кръвната плазма

К. Манолов. С. Бояджиев, Н. Влахов (Пловдив)

Смцеетвчвашите ради6*Изотопнн методики за определяй'.:
на 'белтъчно свързання иод в кръвната плазма не винаги да-
ват точна пред'става за функционалното съетояние иа щйто-
видната жлеза.

С предлаганага методика Ge определя общото количество
на синтезирапите тиреоидин хормони 24 часа след пр'нема-
ието на радиоактивен 1 3 1 1. Установяват се стонностите на
общия 13СП при нормо-. хино- и хипертиреоза при лора.

Лвторите считят. че методиката успешно може да бъде
пзпол.чувана при комплексного изеледване на щитовиднатн
жлеза, ос(>бено когато се касае за по-точното определяне на
лей мни .хормо.чосшгге.ч.

Сцингиграфия на мозъка при синдрома
на §turge—Weber—Krabbe

Т. Маровски (Пловдив)

Синдромът на ^turge -Weber— Krabbe нредетавлява пнтс-
pt>. с ннтракраниалннте венозни и телеангиектати"нн неву-
си. Г-лавните снмптоми СЙ: епилептични приетъпн, нзостава-
;;е и 'умственото развитие, naevus vascuiosus Пап = гт-,еи> на
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с i.(vi iu-[ ii.i i ;\ . iiHb'.i.i п о л о в и н а , о с о о е н и и о о л а с т т а н.ч и.
iri<>cminus (angiomatosj eiicephalotrigemin'iu), хидрофталм
и при по-големи деца вкалцявания в мозъчната кора. Най
место засегнатата половина е по-малка от другата.

Диагноста e трудна за поставляв, тъй като описаннто
спмптоми не се срещат вепчки едиовременно, а раината ди-
;:гно'!а ими голямо значение за лечението: лъчелечение или
она* по-добре ексци.шя на мозъчната ангиоматозна част.

Диапюст ицирането па заболявансто стана чрез ангиог-
рафия, съпроводена с известимте рискове и трудности при
извършването й, особено у деца.

Слипгпп рлриятм дави възможност за доказват на тез1!
изменения, (.ыцита е технически лесно изпълнима и безо-
н-'х-на. Ма фасовата сцинтиграфия се устаповява нееднород
но повишено ь'атр>1п';яне на радионуклида, по-силно изразе-
но краппо-лагерално. tia профилната сцинтиграфия от за-
сегната'л страна нзм^ненията се установяват преднмно \:
иблаетта па задната черепна ямка и по хода на sinus sagiU.-
lis и sigrnoiflales.

При 3 случая авторът извършва изеледването с кратко-
живущи изотопн (ДТРА, маркиран съе 1 | 3"1п, което дава
и'ьзможност: \) Да се уточни разпространението и локали-
зацията i;a кроцееа в мозъка. 2) Добре да се визуализират
находките порадя изнолзуваните высоки активности от крат-
коживущи изотопы. 3) Цветният запис позволява завършва
пето на полуколичествен анализ на разиределението на ак-
тивностга г. мозъка.

Диагностичната стоиност на едномоментката
оелодробно-чернодробна сцинтиграфия

Т. Маровски, Ив. Узунов (Пловдив)

1:дномоменгпач а белодробио-чернодробна сцинтигра-
фн'.| има големи днагностнчн>и възможности при заболява-
пия. локалнзмраин в дясната белодробпа основа и черни*!
дроб, npe.iiiv.Ho в облаетта на куполата.

Авторитс използуват за извършването едновременно на
бе.'годробпо-чериодробната сцинтиграфия метионин и фери-
хедроокис. белязани съе m m I n с подходяще рН = 9—10,
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с коего се ноетига много добра визуализация ьа дьата ор-
гана.

Проучват се възможностите на методнката при 5/ труд-
иг за диагностициране случая с ретаксапня ьа дпафрагма-
та 11 болнп, ехинокок на черния дроб - 15. туморн на
черння дроб -- 10, абсцес на черния дроб 2, ехннокок и
туморн па пел и я дроб 5, десностранен плеврит 2 и при
неясни выпали гол ни пронеси в дясната бслодробна осно-
иа 7 бол ил.

ГЗелодробно-чернодробната сцинтиграфпя е технически
ле'.'ио нлгьликм, напълно безопасен и бърз метод за уточня-
ване патологпчмите процёси в двата органа. Тон позволяпа
динамично проследяванс еволюцията на патологнчния про-
цес и на (Юлучоните лечебни резултати при ма.тьк радиашт-
нен риск.

(лшитшрафекп \стаповеннте изменения на фасовки и
профилен' скеп л;ачптелно иревишават доловимпте рентге-
}!О1рафи1н«о и допринасят за поставянею на поранната и
по-точна '.иагноза.

При не\1очпепа локализация на патологичння пронес (в
белпи или чурпия дроб) се препоръчва да се извършн едно-
моментна сцинтиграфия, която превъ.^хожда (пеле^вачего
поотделпо на двата органа.

Сцинтнграфия на ставите с ""' Тс-пертехнетат —
днагностични възможности и оценка на лечебните

резултати при болни с артритн

Хр. Л^лъчкок, Т. Андреев (София)

Проведена са 281 сцинтиграфски изеледвания на ставите
при 135 болни с артрити. При 24 здрави лица са изеледвани
16Н ставл с оглед установяване на нормалните стойно^ти Нг)
иатрупването на радиофармацевтика в тях. Активностите в
ставите са сравнявани с тези съе съеедните (.звънставш: обла-
сти. Здравите стави натрупват радиофармацевтпка и актив-
ности, близки или малко по-високи от тези в извьпетавните об-
ласти (X = 108% ± 8,5). При болни с артрнти се получава
:-.начително повишепо натрупване на радионуклида в пато-
логично из.менеппте стави (X = 175% ± 30). Сцпнтшрафия-
та почволява ронното диагностициране на възпалнтелните
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{ (.T;-UiiH ;-:,:Go.'i:-!i;a!ii!H и н о л у ч а в а п е т о па о б е к т н в н а . кв.чнти-
| т.'.'тивгга опенка за полученнте лечебни резултатп каквато не
| винаги е възможна с помощта на рутинно използувашпе кли-
| нични, лаборатории, рентгенови и серологични изследвания.

При болни с ревматоиден артрит в началните стадии на забо-
ляването сцинтиграфията установява повчшено натрупване на
радиофармацевтнка в засегнатите ставь значптелно иреди
настъпването на рентгенологично доказуеми изменения в тя.\.
По трудно с сцинтиграфското диагностициране на случайте,
при ком!о пма двустрапно симетрично засягапе от възпали-
тсльпя пронес. И.чползуиапето па установените от нас нор-
M.'i/iHii стоимости .5а сьотиошението па активността на ста-
Uirre и съседните извьиставии области дава вьзможност за
пресдолпването па тези трудности. Обективното подобрение
Ш1 1п.:;иалител!П1'/] пронес след лечението се съчетава с нама-
л^ване на патрупването на радиофармацевтика или с пълно-
то м> иормализираие. В случайте с рецидив ецннтиграфия-
тл ycTajioBJina опюво !1свпшепо натрупване па радионукли-
да, което може да предхожда клиничните белези за ,юв тла-
еьк на заболяванею с н я кол ко дни до няколко седмици.
Сцинтиграфията на ставите обогатява диагностичните вьз-
можности на клинициста при възпалителните ставни забо
лявания и допълва информацията, получавана от друтите
метод и на г.зеледване.

Изследване на кардио-порталната циркулация при болни с
чернодробна цироза

М. , Минчсв. Р. Китова (Пловдив)

Сложите и многообразии нарушения па хемодинамиката
на черния дроб са един от основните причини за хроннчно
протпчане и прогресиранс на пякоп чериодробни заболявания.
За клинициста нма голямо практическо значение да регнетри-
ра времето, когато в сложната картина v.» чернодробною за-
Оолявапс се появят и приънаци на развитие и? чпротнчеп
ироцес. Един ОТ тези признаци е нарушението на скороетта
па кровотока и съдовете на порталната система.

Времето па кардио-пор1алнот<" кръвообращение бе опре-
деляло при 41 болни с чернодробна цироза и 10 здравн кон-
трн>.in. Пзследванията са извъргленн след венознп инжектч-
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ране на 13!-1-хуман серум-албумин в активности O,3fiCi /кг
тегло с последващо външно отчитано на актнвността чад об-
ластта ма сьрцето и черния дроб. Регистрацията се осъщест-
няоа с иомощта на „Нуклеопан 3—Т", снабдег с магнитна
гамет.

Анализы на резултатнтс ноказва, че при чериодробна ци-
роза нма статистически достоверна разлика в показателите
на иромето на кардио-порталната циркуляция в сравнение с
пор мата. Същите са значително удължени, което заедно с
удълженото плато на кривата на радиоактивността над чер-
ння. дроб свидетелствуват за нарушено вътречернодробно
кръвообрашение.

Получените резултати съвпадат с останалите к.пшични и
нараклинични данни.

Изследването на кардио-порталната циркуляция с прост,
без!'.реден, лишен от неудобства метод, конто дава допълни-
телна информации за скоростта на кръвотока в съдопете на
порталната система при бол и и с чернодробна цироза.

Функционално съетояние на щитовидната жлеза при
""ндрома на яйчникова хиперандрогения

Н. Недсв, Н; Влахов (Пловдив)

Поради съществуващнто противоречиви данни в литерату-
рата отпоено функцноналното съетояние на щнтовидната жле-
за при бол ни съе синдрома на яйчникова хиперандрогения
авторите изеледват 130 болни на възраст от 13 до 34 години,
с клннично доказан горспосочения' синдром. За тази цел те
пзползуват следните тестовс: вапшална цитодиагностика, ба-
зална температура, иапратовидния феномен на Папаниколау,
пробата на Рпвоар, пневмогинекография, хистеросалпннгогра-
фия, функцноналпо нзеледване на надбъбреците посредством
теста за стимуляция с АСТН ;i супресия с преднизолон, крт^в-
но-за.\арен толеранс посредством единично обременяване с
глюкоза. При 105 от случанте диагнозата е потсърдена опе-
ративно и -патологоанатомично.

Ф\ нкцпоиалното съетояние на щитовидната жлеза автори-
те изеледват с помощта на 1 3 1 1, приет от болните перорално в
капсула с активност 10 микрокюри. Радиометрирането се из-
иършиа на цтория, шестия и дпадесет и четвъртия час. Авто-
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рите уетановяват нормалиа функция на щитовидната жлеза
в 82 от случайте (63,07). При 22 случая (16,92%) е регистри-
}>ана хнпофункция на жлезата, а при 18 от болните (13.84%) —
м:перф\ нкция.

Правят се изводи, чс е необходимо случайте с отклонение
от нор.мата да бъдат обработени с допълнителни радиоизо-
топни метод», като БСП, конверсия на йода, трииодтирони-
повия тест ин витро, пробата с тиреотропен хормон и сцинти-
графия с оглед по-прецизното уточняване функционалното
съснжнне на щитовпдната жлеза.

Устройство за фотозапис на сцинтиграмата

3. Недков (Пловдив)

Констр\ иралата приставка за фотоскениране може лесно
л;| се приспособи към всеки конвенционален скенср. Изпол-
з\иана е една радиоиндикаторна лампа, която се монтира по-
средством носещ л ост към подвижною рамо на детектора на
скенера. През колимнрана оптична система светлинните им-
пулси от екрана на електронния индикатор растеровидно ос-
ветяват рентгеновня филм, поставен в светонепроницаема ка-
сета. Електричните импулси, управляващи индикаторната
лампа, се вземат от изхода на дискриминатора в скенера, ка-
то допълнително се уснлват, ограничават по амплитуда п
формират по електронен път

Изборът на оптимални параметр» за работа с \стронет -
вото се постига внзуално, като се наблюдава екранът па моп-
тирання гпфху лицевата му плоча втори електропен
индикатор.

Разработената конструкция ирнтежава следните гю-важнн
предимства, потвърдени при сцинтиграфии на фантом:

1. Дава възможност да се направят едновременно дре сцин-
шграфии от различии аспект», тъй като иагласата на фото-
!1 щриховата сцинтиграфия са съвсем пезависими една от
друга.

2. Пма по-голям регулируем контрастен обхват спрямо
щриховата сцинтиграфия. Поради това се наблюдават субек-
тивно по-малки различия в нлътноетта на импулсите и често
пъти тези различия могат да се докажат само по този начин.
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3. Допуска се гол яма скорост на записа при сравнителко
лека нагласа на данните.

4. Получените сцинтиграфии могат да служат като носи-
тел на информация за по-нататъшна обработка или за допъл-
нително контрастнране чрез затворена телевизионна верига.

Късни резултати при лечението на тиреотоксикозата
с радиоактивен 131 йод

П. Николов, Б. Младенов, И. Топалова (София)

Проучен е значителен контингент болпи от тиреотоксико-
за (500), лекувани със 1 3 !1 в Радиоизотопната лаборатория
при Катедрата по рентгенология и радиология на Софийский
медицински факултет за периода от 1968 до 1972 г.

На болните б'еше направен тестът за радиойодкаптация от
щитовидната жлеза, сцинтиграфия, а при болните с хипотире-
оидизъм тестът на Хамолски и тестът за стимулацня на щи-
товидната жлеза с ТТХ.

Правят се съпоставки за ироцетното «.отношение на бол-
ните с еутиреоидна функция на щитовидната жлеза и болни-
те с хипотиреоза. При трупа болни, стимулирани с ТТХ, се
установяват различии закономерности между хипофиза и
тиреоидея.

При една трупа болни липсва стимуляция на функцията
на щитовидната жлеза. При тях се касае за пълна или почти
пълна радиойодрезекцня на жлезата.

При втората груга оолни с микседематозен тип на натруп-
ване на радиойода и клппмчни данни за хипотиреоза се уста-
повява нормална стимулация на щитовидната жлеза. При
тях най-вероятно се касае за вторично хппофизарно обусло-
вена хипотиреоидна реакция.

Правят се изводи за оптималната единична и обща тера-
доза 13Ч при лечение на тиреотоксикозата.

169УЬ-цитрат като агент за локализация на туморите

Вл. Орешков, Т. Кацаров (София)

Итербий-169 цитрат отскоро започна да се пзползува като
средство за изотопно визуализиране на неопластични лезии,
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.!ок;:."Н.;нрлни както с костите на скелета, гака н п''парен-
хчмните opiiiHii и меките тъканн. <

Hut' го използуваме в активности от 300 до 600 ;j.Ci. СЦИН-
ипрафското тследваие извършваме между :3-ия и 12-тйч
лея при пеооходимост неколкократно п този интервал от
r.pt. мс

Разглеждаме резултатите от сцинтнграфското изследпа-
[.'(• сьс Iii;'Vb-miTp'iT при 28 болпи с различии нсомластичпи
.'i';K;!.ui.;;iiu!ii.

Нуклиды се оказа особено подходящ при изследване на
белодробни иеопластични лезии, където в сравнение с нат-
рисвия гелепи: (при конто имаме натрупан опит върху око-
ла 200 болии с белодробнп лезии с различна етпологая) се
получават по-качествени сцинтиграфски образи По-доброто
качсч'тш) на1 образа се определи от относителио по-високото
• •;!тру;[|;;;не \\;\ п\клида в лёзията и по-ниския фон. След
."-•0 дил от ап.!!)цпрапето ра нуклида фонът е съвсем незча-
чпто.юп. Неудобство при интерпретирането на образа на
т умори о белите дробове е нзразеиото в различна степеи ви-
з\ализирапе на стерно-клавикуларннхе- стави, па стсрпума.
на гръбначния стьлб и ребрата.

('пниiяграфският образ на костни туморнн лезпп по ка-
чество и интерпрелабилност е подобен на получавания с 99r№

То-пнрофосфат. Ичползуването на 16''Yb-цитрат позволява
и.'К'ледпанею да се проведе многократно и образът да се
проследи вi,n иремето. ъществеио предимство е. че лнпсва
я;!тр\ :iB;ii,4- п пнкочнпя мехур (както е при "'Й1с-пнрофо-
сфата) II »; червата (при S f iSr), което го правп много подхо-
дящ .:а и ic.'ic u;;;no i;a тазокнтс кости.

Използване на 9н'"Тс (-5п)-тетрациклин като
тумор-локализиращ агент

В. Орешков, Д. Циигилев (София)

Бъзможността да се пзползва тетрациклин, маркиран с
'•""Тс за сцинтиграфско внзуализиране на ту морите пред-

•'ставлява нов успех в облаетта на изотопната диагностика,
съобщеи сравннтелно неотдавна в литературата.

С цел да се иодобри свързвянето на двувалептнн'я к'а'лаГг
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с тетрациклина и "'-'"'Тс кати стабилизатор на разтвора • а
калаения двухлорид използвахме метален калай. Получава
се до 95% свързване на тетрациклина с '••'•""Тс. За доказване
па това свързваие пай-подходяща се оказа хартиената хро-
матография с 85% металон з среда на азот. Гел хроматогра-
фия на сефадекс трябва да ее ичбягва порали неспецифичното
свързваме на комплекса Sn9!""Tc съе сефадекс.

Белязаният тетрациклин трябва да се използва паи-къоно
до 3 часа след белязането, порадн окислението на двувален-
пжя калай и откъеване постепенно на '9 /"Тс . Кьм 24-ия час
свързването се намалява с около 30%.

Описани са резултатите от ецннтиграфското ьнзуализн-
ране на неопластични лезии в белите дробове при 18 бол:ни.
Получените сцинтиграфип са подобии на тезн, нолучени с на-
триев селенит, като пякои от тях не отетъпват по качество
на получените с 67Оа-цитрат или |в9\Ъ-цитрат. Наи-подходя-
!цо време за извършване на сцинтиграфското изеледване е
между б-ия и 12-ия час след венозното аплициране на ком-
плекса с актив-пост от 8 до 10;tCi 9 0"'Тс.

Предоперативна сцинтиграфия на черния дроб при болни
с рак на стомаха

В. Орешков, Н. Георгиев, Т. Кацарсн (София)

При 86 болни с рак на стомаха ее. проведе следоператив-
1!о сцпн.тиграфско нзеледване па черния дроб. От 23 бол ни с
даннн при лапаротомията за нсспластпчно засягане на черния
дроб (17 от мстастатичен характер и 7 от неопластнчна пн-
филтрация по съеедство) при 11 от тях ецннтографиите са
положителпи, т.е. в 46%. Фалшнво негатпвни са 12 от ецнн-
i пграфнпте. т. е. в 13,7%. Ако се елимшшрат болнпте с пп-
филтрация на левия лоб (5 болни), проценты- па фалшнг.о
негативните сциптиграфни се намалява на 9,2%. Фалшиво
положителни са 3 сцинтиграфии, или 3,4%.

При 62 болни с липса на неопластични лезпп на чернпя
дроб при операцията в 2 от тях сцинтнграфските измене-
ния се нитерпретнрат като дифузки паренхиматознн лезпи, а
при 13 намерените ецннтиграфски изменения i> левия лоб са
ималн неопределен характер (интерпретакинта te о колебас-
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ла между компресия, сраствання, метъсгнли, инфи.пр
анатомични особености).

Интерес представлява групата, в конто палпаторно пред-
ожративно се на мери уголемен черен дроб — 7 болнн. Само
при един болен чернодробната повърхиост е била неравна
(оперативно се установила метастази до 2 см в диаметър, а
сцинтиграмата е намълно нормална). При втори болен, npi'.
конто сцинтиграмата е нормална. оперативно се намернха
единнчни метастази в десния лоб. При оста:налите 5 болнн
има т>лна корелация между сцинтиграфския образ и опера-
тивната находка: в два случая се е касаело за птознран, но
ннтактен орга:н и в три — за метастатнч-ен процес.

При полните с фалшнво негативни сцинтиграми (9,2%)
иперативната интервенция намерн повърхносгао разположени
или дребноогнищни метастатичнн изменения в десния лоб,
конто не могат да се детектират сшштиграфскп порадп ин-
герфермрйне с участъците с нормална активност.

Радиокардиографски проучвания относко влиянието на
никотина и тютюневия дим върху сърдечно-съдовата система

П. Пейчев (Пловдив), А. Боздугаков (София), Л. Апостолов (Пловдип)

Проучванията са проведени върху 42 котки, разпрсдс-лени
в четири групи: I — инжектирани в бедрената вена с разтвор
•ia никотин от 15—65 у/кг, тегло; II — вдишващи чрез трахе-
ална канюла дим от 1—2 цигари „Арда"; III — животни, кои-
то инхалират дим от цигари „Родопи" с филтър: IV — вдиш-
ващи дим от цигари „Арда", на конто е отнет никотинът по-
средством екстрахиране с хлороформ. Привсяка котка изход-
>ю са регистрирани радиокардиограма и електрокардиограма.
Радио'изотопното нзследване е нзвършвано с помощта на
Нуклеопан-ЗТ след ннжектнране в бедрената вена на 0,3 мл
разтвор, съдържат 20 мкк15'1-серум албумип. Пзнолзуваш:
са два колимиранн сцинтилационни детектора в обласгта на
сърцето и бедрената артерия в лявата ннгвинална облает.
Пзследвачията (ЕКГ и РКГ) са повтаряни след 6—8 мин.
от венозното инжектиране на никотина или въвеждане на
тютюневия дим през трахеалната канюла. Отчитанн са след-
ннте радиоциркулографски параметри: 1) латентно време

282



до регистриранс на радпоактнвпостта; 2) наклон .на първото
възходящо рамо; 3) характер на първия пик; 4) време за
достигане на първия максимум; 5) амплитуда на нървня
пик; 6) ширина на пика; 7) десцеидентен наклон след пър-
вия максимум; 8) скорост на кръвотока в малкия кръг; 9)
амплитуда на белодробния кръвоток; 10) наклон на кривата
преди втория максимум; 11) внсочина на втория пик; 12) де-
сцендеятен втори наклон; 13) характер на втория пик; 14)
особепости в линейната регистрация на коронарнпя сегмент;
15) скорост па кръвотока з голе мня кръг на кръвообраще-
нието.

Проведените проучвания показват. че венозпо въведенпят
никотин нарушава хемодинамиката на сърдечно-съдовата
система и смущав а циркулацията в малкия кръг от кръво-
обращението. Промени са установени и при въздействпе с
тютюнев днм от цигари без 'никотин. Най-тежки са регистри-
раните нарушения на сърдечната хемодинамика от тютюне-
вия дим на цигари, конто съдържат никотин. Близки до тях
са и смущенията от тютюневия дим на цигари с филтър.
Твърде голямо значение за ритъмните нарушения има токсич-
ното действие на цигарен дим, а за хипоксичните — присъс-
твието на никотин в дима. При тоталния тютюнев дим уста-
новените нарушения са по-изразенн.

Определяне на T.s свьрзващия канацитет с кит и при
никои заболявания на щитовидната жлеза

Н. Пешев, С. Кецкарова. Е. Гугинска, Б. Млаяенов (София)

Върху голям клиничен материал са проученн диагностич-
ннте възможности при използуване на кит, коя то техника
се япява модификация на теста на Хамолски. Изблгват ее
инкубацията и темперирането, което сиижава значително
времето за извършване на теста. За верифииирането му ос-
вен клиничната картина при болните са изеледванн паралел-
но 1311-каптацията на 2-пя, 4-ня и 24-ня час. нпсото па
белтъчно свързания раднойод в серума, теетът на Хамолски
и тиреосцинтиграфията.

Т3-тестът дава информация за свободно свързващия капа-
цитет и позволява директно определяне на хор маните в плаз-
мата. Методът е основан на факта, че TBG-афинитетът към
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Т3 е ио-малък, отколкото към Т4. По време на инкубацията
на серума с Т3 количеството на несвързания трийодтиронин
е обратно пропорционалио на свободната Т4-свързващэ спо-
собност на TBG и право пропорционална на количеството
на несвързання Ть при условие, че тоталнпят капацитет на
TBG e нормален. Определенн са диагностичните възможности
на кита при различии заболявааия на щитовидната жлеза.

Сравнителни сцинтиграфски и на гама-камера проучвания
при някои заболявания на щитовидната жлеза

Н. Лешев, П. Трнндев (София)

Проведени са сравиителп» сцинтиграфски и на гама-каме-
ра проучвания при различии заболявания на щитовидната
жлеза. Изтъкват се по-големите диагностични възможности
на гама-камерата при определяне функционалиата активност
на възлестите образувания на щитовидната жлеза, при диаг-
ностика на аномалии в развитието на тиреоидеята. аберантни
струни, днсеминирапн метастази'от рак па щитовидната жле-
за и др. Използувана е гама-камера тип ФО-Гама-НР с 40%-
канален анализатор. При различии случаи без данни на иа-
тологичнп промени в сцинтиграмата, при изследване на гама-
камера се изобразява лобус пирамидалис или различии вн-
дове аберантни струми. На гама-камерата често се изобра-
зяват финн различия в натрупването на радиойода във
възела и околната тъкан, конто не се регистрират на сцинти-
грамата. Определянето на функционалиата активност на въ-
г-;ела е от голямо значение за избора на тераппята и прогно-
зата на болния. Несъмнени са големитс преимущества на
гама-камерата при търсене на метастази в различии органи.
По-голямата и разрешителна сиоообност позволява да се ре-
гистрират малки дефектн в натрупването на радиойода и
окултнн метастазн от рак на щитовндната жлеза.

Радиохимична чистота на някои белязани
съединения"тоТс

М. Попова (Пловдив)

Генераторните радионуклиди навлязоха широко в радио-
дпагностиката на органи с различии заболявания. От извест-
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ните иовече от 100 теоретично възможни генераторни систе-
ми нан-голямо приложение намират 1 1 3"'In- 11Я5ппг\Мл-- ;1 !"Тс-

Благоприятните им физически характеристики — Т 1/2 и гама-
емисия, от една страна, и химическа реактнвоспособност. от
друга, дават възможност за получаване на редшт маркмранн
еъедпнеиня за бърз п качествен с<ен на редица органи. До-
като ":""1п образува траннн хелатн в качеството си на ка-
тион. ;)!""Тс може успешно да се приложи в случайте, ко-
гато е необходимо да бъде заменен анион и молекулата на
маркираиште съединения или да се обраоува комплексен
аннон.

В настоящата работа се съобщава за маркиране на ни-
кои съединения с " Т с и определяне на радиохимичната
им чистота, с прости и бързи, но сигур«:; методи, достъпни
за всяка радиохимичиа лаборатория. Разгледани са различии
хроматографски методи, изследванн са различии подвнжни
фази с оглед намнрапе на нап-подходящите условия на мар-
киране, осигуряващи висок процент на свързване на радио-
нуклида в маркираното съедниепие, за постигане на качест-
вен сцинтиграфски образ при ниска фонова активносг.

Изследванн са реднца маркирани съединения: Jin'"Tc-no-
лифосфат, '••'""Тс-нирофосфат, ^""Тс-глюконат, !1!'"'Тс-фнтат,
n9/"Tc-K-IV. Свързването на радионуклида с изследваните съе-
динення е: за 119"'Тс-пирофосфата — 88,60%, за :1!""Тс-полн-
((юсфата — 83,92%. Г№'Тс-глюконат -70,28%, «""Тс-фитат —
86.780/п и fli""Tc-K-lV - 71.990/n.

п;;'"1п-диаминоциклохексан-тетраоцетна киселина като
агент за сцинтиграфско изследване на мозък

\\. Попова, Т. Маровски (Пловдив)

Диамииоцпклохексан-тетраоцетна кпселнна (К—IV) прн-
тежава свойството да образува траини комплекси със солите
на тежкнте метали. г1зот[п като метален катьон също обра-
зува трайнн хелати с о^гаиичните и неорганнчнию липндн.

Авторите с ъ о б щ а в ^ ^ а маркнране на К—IV Сьр 11:""1п.
N'TO'ineiin са оптималпнте условия за маркиране с от лед по-
лучаване на висок процент на свързване, лнпса на фонова
актнвносл и добър сцинтиграфск!! образ. .Маркираното съе-
дашение е приложено при новече от 80 болпи в клшшчни ус-



ловия, покася се добре, липсват странични явления и качест-
вото на сцинтиграфиите е много добро. Методиката на мар-
киране е лесно изпълнима с достъпни реактиви и може да
се осъществн във всяка радиохимична лаборатория.

При определяие на радиохимичната чистота иа маркира-
ния комплекс са използувани няколко подвижни фази и са
намерени условията за най-добро разделяне иа несвързания
индий. Препоръчват се фааите 85% метанол и метанол 0,5п
оцетна киселина в съотношение 1:1.

Комплексом К—IV за пръв път се прилага за радко-
диагностични цели, а именно — сцинтиграфско изследване на
мозък наред с ЕДТА, ТсО4 DTPA. Създадена е още една

възможност за радиодиагностиката на мозък с нов радио-
фар мацевтичен агент — 113wInK-IV

Горещ възел и рак на щитовидната ждеза

М. Разпопова, Л. Симеонов, А. Атанасов (София)

В продължение на последните 12 годинк в клиниката по
ендокринна хирургия на Софийские медицински факултет
бяха оперирани 20 бол ни с горещ възел на щитовидната жд^-
за, доказан хистологично като диференциран карцином, о:
конто само трима са мъже. Поражението е тсаблюдавано
пред;имно в средната възраст.

Клиничното проучване на болните установява хиперти-
реоидна симптоматика при 14 души; останалите са еутирео-
идни.

Функционал ното изследване със | 3Ч показа при по-големия
брой болни нормални стойности на натрупване на радионук-
лида, т. е. стойностите за фиксирането иа 13Ч най-често са не-
достоверни и е налице подчертана дисхармония между тях и
клиничните белези.

Сравнителните данни между сцинтиграфичното изображе-
ние и оперативната находка показват, че болшинството —
2/3 от диференцираните карциноми на^горещия" възел —со
развиват на базата на смесената гу1щЦюперативно доказана.

Хистологич1ното проучване на тази група болни отново
показва един значителен процент на диференцирана злока-
чественост, т. е. папиларен аденокарцином — при 14 д\ши,
злокачестЕзна Лангхансова струма — 4 и малигнеи вариант
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на Хъртеловня аденом при 2 болни. Праве впечатление, че
от 14 бодни с хипертиреоидна симптоматика 11 са с папила-
рен аденокарцином и 3 съе струма Лангханс, т. е. очертава
се значите.Фш съгласуваност на клиничните прояви с хисто-
логичната картина.

Сравнителни сцинтиграфични-интраоперативно-хистологични
изеледвания при „горещия" и „топъл" възел на

щитовидната жлеза

М. Разпопова, Л. Симеонов, Г. Шумков, А. Атанасов, Е. Симеоноьа
(София)

Необходимоетта от изясняване на диапностнчния принос
на тиреосцинтиграфията наложи провеждането на сравнител-
ни сцинтиграфски-интраоперативно-хистологични изеледвания
на 377 болни (предимно жени в средна възраст) с клиниче-
ски и сцинтиграфски установени „горещ" и „топъл" възел
на щитовидната жлеза.

Клиничното проучване установи хипертиреоидна симпто-
матика при 25,67%, доказана и хистологично. Останалите
болни са еутиреоидни.

Функционалното изеледване съе 1311 показа при най-голям
брой болни (55,94%) нормално поглъщаме на йода, в
22,97% — понижено и при 21,08% ускорено и повишено, т.е.
стойностите на фиксацията на 1311 тук най-често са достовер-
ни и се съгласуват в значителна степей с клиничните приз-
наци.

Сравнителните данни между сцинтиграфското изображе-
ние и оперативната находка показват само при 43,23% от
бодните пълно съвпадение. Данните от палпаторно установе-
ните един, максимално два възела, доказани сцинтиграфски
като „горещи" и „топли", напълно съвпадат с интраопера-
тивната маходка в съответния лоб. При 56,7% хирургът яа-
мира от два до множество възли, т. е. в повечето случаи
„топлите" и „горещи" възли се развиват на базата на смесе-
ната гуша, оперативно доказана.

Хистологичното изеледване в 61,13% показва струма ко-
лоидес Базедовификата. При 25 болни (7,05%) се установява
злокачествено израждане — предимно диференциран адено-
карцином. Хистологичното проучване отново регистрира го-
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ля мою разнообразие от фор ми с незначителен процент от
хнстологнчно установена функционална хиперактьвност. Това
демонстрира сравнително малките възможности на обккновс-
ните методи на светлиняата микроскопия и потпърждава
изказаното от нас становище, че единствено хисто'ауторадио-
графията дава резултати, покриващи се с тиреосцинтитра-
фията, т. е. реално отразява действителното фушкционално
състояние на щитовидната жлеза. Тиреосцинтиграфичният
метод има важно значение в рутиината диапюетиина прак-
тика.

Сцинтиграфски образ на диференцирания карцином
на щитовидната жлеза

- М. Разпопова, Л. Симеонов, А. Атанасов (София)

През последимте 3 годи ни в Клиниката по ендокринна хи-
рургия па Софийския медицински факултет са оперирани
74 болни (предимно жени на средна възраст) с диференци-
ран карцином на щитовидната жлеза. Клиничното проучва-
не па болните установи хипертиреоидна симптоматика при 10,
хипотирсоидна при 5 и еутиреоидна при 59. Функционалист)
нзследване със1311 при 40 от изследваните 69 болнн показа
нормални стоимости, като характерното понижено поглъщане
се установи само при 1.4. Хистологичната картина на горе-
посочените болни показа папилиферен аденокарцином — 33
болни, фоликуларен — 25, Хъртелов аденом — 7, струма на
Лангханс — 3, останалите са смесени форми.

Тиреосцннгиграфичното проучване установи при 55 болни
оформени възли, при 13 — изменения от смесен тип и при б —
от дифузен. Тпреосцинтиграмкте с възли изобразяват: 39 —
„студени", 8 — „топли" възли, 8 — „горещи", 13 — смесени
и 6 — дифузен тип. Независимо от папиларния и високоди-
ференциран фоликуларен хистологичея строеж горепосоче-
ннте тиреосцинтиграми показват богато разнообразие от об-
разн, половината от конто са „студените" възли. Очевидно
функционалната активност на диференцирания карцином не
всякога е достатъчно изразена, поради което и клиничката
проява на заболяването е значително разнообразна — хипер-,
хипо- и еутиреоидна.

Характерно в хистологлчния строеж е превалирането на
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папиларния тип — 33 бодни. Високодиференциран фоликула-
рен рак има само в 25 случая, като при 6 от последните ви-
сокодиференцираната фоликуларна структура се проявярз на
фона на дифузна хиперплазия на щитовидната жлеза, дока-
зана сцинтиграфично и оперативно. Пашите наблюдения по-
сочват дифузната хиперплазия като източник- на раковата
гекеза на щитовидната жлеза.

Радиоизотопен метод за диагностициране
на чернодробния хемангиом

А. Романова, Хр. Иванов (София)

Чернодробният хемангиом е много рядко заболяване. В
повечето случаи клиничното му протичане е скрито и се от-
крива като случайна находка на операция или аутопсия.

С прилагания от две години насам радиоизотопен метод —
двуетапиа сцинтиграфия на черния дроб (колоидална, по-
следвана от сцинтиграфия със l l 3 W In -трихлорид) диагноза-
та на чернодробния хемангиом може да се постави сигурно.
Методът се баэт-ра на факта, че п31И1п-трихлорид, въведен
интравенозно, се свързва с трансферина на кръвния серум и
по този начин онагледява васкуларното легло на черния
дроб. В много силно кръвоснабдените тумори, каквито са
хемангиомите, натрупването на "^Гп-трихлорид е значи-
тслно по-голямо, отколкото в останалата чернодробиа тъкан.
Това се манифестира чрез воалиране на установените де-
фекти при колоидалната сцинтиграиа.

От 5 болни с чернодробен хемангиом сме изследвали пред-
оперативно 4 и следоперативно — 1. При всички болни на
колоидалната сцинтиграма са били установени огнищни про-
мен и.

От четиримата предоперативно изследвани болни при 2 е
проведена само колоидална сцинтиграфия и заключението е
било: ехинокок. При останалите двама, изследвани чрез дву-
етапна сцинтиграфия, е имало значително воалиране на ог-
нищните промени, интерпретирано от н&с при единия болен
като хемангиом, а при другия неправилно — като карцином.
В последния случай оперативно се установи дифузен хеман-
гиом на черния дроб.
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Прилагането на двуетапната сцинтиграфия при простран-
ство заемащи процеси в черния дроб е надежден метод за
диагностициране на хемангиомите, стига да се мисли за тях.

Онагледяване на кръвното русло със мз"Чп-трихлорид
като средство за диференциална диагноза

на огнищните процеси в черния дроб

А. Романова, Я. Канети, Хр. Иванов (София)

Липсата на специфичност на сцинтиграфските промени
при изследването на черния дроб с радиоколоиди затруднява
изясняването естеството на пространство заемащи процеси в
него. За повишаване спецификата на сцинтиграфските про-
мени, установени с помощта на радиоколоиди, използваме
ii3«in -трихлорид. С него се онагледява васкуларното легло
на черния дроб, благодарение на факта, че въведеният ве-
нозно l l 3 wIn-трихлорид се свързва с трансферина на серума
и се задържа в кръвното русло достатъчно дълго време. При
нашите условия диференциалната диагноза между ехинокок и
карцином понякога е много трудна. Ехинококовата киста е
лишена от кръвоносни съдове, а злокачествените новообра-
зувания са повече или по-малко крьвоснабдени. При срав-
няване на двете сцинтиграми при злокачествените новообра-
зувания се установява воалиране на дефекта в различна
степей.

Изследвани са 158 болни с огнищни процеси на черния
дроб. Сцинтиграфията със 1I3WIn-трихлорид провеждаме
веднага след колоидалната или по-късно. При 93 болни са
извършени съпоставки с оперативни, некропсични и лапаро-
скопични данни. При двама от болните — 2%, има несъв-
падение: при едната болна оперативно е установен дифузен
хемангиом на черния дроб и при едно дете — цироза. „Греш-
ката" при болната с хемангиома не се дължи на методика-
та, а на недостатъчния ни опит при интерпретацията на
сцинтиграмата със "^п-трихлорид.

Големнят процент на съвпадение — 98% — говори за мно-
го висока ефективност на прнлагания метод.
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Сравнителни сцинтиграфски и ангиографски проучвания
при някои заболяваиия на панкреаса

А. Романова, Вл. Божиянов (София)

Изследвани са 20 болни с клинично подозрение предимно
за туморен процес на панкреаса и за хроничен панкреатит.

Сцинтиграфското визуалиране на панкреаса се осно-
вава на възможността 755е-селенометионинът да се натруп-
ва в екзокринния паренхим на жлезата, а ангиографското —
чрез рентгеноконтрастното представяне съдовата мрежа на
последната.

При 4 от болните не се установяват сцинтиграфски и
ангиографски промени в панкреаса. При 15 болни се устано-
вяват промени в сцинтиграфския образ на панкреаса: при
7 — огнищно-дифузни, при 5 — огнищни, при 3 — липса на
визуализация на панкреаса. Тези промени корелират със сег-
ментни или обхващащи целия организ,ъм промени на ангио-
графския му образ. При 9 от изследваните болни са прове-
дени сравнителни оперативни и некропсични проучвания,
конто показват съвпадение. При един болен панкреасът е
припокрит от черния дроб и ангиографски има данни за ту-
морен процес.

Установява се почти постоянен паралелизъм между про-
мените в сцинтиграфския образ на панкреаса и редуциране
на съдовата мрежа на ангиограмите. Промените, установени
чрез сцинтиграфия и ангиография, не са специфичны. Ангио-
графски васкуларизираните процеси се визуализират по-
добре. Двата метода взаимно се допълват. Сцинтиграфията
като по-лесно приложима, поносима и не криеща рискове,
трябва да предшествува ангиографията.

Изотопна миелосцинтиграфия на гама камера

С. Султанов (София)

Миелосцинтиграфия бе проведена при 30 болни с гръб-
начномозъчни заболявания (тумори, арахноидита, дискови
хернии, травми и др.). Използуаани са 1I3OTIn -хлорид и
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l69Yb-Ca — ДТРА, гама камера и скенер „СЕЛО". Получе-
ните резултати показват, че в сравнение с широко използу-
ваните други радиоактивни вещества M3wIn-хлорид има
следните предимства: получаване на отличен образ и от-
съствие на странични явления. Освен това лъчевото нато-
варване при въвеждане на n3«jn e зкачително по-ниско.
Специално пригоденият за ликворно аплициране 169Yb-Ca —
ДТРА бе използуван за миелосцинтиграфия на болни с про-
цеси в горния гръден и шиен отдел на гръбначния мозък и
гръбначните прешлени поради по-дългия си период на полу
разпадане, което позволява провеждането на по-кхсни коп-
тролни изследвания.

Извършването на миелосцинтиграфията на гахма камера
показва редица преимущества по отношение на обикновения
скенер: възможност за динамично проследяване на насажа
на радиоактивното вещество с ликвора, краткотрайност на
изследването (5—6 мин.) и използуването на ПО-НИС^Й актив-
ности.

Медикаментозна протекция на лъчевия пневмонит
при следоперативна лъчева терапия на рака

на млечната жлеза

И. Тодоров (София)

В условията на медикаментозна протекция с Тандерил
(оксифенобутазон) при 27 болни с рак на млечната жлеза,
провеждащи следоперативна лъчева терапия на телегамате-
рапевтична установка „Рокус", динамично е проследено раз-
витието на лъчевия пневмонит посредством сцинтиграфско
изследване. За целта е използуван 113т -индиум-железен хид-
роксид. В хода на следоперативната лъчева терапия на ди-
ректните полета болните са получавали първите три дни от
500 до 600 мг Тандерил, през следващите 5 дни от 400 до
500 мг и през останалите дни от 300 до 400 мг обща дневна
доза. Изследванията са провеждани преди започването на
лъчевата терапия и на първия, втория, четвъртия, шестия и
дванадесетия месец след лея. При относително запазена
форма на съответната върхова облает се установява локална
редукция на пулмоналната перфузия, а в средните части на
белодробната половина, по-демонстративно отпред — пови-
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шена перфузия. Максимумы на промените е между втория
и четвъртия месец от завършването на лъчевата терапия. На
шестия месец се на мира значително възстановяване на бело-
дробната васкуларизация в засегнатата от облъчването об-
лает. Резултатите показват значително благоприятно повлия-
ване на развитието на лъчевия пневмонит в условията на ме-
дика ментозна протекция с Тандерил.

Сравнителни сцинтиграфски изследвания на черния дргё
съе нзт1лполивинилпиролидон и 198Аи-колоид

И. Топа лова, С. Ковачева, Б. Младенов (София)

Съобщават се резултатите от сравнителните сцинтиграф-
ски изеледвапия на черния дроб, проведени съе !1зст1п -поли-
винилпиролидон и 198Аи -колоид, при едни и същи болни с
интервал един ден между двете скенирания.

Получаването на изя|1п-поливинилпиролидон-колоид бе
извършено по модифицирана методика, предложена за първи
път в Радиоизотопния център — Пловдив. Изследвани са
болни с различии заболявания на черния дроб.

Определи се на контролна група болни кръвният клирънс
на U3mIn-PVP. Посоченият сцинтиграфски метод за визуа-
лизиране на черния дроб съе u 3 mIn-PVP колоид притежава
редица предимства в сравнение с класическата техника по-
средством | 9 8 Аи-колоид.

Сцинтиграфия на черния дроб с някои маркирани
съе l' 3'"In -съединения

Ив. Узунов (Пловдив)

Проведени са сцинтиграфски изследвания на черния дроб
при 475 болни посредством маркирани съе ll3wIn-съедине-
ния. Първоначално са използувани мзда1п-желатинови ко-
лоиди (224 болни), но явленията на непоносимост към же-
латината при отделни болни стават причина за заменянето
им съе п "Чп-хемацел (26 болни) и изт1п-поливйнилпиро-
лидон (89 болни). Особено удобни се оказват съединенията
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н а ns^in c аминокиселините метионин (23. болни) и глута-
минова киселина (113 болни). Изследванията се провеждат
20 минути след венозного аплициране на активност 2 мс на
Сцинтимат „Сименс" в условията на черно-бял и цветен ме-
ханичен запис. Болните по диагнози се разпределят: цироза
на черния дроб — 93, хроничен хепатит, холангиохепатит,
холецистит — 80, остър хепатит — 8, неоплаз ми — 89, ехино-
кок — 35 и други 170 болни. Получените отчетливи сцинти-
графски образи при всички болни позволяват информация
относно размерите, формата и структурата на черния дроб
и примените им при отделните заболявания, В голям про-
цент се получава много добро изобразяване на слезката, в
което отношение използуваните ПЗЯ11п-съединения превъз-
хождат радиоактивното колоидално злато ( 198Аи). Това се
демонстрира убедително при последователните сцинтиграф-
ски изследвания с двата изотопа при 13 болии. Получените
сцинтиграфски образи на слезката със пз/"1п-съединения са
сравними с изобразяването на същия орган посредством мар-
кирани със i97-Hg-BMXn и 51Сг и увредени еритроцити,
извършено при други 12 болни.

Пред вид удобната физическа характеристика на радио-
активния индий, ниското лъчево натоварване на болните и
много доброто качество на сцинтиграфските образа се пре-
поръчва по-широкото използуване на маркираните със
пзпг1п-съединения за сцинтиграфия на черния дроб, както и
индицирано за сцинтиграфия на слезката и с особена удоб-
ност при заболявания, когато е необходима информация от-
носно състоянието и на двата органа.

Трийодтиронинов тест при ювенилната гуша

К- Хаджийски, Н. Влахов (Пловдив),
М. Станчева (София)

Авторите проучват по радиоизотопен път функционалното
състояние на щитовидната жлеза пр i ювенилна гуша. Те из-
ползуват трииодтирониновия тест на Хамолски заради важ-
ното му предимство, че се избягва внасянето на радиоактивни
вещества в подрастващия организъм. Проучването е прове-
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дено при 62 ученици от двата пола на възраст от 10 до 17 го-
дини. Заболяването е диагностицирано по клинични белези.
Никой от тях не показва хипотиреоидни или хипертиреоидни
данни. Състоянието на еутиреоидизъм е потвърдено от био-
химичното изследване на БСИ и БЕИ, резултатите от конто
при всички са нормални. Като контролна група са подбрани
30 здрави ученици.

Данните са обработени статистически по метода на Пир-
сън и с вариационен анализ. Не се на мира сигнификантна
разлика между резултатите на групата с ювенилна гуша и на
контролната група. Авторите приемат това като доказател-
ство, че ювенилната гуша не се съпровожда от количествени
изменения в хормоналната продукция на щитовидната
жлеза.

Клетъчна кинетика при някои човешки тумори в условия
на ин витро експерименти

К- Христов (София)

В настоящото проучване се съобщават възможностите за
определяне продължителността на S-фазата на клетъчния
цикъл и на времето за удвояване на клетъчната популация
с помощта на авторадиографична методика при карциноми
на стомаха, млечната жлеза, ректума и при меланоми. Не-
посредствено след вземане на пресен материал от хирургиче-
ската зала последният се нарязва на тънки филийки (0,5 мм),
конто се инкуйират за 1 час в хранителна среда при 37°С.
Към тази ?фанителна среда се прибавя 0,5тС!/т13Н-тимидин.
След промиване на късчетата тъкан във физиологичен разт-
вор се провежда допълнителна инкубация за още 1 час в
среда, в която е поставен 14С-тимидин (2mCi/ml). През време
на инкубацията налягането на кислорода е повишено на
2,2 атмосфери. По-нататък материалите се включват в па-
рафин и обработват с авторадиографична методика. По броя
на слабо и силно маркираните ядра се определя продължи-
телността на S-фазата на клетъчния цикъл и времето за
удвояване на клетъчната популация. Получените стойности
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при отделимте ту мори се дискутират в светлина га на кон-
цепцията за клетъчния цикъл и на различията в пролифера-
тивната активност при отделяйте видове карциноми.

Моделиране върху цифрова електронна изчислителна машина
на радиологичния диагностичен процес при определяне на
функционалните смущения в щитовидната жлеза — машинна

програма ТИРАДЕ

Ц. Цанев, К. Влахова (София)

Използуването на различии радиоактивни препарати на
базата на радиоактивен йод в значителна степей разшириха
възможностите за изследване функциите на щитовидната
жлеза. Всички радиоактивни йодни тестове в крайна сметка
се свеждат до избирателното поглъщане на йод от щитовид-
натй жлеза, тьй като йодът се явява специфична компонента
от структурата на тиреоидния хормон. По този начин правил-
ната оценка може да бъде направена едва след преценява-
не и анализиране всички страни на йодния обмен.

Предложената диагностична система ТИРАДЕ се базира
на принципа, избран от Вилямс и Фитцжералд при поставя-
не диференциалната диагноза на заболяването. При разра-
ботването на логическата система са изключени някои от дуб-
лиращите симптоми, като е запазена само малка част от тях
с оглед намаляване влиянието на грешките при оценката за
еъстоянието на пациента. Използувана е лемата на Пойман
и Пирсън, която показва по какъв начин е възможно да
минимизираме стойността на неправилното класиране при
избор на едното от двете възможни състояния „алфа" и
„бета".

Математически основи — моделът се базира на Бейесов-
ската условна вероятност. Изгражда се от 16 информацион-
ни масива, като информацията се въвежда в ЦЕИМ посред-
ством перфокарта и 42 признака, сведени до логически еди-
иици и нули („I" и „О").

Машинната програма ТИРАДЕ е разработена на алгорит -
мичния програмеи език ФОРТРАН—IV и е експериментирана
на електронна изчислителна машина IBM-360/40. Програмата
автоматически проверява за липсваща или недостатъчна
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информация във входните данни и отпечатва съответиите
съобщения.

Естрогенен рецептар при р«.к на млечната жлеза

Д. Цингилев, Л. Сиракоч (София)

Първа стъпка на хормоналнотс действие върху клетките
на таргетните органи е взаимодействието на хормона със
специфичен рецептор, разгюложен върху клетъчната мембра-
на. Млечната жлеза е използвана като модел за изучаване
ка естрогенния рецептор. 150 000 G супернатант от хомоге-
нат на рак на млечната жлеза (доказан хистологично) се
инкубира с белязан естрадиол и се изучават асоциационната
и дисоциационна константа на свързване, конто се оказаха
в порядъка на 0,3 до 3 X Ю^М-1. За разделяне на сяързан
с рецептора и свободен белязан естрадиол са използвани раз-
личии методи: градиентно центрофугиране, сефадекс гел хро-
матография, акриламидна електрофореза и въглища-декстран.
Последният метод е най-удобен за серийни изследвания. За
отличаване специфичното от неспецифично свързване на бе-
лязания стероид супернатантът се инкубира в присъствието
на 1000 пъти повече небелязан стероид или се загрява 10 ми-
нути на 50° за разрушаване на рецептора.

Определяне иаличието на естрогенен рецептор и неговото
количествено измерване може да служи като средство за
предвиждане отговора след ендокринно лечение у жени, бол-
ни от рак на млечната жлеза.

Радиоимунологичен метод за определянг
на канцероембриокален антиген в серума

Д. Цингилев, Л. Сираков (София)

Използван е двойноантителен радиоимунологичен метод
за определяне на канцероембрионалния антиген (КЕА) с по-
мощта на стандарт, изпратен от Честър Бити Рисърч Инсти-
тут — Лондон. Антитяло срещу КЕА е получено в зайци сре-
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щу перхлорен екстракт от карцином на дебелото черво, с
последващо получаване от моноспецифичен антисерум чрез
адсорбиране с екстракт от нормални тъкани.

За белязане със 125i e приложен хлорамин-Т метод, като
за 5 ng протеин се използва 20fig хлорамин-Т. Пречиства-
нето на белязания продукт бе извършено на колона Сефа-
декс G-100. Работното разреждане ка първото антитяло бе
1:1600, а на второто 1:10. Стандартната крива бе в диапа-
зона от 0 до 100 нг/мл. Пробите се залагаха двойни по 0,1 мл
серум, без предварително екстрахиране. Резултатите се полу-
чават след четири дни.

Нивото на КЕА в серума на 20 здрави-контроли не над-
хвърля 10 нг/мл. Изследвано е нивото на КЕА в 32 болни
от злокачествени новообразувания с различна локализация,
при което се получава задоволително съвпадение между на-
мерените стойности и клиничната картича. Определяне се-
румното ниво на КЕА в серума на болни от злокачествени
новообразувания има повече прогностично значение, откол-
кото диа! постично.

Определяне на регионалната функция на бели дробове
със 1 3 3 Хе в диагностичната практика

Б. Чакъров (София)

Представени са резултатите от изследването на регионал-
ната функция на белите дрсбове със ш Хе при 60 пациенти
(20 здрави лица и 40 с белодробна патология).

Проучванията бяха проведени на 8-каналеи радиограф
тип Ксенон-1 с директна линейна регистрация и скорост на
записа 2,5 мм/сек. Ползувахме оксиспирограф Мета 1—25,
пригоден за инхалация на 1 3 3 Хе-газ в затворен кръг.

Основните показатели за характеризиране на перфузията
и вентилацията на белите дробове (за контролната група)
бяха определени най-малко в 3 зони за всеки бял дроб (гор-
на, средна и основа). Използувани бяха детектори с тясна
колимация — цилиндрични колиматори с отвор 30 мм.

При патологична находки сравнявахме разпределителния
индекс на перфузия (РИП) и вентилация (РИВ) както в
центъра на находката, така и в периферията на същата.
Това налагаше промяна в разпределението и разположение-
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то на детекторите върху торгкалната стена в сравнение със
същото при контролната трупа.

Получените резултати варират в зависимост от тежестта
на заболяването и не зависят от патогенезата. Определените
стойности за разпределителния индекс на вентилацията и
перфузията са, както следва: за туморни образуванкя РИВ =
0,5-0,7; РИП = 0,7—0,8; за кониози РИВ = 0,7-0,7; РИП =
0,6—0,7; при плеврални изливи и пневмонии РИВ = 0,7—0,8;
РИП = 0,6—0,7. Представени са някои по-характерни слу-
чаи за демонстрация.

Определяне дифузионния капацитет на капилярната стена
на скелетния мускул

Б. Чакъров (София)

След като се доказа, че малките хидрофилни йони преми-
нават през капилярната стена чрез дифузия, Lassen, Trap
Jensen (1968) предложиха удобен метод за изчисляване на
така наречения от тях дифузионен капацитет на капияярите
(ДКК). Той се измерва в мл кръв / 100 г/мин., като се из-

ползува отношението Е на клирънса на изследвания йон
към клирънса на 133Хе при максимален кръвоток за съот-
ветния мускул (реактивна хиперемия).

Изчисленинта се извършват по фор мулата:

КДК=[С1] йон. ^г[-1п (1-Е)] мл/100 г/мин.

В работата се използува методът за оп редел я не на ДКК
на капилярната стена на скелетния мускул за следните
йони: 1 3Ч, *Na, 51Сг—ЕДТА и""ТеО4. Изследвани са 20 ли-
ца без клинични данни за увреждане на капилярната стена
и 30 пациента с данни за такова увреждане.

Определени са нормалните стойности за ДКК при здра-
ви лица и въз основа на тях се интерпретират резултатите,
получени от изследваните болни. При последните се устано-
вява увеличен ДКК с 30—40%.

Резултатите се обсъждат в светлината на съвременните
познания върху транспорта през капилярната стена.
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Сравнителна оценка на информацията от регионалното
функционално изследване със ! 3 3 Хе и сцинтиграфия

на белите дробове

Б. Чакъров, В. Левчева (София)

На 30 болни е извършено комплексно изследване на ре-
гионалната функция на белите дробове със ш Хе и пулмо-
сцинтиграфия. Функционалното проучване проведохме на
8-канален радиоциркулограф Ксенон-1, а сцинтиграфия на
скенер „СЕЛО" (5") или „Фо-дот-Нуклеар, Чикаго" (5"). За
всеки болен бе определяна регионалната перфузия и венти-
лация най-малко в 6 области от белите дробове. При скени-
рането на белите дробове са използувани индикаторите:
i31I-MAA и 99яТс-албумин микросфери (кит). Проучени са
болни с аномалии в развитието на белите дробове, доброка-
чествени и злокачествени ту мори и др.

Състоянието на болните бе верифицирано оперативно,
бронхоскопично и рентгенографски. Сравнена е получената
информация по двата метода. Направен е разбор на изслед-
ваните показатели. Посочени са характерни случаи, при кои-
то едностранчивото изследване само на някои показатели
(например перфузията) може да ни доведе до погрешни
диагностични изводи.

Сцинтиграфия на бъбреците, черния дроб и костите с
9*T—Sn-комплексы глюкохептонат, фитат и полифосфат

Е. Шейретова, С. Ковачева (София)

Съобщават се опитът и прилюжението на " / лТс -Sn-комплек-
си глюкохептонат, фитат и полифосфат при сцинтиграфия
съответно на бъбреците, черния дроб и костите. Гези марки-
рани съединения се получават непосредствено преди използу-
ването им от китове. При конвенционално скениране са необ-
ходими 1—2 мк за бъбреците, 1 мк за черния дроб и слез-
ката и по 5 мк за костите. При работа с Гама-камера инди-
каторните активности съответно се увеличават на 10—15 мк
за бъбреците, 8 мк за черния дроб и слезката и 15 мк за
костите.
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Авторите съобщават за получаването на технически много
добри сцинтиграми, подходящи за диагностичиата работа.

Пред вид бързото и леко приготовление на китовете с
S9«jc -Sn-глюкохептонат, фитат и полифосфат за скениране
на бъбреците, черния дроб и костите, малкия радиационен
риск и иолучаваните много добри резултати авторите препо-
ръчват посочваните комплекси за широко приложение в прак-
тиката.

Количествен а радиокардиография при придобити
сърдечни пороци и миокардиосклероза

Е. Шейретова, Й. Белоев, А. Калоянова (София)

Прсведени са радиокардиографски проучвания на хемо-
динамиката при групи болни с придобити сърдечни пороци
и миокардиосклероза. Посредством метода на вариационним
анализ е проведена статистическа обработка на данните и са
определени средните стойности за всички количествени пока-
затели, а именно: индекс на минутния обем (ИМО), минутен
обем в мл (МО), сърдечен индекс мл/тел, пов. (СИ), ударен
обем в мл/мин. (УО), индекс за изпълване на дясното сърце
(ИИД), индекс за изпълване на лявото сърце (ИИЛ), теле-
диастоличен обем на дясната и на лявата камера (ОтД,
ОтЛ), резидуален обем на дясната и на лявата камера в мл
(ОрЛ, ОрД), кръвен обем на централната циркулация в мл
и в % (КОЦЦ). Освен това са определени в сърдечни цикли
и показателите: време за изпълване на дясното сърце (ВИД),
време за изпълване на лявото сърце (ВИЛ), време от пик до
пик (ВПП), белодробна циркулация (БЦ), аортните пока-
затели индекс за регургитация (ИР), време за поява на
активността (ВПА), време за достигане на плато (ВДП).

Промелите в хемодинамиката, установени посредством ко-
личествената радиокардиография, са съпоставени с клинич-
ната картина, данните от биохимичните и другите функцио-
нални изследвания.
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Стойност на ЕБП и ГФ при деца с бъбречни заболявания

Е. Шейретова, Г. Гизов, С. Кецкарова, М. Иванова,
С. Иорданова (София)

Проведено бе определяне на ефективния бъбречен плаз-
моток (ЕБП) и гломерулната филтрация (ГФ) при деца от
4 до 16 години с нефрозен синдром, остри и хронични нефри-
ти и пиелонефрити. Използувани са за целта 1311-хипуран,
169УЬ-ЕДТА в активност 1 [iCi/кг. Двата радиоизотопни
клирънса (ЕБП и ГФ) бяха изработени по Сингъл-шст ме-
тода.

Резултатите от радиоизотопните клирънси бяха съпоста-
вени с клиничната преценка на болните, креатининовия кли-
рънс, определени биохимични изследвания, концентрационна
способност на бъбреците и обичайните изследвания на ури-
ната и кръвта.

Установена бе успоредност между резултагите ог радио-
изотопните изследвания, стадия на заболяването, степента на
бъбречното увреждане и данните от другите функционални
изследвания. Клиничните функционални проби не отразяват
достатъчно прецизно бъбречната функция, както радиоизо-
топните клирънси, поради което последните имат много по-
голяма стойност у деца. Радиоизотопьите клирънси особено
демонстративно дават отклонения при начална бъбречна не-
достатъчност и тежко паренхимно увреждане. Посредством
радиоизотопните клирънси е въз можно обективно и точно да
бъде определен ЕБП и ГФ при деца.
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Радиобиология и лъчезащита



Наблюдение върху радиобиологичннте ефекти
при едновременното облъчпане на шийните 9 •, /

v надключичните лимфни възлк при болии л >'•
с болестта на Хочкин

С. Бакърджисв, Г. Богданов (София)

От 1972 г. в Центьра по онкология бе сыдадена от На-
у-мова 'и колектн-в схема за одновременно облъчване на ший-
ните и надключичните лимфни вериги. По схемата дозата в
кожата и подкожието не трябва да надвишава 5500 рад. До
средата на 1974 г. са лекувапи 50 болни. При всички болнн
се реализира предвидената огнищи а доза от 4000 рад. От
анализа на дозиметричните планове се уста!гови, чо дозата
в кожата надвишава приетата толерантна доза и варира
между 5000 и 6500 рад.

Предмет па наблюдение и регистрация бяха ранните и
късни лъчеви реакции от страна на: заангажираните лимфни
възли и околннте здрави органи и тъкани — кожа, подкожие,
хранопровод, ларинкс и гръбначен мозък. Пълно клинично
изчезване на заангажираните лимфни възли бе иаблюдавано
при 44 болни, при останалите 6 се налэжи повиигаване на
огнищната доза с още 1000 рад. У всички болни при при-
ключване на лъчелечението се установи еритем и пигмента-
ция на облъчената кожа, а при 18 — влажна спидермиолиза.
От иаблюдаваните над 1 година 38 болни при 12 се установи
атрофия на кожата, телеаигиектазии и участъци на хипер- и
депигментация, при 18 — фиброза па меките тъкани в пад-
ключичната облает без функционални смущения и при 6 —
фиброза, с изразена иеврологична симптоматика — болки,
парестезии, намалена мускулна сила и обем на движения на
засегнатата ръка. У двама от 6-те болни се проявиха и вяли
парализи.

За посочения срок не бяха наблюдавани къенн усложне-
ния от страна на: ларинкса, хранопровода и гръбначния мо-
зък. До този момент не са наблюдавани маргинален рецн-
диви.
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Влияние на някои инхибитори на свободно-радикалните
процеси в организма върху химическая канцерогенезис

Р. Лг1. Балански, Ф. К- Джиоев (Ленинград)

Редица данни свидетелствуват, че свободно-радикалните
процеси в организма играят важна роля в патогенезата на
пораженията, прелизвикани както от йонизиращата радиация,
така и от химически канцерогенни вещества. Това дава осно-
вание за изследване влиянието на вещества, инхибиращи
възникването на високоактивни свободни радикали в орга-
низма и оттам върху индукцията и развитието на експери-
ментални тумори. В нашите опити е изучено действието на
бутилхидрокситолуола (йонола), селена и алфа-токоферала
кърху канцерогенезата у мишки, след въздействие с уретан
и ДМБА.

Селенът ннхибира възннкването на аденоми в белите дро-
бове на животните на 42,8% и 48,5%. Бутилхидрокситолуола
съществено не повлиява върху количеството индуцирани с
уретан аденоыи на белите дробове при ирилагането му в
дозн 50 и 500 мг/кг телесно тегло. Мишките получаваха йонал
в течение на 5 дни. Същата схема на аплнкацня на аити-
оксиданта доведе до рязко увеличаване, почти 30 пъти. на
количеството аденоми на белите дробове, индуцирани с едно-
кратна интраперитонеална инжекция с ДМБА в доза 0,5
мг на животно. Алфа-токсоферола не оказа в нашите опити
видимо влияние върху уретановия канцерогенезис. Експери-
менталните данни показват силното влияние, което оказват
антиоксидантите върху химический канцерогенезнс.

Ефект на цистеамина и адетурона върху измененията
на диелектричните параметри на кръвната плазма

на облъчени с рентгенови лъчи плъхове

Е. Банчева (София)

Измененията на електропроводимостта на кръвната плазма
на облъчени биологични обекти при различии честоти гово-
рят за промени в солевата и концентрация, а тези на диел'ек-
тричната константа — за промени в белтъчните и фракции.
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Изменепията на тези параметры дават информация за нару-
шения в обмяната на веществата и храненето на клетката
след облъчване, която е от значение за преценка на лъчевото
увреждане.

Проучени бяха про.мените в диелектричните параметри на
кръвна плазма на плъхове, третирани с цистеамнн и адетурон
и облъчени с дози 200, 400 и 600 р. Електропроводи мостта
и диелектричната константа на кръвната плазма бяха измер-
пани в честотния диапазон 0,6—3,5 Мхц на 1-ия, 3-ия и 10-ия
деп след облъчването.

При облъчване с 600 р диелектричната константа нл
кръвната плазма на облъчените третиранк и нетретиранн с
адетурон плъхове не се различава, а при дози 200 и 400 р
адетуронът променя диелектричната константа на плазма га.
като я приближава по стойност към тази на контролната
трупа. Електропроводи мостта нз кръвната плазма на облъ-
чените и третиранн с адетуроп животни на 1-ия и 3-ия ден
за дозн 400 и 600 р намалява спрямо тази на нетреглраннге.

Електронроводимостта на кръвната плазма на защитепп-
те с цнстеамин и облъчени плъхове се отличава от тази на
иезащитените на 3-ия ден за доза 200 р, на 10-ия - за 600 р
и на 3-ия и 10-ия — за доза 400 р. Различия в стонностите
на диелектричната константа на кръвната плазма на защи-
тените и незащитени с цистеамин плъхове и за трпте дозн
има само при по-ниски^р

Генетични проучвания при въздействие
на лазерна и рентгенова радиация c7f^ ;'

А. Боздуганов, П. Генкова (София)

Съобщаваг <*.е проучваинята върху 21 култури от нери-
ферна кръс. <* облъчвани с 20 импулса по 0,13 джаула от
оптичен квантов генератор (рубинов), 9 с 1000 р рентгенови
лъчи и 3 контроли. Облъчването е провеждано вьрху 3 кул-
тури на 24-ия, 48-ия и 72-ия час от началото на опита. Ана-
лизнрани ояха микроскопски по 40 добре пръснати метафазпи
пластинки за всеки отделен ден. Най-качествените пластин-
ки се Фотографираха и кариотипираха при спазване па кри-
терните на Чикагската конференция. В 65% от анализира-
ните метафазни пластинки от опита с лазерно въздействие
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устаиовихме радиационно индуцираин хромозомнн аберацни,
чокато променпте в контролите бяха само в 5,3%. Устано-
•iiixyc аисуплопдня, коя то е представена най-често чрез хи-
.юдиплоидни метафазпи пластинки, полиплоидия (триплои-
дпя, тетраплоидия и частична ендоредупликация) и структур-
ой промени. Преустройването на хрбмозомите в структурно
отношение бе представсно чрез ацентричпи фрагмент, наГ-
често чифтни, а по-рядко единични, включително и минутни
хромозоми. дпцентрични и трицентрични хромозоми, ннтер-
етициални делении и хромозомнн траслокацпи. Най-голямс
разнообразие и манифестация на хром'озомките аберацми се
установи на облъчените на 72-ия час, което се евьрзва с ели-
минчрането па нестабилните хромозомни гбераиии — ацен-
трични фрагменти и дицеитрични хромозоми в процеса на
последващи деления.

Представеннте данни създават нови възможиости при
оценка на генетичните иромеш: под влияние на лазерна ра-
диация и евемтуалното оиределяне на прагоккте дози.

Облъчване на кожата вследствие радиоактивни замъреявания
при използуване на радиоактивни вещества в медицинската

практика

Г. Василев. М. Михайлов (София)

Мзследванн са радпоактнвннте замъреявания на кожата
на медицинския персонал, конто се получават при използува-
нето на открпти радиоактивни източници в лъчелечението и
радноизотопната диагностика. Авторите анализират данпи-
те от замъреявапето на кожата па китките на ръцете и лн-
цето при работа с радиоактпвнн съединения на йода, злато-
то, (росфора и други изотоп и.

Въз основа на измервания на степента на радиоактивни-
те замъреявания и на експериментално уста новей закон за
разпределение на 'радиоактивинте замъреявания по дълбочи-
нг.та на кожата авторите пресмятат дозитс на облъчване на
базалпия слой, конто е приет за критичен орган на кожа-
та.

Установява се, че в редпца случаи мощноетта на дозата
на облъчване на базалния слой на кожата може да достигне
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много високи стойности — до десетки и стотици рад/час, кое-
то налага на въпросите на защитата от радиоактивни замър-
сявания да се обърне сериозно внимание.

Вътрешно облъчване на медицинский персонал, работеш, с
открити радиоактивни вещества

Г. Василев. Г. Филев (София)

При работа с открити радиоактивни вещества, прилагани
;*а целите на лъчелечението и радиоизотопната диагностика,
меднцинският персонал се^излага както на въишно, така и
на вътрешно облъчваие. Последнего се обуславя от радиоак-
тивпп вещества, попаднали в организма пер ос, инхалатор-
но и чрез 'перкута»на резорбция.

В работата се обобщават изследванията на авторите за
съдържаиието на радиоактивни вещества в организма на ме-
дицинский персонал, 'работещ с открити радиоактивни веще-
ства. За целта е използуван броячът за измерване на актив-
ността на човешкото тяло, който е монтиран в НИРРХ.

Дава се оценка на иикорпорираната активност и за дозите
па облъчване на сьответмите критически органи. Въз основа
на изследване на определен контингент лица и на сравнител-
ни дозпметрнчни измервания авторите стигат до заключение-
то, че при работа с откритн радиоактивни вещества, изнолзу-
ванн в медицината, лъчевото натоварване на персонала се
определи предимпо от външното облъчване.

Лъчево натоварване на медицинския персонал при рутинни
диагностични и терапевтични приложения на ректгенови

лъчи

Г. Василев, А. Караджов, М. Христова (София)

В работата е представен статистически анализ на 19 хи-
лядн отделни измервания на стойностите на екопозициите,
конто се получават за период от един месец от медицинския
персонал, работещ с рептгенови апарати, използуааии за pv-

309



тинни рентгенодиагностйчни изследвания, а също така и за
лъчелечение.

Експозицннте са измервани с помощта на филмовн дози-
метри, конто се сменят ежемесечно и се носят от персонала
в областта на гърдите.

Изследван е характерът на разпределението на стойнос-
тите на експозициите и са намерени съответните, представи-
телни за разпределението стоиности.

Въз основа на тези дании са пресметнати средните стои-
ности на д^зите на облъчване за някои критически органи на
тялото на работещите.

Оценката на лъчевото натоварване на персонала се пра-
ви въз основа на сравняване на получените стоиности на
дозите с тези, конто в настоящий момент са приети за пре-
дел но допустими.

Лъчезащитен ефект на мицел от висши гъби върху
хромозомния апарат на плъхове о,о

Л. Григоров, А. Торев, Г. Стойчев (Пловдив)

Опитни плъхове получавали в продолжение на 4 седми-
ци до облъчването им с 400 р храма, обогатена с 5% мицел
от щам ПС-64, в 1 г от конто се съдържат следните компо-
нента: суров протеин 37,2%, чист албумин — 27,8%, небел-
тъчни азотни вещества — 7,4%, въглехидрати 47,9%, аспар-
гинова киселина* — 1,42%, глутаминова киселина — 1,17%,
серии — 1,8%, глицин — 0,75%, аланин — 3,5%, ©алии —
1,12%, пролин — 1,03%, лейцин — 3,56%, фенилаланин — 2,2%,
метионин — 1,93%, тирозин — 1,12%, лизин — 1,56%, хистн-
дин — 0,92%, аргинин — 1,1%, цистеин — 1,71%, витамин
Bj — 2,42 гами/г,*витамин Вг — 32,5 гами/г, рибонуклеинова
киселина — 37,3 мг%, дезоксирибонуклеинова киселинз —
12,4 мг %.

Животните са убивани 1, 7, 14, 21 и 28 дни след облъч-
ването и ксстномозъчните им клетки от бедрените кости са
нзследвани за хромфомни изменения. При ллъхове, захран-
ваки с диета, обогатена с 5% мицел, процентът на аберантни-
те клетки за всички интервали от време е по-нисък от този
при плъхове, облъчени със същата доза, ио захранвани с
обнкновена диета. Най-значителна разлика се наблюдава
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24 часа след облъчването, където гароцентът на аберантни-
те клетки в плъхозе, хранени с обикновена диета, е 10%, а
при опитните серии е 0,8%. В следващите интервали от вре-
ме процентът на аберантните клетки при опитните серии не
се различава статистически от този при необлъчени плъхове,
докато при илъхове, поддържани на обикновена диета, сни-
^кението на аберантните клетки става постепенно с тенден-
ция за иэравняване с контролните на 21-ня ден.

Хромозомни изменения в костно-мозъчни клетки на плъхове
след апликация на 13JCs

Л. Грнгоров. Т. Карагьозова, Г. Вълкова, Е. Лютакова (Пловдив)

Проучват се хромозомните изменения в 6160 костно-мо-
зъчни клетки от 90 плъха след интраперитонеална аплика-
ция на 1 3 !Cs в активности, еквивалентни на диагностичните
дози(6{д,С0 съот1вет1но 5 и 10 пъти по-големи. Цитогенетични-
те изследвания са проведени 1, 3, 7 и 14 дни след аплика-
цията. Установява се, * че един ден след апликацията на
6p,Ci13ICs 2,3% от костно-мозъчните клетки, блокирани в
метафаза, са с хромозомни изменения. В 3-ия (2%), 7-ия
(1,5%) и 14-ия ден (1,3%) се наблюдава тенденция към на-
маляване на аберантните клетки, без стойностите на същито
да се изравнят с тези в контролата (0,6%).

След апликацията на 30ftCi се наблюдава във БСИЧКИ
нременни интервали сигнификантно увеличение на количество
го на аберантните клетки в сравнение с тези след 6p.Ci. Това
увеличение е ло-силно ^зразено в 1-ия и 3-ия ден след апли-
кацията.

Апликацията на 60;лО l 3 t Cs води до увеличение на про-
цента на аберантните клетки в сравнение със същите след
6{tCi, но не показва тенденция за увеличение в сравнение с
аберантните клетки при апликация на 30fiCi.

Структурмите хромозомни изменения са предимно едно-
ударни (хроматидни и хромозомни фрагменти) и незначите-
лен процент двуударни (полицентрици, рингове и интерсти-
циална делеция), конто се наблюдават почти изключител-
но 1-ия ден след апликацията.
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Някои проблеми на лъчевото натоварване по време на
извършване на хистеросалпингография

Л. Даков, Д. Василев (София) <->-"V

Подчертавайки зиачението на хистеросалпингографията в
пшскологичиата диагностика, авторите обръщат внимание на
излиишото лъчево натоварване на жените в репродуктивна
г.ъзраст, обект на изследването, и на обслулсващия персонал
по време на тази дпагностична процедура. Между най-чес-
тнте пропуски, правепп в това отношение, ге сочат: липса на
иредварителна подготовка за процедурата (съгласуваност на
екала, информация за състоянието на пациентката), недоста-
тъчната адаптация, мал кото на брой, то продължителнн по
време просветлявания, стремеж да се проследят скопично и
не важни от гледна точка на днапюстиката момента в изпъл-
BaiiCTo па различимте отдели на гениталния апарат, твър-
де пезадоволптелното блепдиране, обхващзщо 4—5 и пове-
че пъти по-голямо поле от обекта на изследването както при
скопия, така и .при графия, неизползуването на пвърда тех-
ника н пр.

Авторите са провели хронометраж на отделайте момеп-
ти на извършването на хистеросалпингографията и предла-
гат анализ на даинате за средната продължителност на про-
цедурата, дела, конто се пада на просветляването. броя на
просветляваннята, съотношението скопии—графин, продължи-
телността на скопичния контрол, възможността за максимал-
по блендиране и пр. За по-пълна достоверност данните са
набрани при 100 последователно извършенк хистеросалпин-
гографии с участието на един рентгенолог и трима-акушер
гиаеколози.

На края се дават препорьки за рационализирале мегоди-
ката за извършване на хистеросалпиигографиите с оглед ка-
кто намаляване на лъчевото натоварване «а жените в репро-
дуктивна възраст и на медицинская персонал, така и тирай-
ното документиране на̂  състоянието на гениталния апарат с
повече графии, при условие на твърда техника, за сметка,
на излпшно продьлжителното скопиране.
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Хигиенна оценка на резултати от фантомни измер.ванкя
на гонадки дози лъчения без и със защита при някои

рентгенови изеледвания

X. Дерменджиев, В. Беликов, Е. Катеринов (София)

В резултат на масовите рентгенови прегледи в медицин-
ската практика лъченатоварването на населението в страни-
те с развито медицинско обслужване е твърде голямо — от
20—150 мрад/год. спрямо естеств'ения радиационен фон —
100 мрад/год.

Основен дял при това се па да на гонадната доза лъчение,
получарана от пациента при различии рентгенови изслед-
вания.

Големината на погълнатите от гоиадите дози зависи мно-
го от излолзуваните от пациента лъчезащитни средства през
време иа рентгеновите прегледи, от характера на изеледване-
то — дали гонадите попадат под директния сноп лъЧи и пр.

За целта бяха изработени 4 фантома от различии възрас-
ти (2, 7, 14 и 25 г.). Дозиметричните ызмервания бяха изпъл-
нени на рентгенов апарат „Хофман — SR 700D" чрез имита-
ция на 15 рентгенодиагностични изеледвания — скопични и
графичии без и със използуване па защита, без и със изпол-
зуване на ЕОП.

Получените данни ни показват, че рентгеповпте процедури
с най-голямо лъченатоварване по реда на тяхното намалява-
не са скопиите на стомашно-чревния тракт, графиите на пояс
ните прешлени, на тазовите органи, бъбреците, бедрата. В
някои случаи защитата ма гонадите не- може да се осъществи
(скопия на стомашно-чревния тракт у деца и жени), изелед-
ване органите на таза и бъбрецмте у жени. При други изелед-
вання защитата на гонадите е слабоефективиа — скопия на
поясните прешлени, графия на черепа и гърдите у мъжете.
При използуване на ЕОП се намалява гонадната доза 2—9
пъти. Въз основа ша велнчината на гонадните дози, конто па-
циентът получава, различните рентгенови процедури могат
да се разделят на три групп:

1. Рентгенови изеледвания с малко лъчево натоварване
(рентгенография на черепа, на гърдите и пр.);

2. със средно лъченатоварване (скопия на белите дробо-
ве, рентгенография на бедрата и др.);

313



3. сголямо лъченатоварване — гонадите попадат в поле-
то на първичмия сноп лъчи — с копия на стомашно-чревния
тракт, рентгенография на органите на таза и др.

Кинетика на тромбоцитите в ранния и късния стадий
след облъчването у радиозащитени плъхове ,

/п
Л. Димитров (София ^

Върху 720 опитни и контролни бели плъха „вистар" се
проследи кинетиката на тромбоцитите чрез определяне на
тяхната преживяемост и тромбопоезата. Получеиите резулта-
ти шоказват, че облъчването уврежда тромбопоезата, но ие и
самите тромбоцита. Най-бързо се възстановява броят на
тромбоцитите в протектираните и лекувани животни. При по-
следните се иаблюдава между 6-ия и 15-ия месец след летал-
ното облъчване период на видимо благополучие и след това
се установяват известии смущения в тромбопоезата и нама-
ление в броя на тромбоцитите.

Оценка на риска за заболяване от белодробен рак сред
някои категории подземни работници у

М. Димитров (София)

Вьв въздушната среда на рудниците за добив на радио-
активни и полнметални руди, в тунелното строителство и
други подземни изработки и повишените концентрации на
дъщерните продукти на радиоактивните газове създават по-
тенциална опасност за преоблъчване дихателната система на
работещите. Максимумът на погълнатата доза от алфа-ком-
пскентата на отложената в процеса на дишаието активност
е в облг:стта на вторичночетзъртичните бронхи. Под влияние
на облъчването и други увреждащи фактори в тази критична
тъкан се създават предпоставки за иниииираке на белодро-
бен рак, честотата на конто е пропорционална на кумула-
тивната доза.

Оценката на абсолютния радиационен риск за работе-
пг; в условията на замърсена с радонови дъщерни продук-
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Tii атмосфера е нзвършена на основата на пресметнатите
величиии на кумулативната погълната доза и зависимости
„доза-ефект", получена в епидемиологични проучвания от
други автори. При диапазон с долна граница, представлява-
ща' произведение на пределно допустимата концентрация и
половината от необходимия за първа категория труд подзе-
мен стаж, и горна — максималните измерени величини на
„скрнтата" енергия на алфа-разпадането, умножени по пъл-
ния подземен трудов стаж (180 месеца), се получават куму-
лативни погълнати дози 90—8100 работни нива X ыесеци. На
такива кумулативни оъздействия отговарят груби честоти
2—150 случая /'год., на 10 000 души работници при 2—5 слу-
чая / год. сред същото число мъже от останалото население
на страната.

Релултатите от ориентировъчно статистическо проучване
сред реална група, обхващаща 230 подземни работници със
съотр.етен трудов стаж и индивидуалнс кумулативно лъчево
натоварване, показват величина на прогнозираната честота
за заболяване от белодробен рак 0,43 случая / год., което
за 10 000 души работници съответствува на около 19 случая /
год. Величината на риска означава, че е необходимо сроч-
но внедрязане на ефективни мерки за подобряване условия-
та на работната среда в радиационно отношение за голяма
част от подземните работници.

Методи за определяне на реалната експозиционна доза при
индивидуалния дозиметричен контрол

I. Относно реалността на отчетената експозиционна доза
при индивидуалния дозиметричен контрол

К. Манолов (Пловдив)

Освен изьестните недостатъци, валидни за всичкп методи
за индивидуален дозиметричен контрол, се разглеждат и ня-
кои други моменти, водещи до сериознн грешки при отчита-
не на индивидуалните дози, на конто досега не е обръщано
ггимание.

Днес в много случаи работещите в радиационна среда
хора се облъчват от няколко страни на тялото едновременно
или в процееа на своята работа обръщат всичките си страни
към радиоактивния изтрчник. В тез и случаи отчетената от
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техните дозиметры експозиция е нереална, защото дозиметри-
те регистрират напълно ефективно само лъчите, падащи пер-
пендикулярно (с известии отклонения) към тяхната повърх-
ност (фотодозиметър) или надлъжната им ос (йонизацио-
неп дозиметър). Падащите под ъгъл лъчи при фотодозимет-
рите се регистрират пропорционално на синуса на същия.
Посочва се значението на тялото, екраниращо частично пре-
мгнапащото нрез него фотонно лъчение преди достигането
му до дозимегьра. Породената от това грешка е по-голяма
при дозиметрия на разходящо се лъчение. Подчертава се
необходнмостта от отстраняване или коригиране на тези не-
досчатъпч.

Методи за определяне на реалната екпозиционна доза при
индивидуалния дозиметричен контрол

II. Определяне на реалната ексггозиционна доза фотонно
лъчение с дозиметър, работещ на йонизационен принцип

К. Манолов (Пловдив)

Рлл'ле/лдаг се никои факторм, влияещи сыдествено на
точиоеттл на огчетеннте дози с индивидуални дознметри, ра-
ботещи на нопизацпонен принцип, на конто досега не е от-
давано значение. Детекторите от този вид регистрират ефек-
тивно само фоюнно лъчение, падащо иод прав ъгъл с изве-
стии отклонения от него спрямо надлъжната им ос. Лъчите,
стпгащи под оетър ъгъл, не се регистрират ефективно. Като
следствие на това възникват грешки в измерената експо-
зиция.

При одновременно или последователно облъчване от
различии страпи също възникват грешки поради погльща-
не на част от енергията на лъчението от тялото. през което
прем1!нават. Особено големи са грешките при дозиметрия
па разходлшо фотонно лъчение, какзото на практика се сре-
ща твърде често.

Предлага се възможност за отстраняване на породенито
от гели фактори грешки. На базата на разработен от автора
математически модел се извеждат и предлагат за ползуване
керекцноннн коефициенти в зависимост от средното раз-
стояние до нзточинците на радиация. Изчислените коефи-
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циенги за корекции при разстояние от 0,1 до !00 метра са
дадени и таблица, което улеснява тяхното ползуване. Кое-
фициентите се променят от 1,913 до 1,333. Смята се за умест-
но за по-ефективно регистриране на радиацията в никои слу-
чаи индивидуалните дозиметри да се носят разположени не
по обичайния начин.

Изслсдване измененията в електропроводимостта и
дислектрнчната константа на кръвна плазма на облъчени и

гретирани с радиопротектори бозайници

3. Паскалеп, Е. Банчева (Софии)

Извършени са нзмсрвания па електропроводимостта и
диелектричпата константа на кръвна плазма на мишки от
линията С57—BI, облъчени с чисто гама и чисто чеугронно
лъчсиие, а така също и със смесено пеутронно-гама лъче-
!'не в общи дози 5, 10, 15. 20 и 25 рада. Проведени са измеова-
ния и на кръвна плазма" на плъхове от линията ,;Вистяр"
при облъчване с рептгенови лъчи в дози 200, 400 и 600 •>.

Резултатите от изследванията показват характерни из-
менения на електропроводимостта и диелектричната конс-
танта на облъчените животни, чиито параметри отразяват
измененията в солевата "концентрация и конформационнн
промени на белтъчните фракциии в кръвната плазма. Анали-
з ы на даньите показва, че в първите дни след облъчването
настъяват изменения във водно-солевия обмен на клетките и
тъканите на животните, като с следващнте дни (след 3-ия
ден до 10-ия ден) в зависймост от дозата на облъчването
този обмен се засилва или възстановява спрямо нормата.
Конкордантни на тези изменения са и конформационните
промени на белтъчните фракции в кръвната плазма.

Полученнте даннн дават възможност споменатите пара-
метри на кръвна плазма на' облъчени с ноннзиращи лъче-
иия животни да се използуват като тест за намиране на
ранни промени във водно-солевия обмен на клетките и кон-
формационнии изменения в белтъчните фракции, прели още
да са наблюдавани характерните изменения в количесгвото
на отделяйте видове белтъчни фракции в кръвчата плазма на
облъчените организми.
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Определяне на относителката биологическа ефективност на
смесено неутронно гама-лъчение по ефекта на

конформационните изменения на белтъчните фракции в
кръвна плазма - JГ

3. Паскалев (София)

За определяието на относителната биологическа офекти-
кност (OBL) на смесено неутронно гама-лъч-гние предимно
се използува лъчението от яДрени реактори. При тези из-
следвания обаче процентного съотношение между гама- и
неутронната компонента варира в широки граници, което
затруднява разделното*характеризиране на смесеното неут-
ронно гама-лъчение.

От друга страна, определяието на ОБЕ при смесено не-
утронно гама-лъчение е извършвано при обша стойност на
погълната доза от 200 до 600 рада. Липсват данни за опре-
деляието на ОБЕ на смесено неутронно гама-лъчение при
сравнително писки стойности на общата погълната доза (в
диапазона 5—20 рада).

В работата се разглежда въпросът за определяне на
ОБЕ на смесено неутронно гама-лъчение с различно про-
пентно съотношение .между гама- и неутронната компонента
(10%, 25%, 50% и 75 °£ на неутронната компонента), при
облъчване на мишки с общи стойности на погълнатите дози
5, 10 и 20 рада, по ефекта на конформационните изменения
на белтъчните фракции на кръвна плазма, определени пос-
редством измерване на електропроводимостта и диелектри-
чната константа на кръвната плазма.

Стойностите на ОБЕ варират от 1,25 до 3,70 при изме-
нение на процентното съотношение на неутронната компо-
нента от 10% до 75%, при облъчване на мишки с неутрони
с еиергии 4,1 MeV (полутониево-берилиев източник) и га-
ма-лъчи (радиев източник).

Изследване на конформационните проблеми на ДНК.
облъчена с гама-лъчи в дози 10 крада -4- 1 Мрад по някои

биохимични и физико-химични показатели -~{\(о

3. Паскалев, Е. Банчева, Хр. Лалова (София)

Реакционната способност на органичните съедннения п
биополнмери в значнтелна степей се определя от конфор-
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мационното състояние на молекулнте. Това обуславя нара-
сналия интерес към определяне на конформационното със-
тояние на редица биополимерн.

Резултатите от проведеиите изследвания върху опреде-
лянето на конформациомното състояние на ДНК, изолиранн
от телешки тимус, показват, че при облъчване на ДНК с га-
ма-лъчи с дози 10 крада Ч- 1 мрад, настъпват изразени
конформационни промени на ДНК, като с увеличаване на
дозата се увеличава степента на глобулизация на моле-
кулата на ДНК и намалява степента на спиралност. В до-
зовия интервал 10 крада + 100 крада тези промени са най-
сп.пю изразени, а в интервала 100 крада -ь- 1мрад те са
но-слабо изразени.

Получените рёзултати дават възможност да се направн
опит за обяснение на някои промени в биологичната акти-
вност на ДНК, облъчена с гама-лъчи в изследвания дозов
интервал, както и да се обяснят някои изменения в биохи-
мичните показатели на облъчената ДНК.

Съпоставянеточна получените рёзултати от изследвания-
та на конформационните изменения па ДНК, изолирана
от бактерии (Бацилиус субтилис и Ешерихия коли), и ДНК.
изолирана от органи (телешки тимус), показва, че характе-
рът на конформационните изменения на ДНК е еднакъв
и при двата вида биологични обекти.

Ефективност на лъчезащитните мероприятия за пациентите
при рентгеновяте диагностични и профилактични прегледи

3. Печсникова (София) ^ £

От данннте на световната статистика е известно, че ири-
близително 75% от надфоновото лъченатоварване на На
селението се дължи на рентгенови диагностични и профи-
лактични прегледи. Понастоящем оценка за лъчеиатоваре-
ността на населението е оценката на генетично значимата
доза. Проучванияга в световен мащаб сочат, че масовата
оценка на генетично значимите дози, конто населението по-
лучава в резултат на медицинските рентгенови прегледи, ва-
рира от 20 милибера годишно за Япония до 170 милибера
годишно за Ню Йорк. Намаляването или увеличаването на
тези дози е з пряка връзка с- мероприятията за лъчезащи-
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тать на пациентите, конто осъществява всяка страна. Льче-
защитата на пациентите е сложен комплекс от физико-техниче-
ски и организационни мероприятия, а също така е в тясна
зависимост от професионалната подготовка на лекарите-
клиницисти н лекарите-рентгенолози.

На тази база са направени целенасочени проучвания в
20 здравни заведения — поликлиники, болници, тубдиспан-
сери и др., — т. е. такива, в конто най-масово минават хора
па рентгенови прегледи. Разгледаии са броят на рентгено-
пнтс прегледи, тяхната клинична обоснованост, процентът
иа негативните рентгенови находки, техничоско съетояние
на използуваната апаратура, мерките, конто се взимат за
защита на пациентите, и пр.

От напраеената пай-обща характеристика на сьстоя ?ие-
то на лечезащитиите мероприятия за пациентите при рен-
тгеновите диагпостични и профилактични прегледи се пра-
нят изводи и предположения за подобряване на лъчезащ.
тата.

Радиоимунологично определяне на витамин В12 в серума на
болни от витилиго и псориазис

А. Райков, Н. Златьов, А. Дурмишев, Ч. Киров, Б. Божков (София)

С радиоимунологичен метод (Фадебас витамин В1 2

т<тт) о нзеледва-но нпвото па витамиш В^ у 28 бол ни от
витилиго и 31 болни от псориазис. Установено е значително
снижено ниво на витамин B J 2 у пациентите с витилиго
(86,96 ± 105,5 пико гр на мл серум), докато при болните
от псориазис намерените стойности (344,03 ± -348,24 пико
гр на мл) са на долната граница на нормата (от 300 до
1000 пико гр на мл серум).

Получените екстремно писки стойности у болните от ви-
тилиго съответствуват на често намираното съчетание на
витнлиго с. пернициозна анемия. Обсъждат се вероятните
автоимунни механизми за намерения недоимък на витамин
В ] 2. Изследването при псориазис е направено с or лед про-
вежданата при това заболяване терапия с витамин В>2.
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Кинетика на мононуклеарните фагоцити след тимектомия

В. Серафи^ов-Димитров, 3. Дечева-Нинова А. Михалев (София)

Направен е опит за определяне на някои от кинетичните
параметри на мононуклеарните фагоцити у 40-дневни плъхо-
ве — здрави или тимектомирани на 24-ия час след ражда-
нето. След венозна инжекция на тимидин —3Н са Еземани
проби от кръвта и перитонеалната течност в различии ин-
тервали от време, за изследване на моноцитите от перифер-
ната кръв и перитонеалните макрофаги. С помощта на ав-
торадиография са определяни процентите на белязаните мо-
ноцити и макрофаги, а така също и броят на зъриата вър-
ху белязаните клетки.

Резултатите от проучванията показват, че обновяването
па моноцитната популация в кръвта на тимектомираните
животни се извършва по-бавно, отколкото у здравите плъхо-
ве. Минималната скорост на обновяване при тимектомира-
ните плъхове е 1,18% час, а при здравите животни —
2,26% час; максималното време за цялостната подмяна на
популацията е съответно 122 часа и 63,7 часа. Стойностите
на времето за полуизчезване на моноцитите от циркулация-
та са съответно 12,6 и 14,2 часа, а на транзитного време --
18,2 и 20 часа. Белязането на перитонеалните макрофаги
показва, общо взето, ниски проценти.

Възможно е забавената подмяна на кръвните моноцити
след тимектомия да се дължи на някаква промяна в био-
логичните им качества вследствие премахването на тимуса,
или пък на изменения в хуморалните отношения в орга-
низма. Не е изключено и двата механизма да съществуват
успоредно.

Изучаване на нролиферативна-.а активност на клетките на
женски ге полови пътища през време на постнаталното

развитие след еднократно облъчване с 500 rad ^

М. Тилева (Пловдив)

Женски бели плъхове бяха облъчени готално еднократно с
доза 500 rad на апарат ,.Рокус-М" на 8-ия и 19-ия ден след
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раждането. Митотичната активност на клетките на епители
те на матката, шийката и влагалището бе изучена в дина-
мика на 2-ия, 6-ия, 12-ия, 26-ия, 50-ия и 74-ия час след об-
лъчването. Установено е, че на 8-ия ден след раждането
(период на активен растеж) митотичният индекс на епите-

лите на матката, шийката и влагалището е висок (28,4; 21,2
и 23,0%). На 2-ия час след облъчването той спада до 3,0%,
постепенно се увеличава на б-ия час и достига максимума
на 12-ия час (39,8; 37,0; 42,9% У. Вторият максимум с прак-
тически аналогични стойности се отбелязва на 74-ия час.
В периода от 26-ия до 50-ия час митотичната активност е
по-ниска от максималната. На 19-ия ден след раждането
(период на предфункционално диференциране) митотичният
индекс на клетките на епителите на матката, шийката и вла-
галището е съответно: 2,9; 7,1 и 14,4%. След потискане на
митотичната активност на клетките на трите епитела на 2-ия
час след облъчването, на 6-ия час тя постепенно се увелича-
ва и в периода между 12-ия и 50-ия час е максимално ви-
сока: за клетките на маточния епител — 5 пъти, а за клет-
ките на епитела на шийката и влагалището — 2,5 пъти в
сравнение с контролните данни. На 74-ия час митотичният
индекс на епителите на шийката и влагалището достига из-
ходните стойности, а на епитела на матката — остава два
пъти по-висок. Резултатите от изследването показват, че
най-бързо и на високо ниво се възстановява митотичната
активност на маточния епител у облъчените 19-дневни жи-
вотни. Това най-вероятно се дължи на дългия митотичен ци-
къл на клетките на маточния епител — 203,4 часа, при кое-
то относително са удължени и чувствителните към облъчва-
не фази на цикъла.

Растеж на нормалния и облъчен епител на влагалището
в култури in vivo oi

М. Тилева (Пловдив)

Изучен е растежът на нормалния к облъчен епител на
влагалището по метода на Ф. М. Лазаренко (1959). Къс-
чета от влагалище на нор мал ни и облъчени с 1000 и 2000 р
полово незрели бели плъхове се смесваха с късчета целои-
дин и се имплантираха под кожата на коремната стена на
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полово незрели женски плъхове. Имплантатите се извличаха
за хистологично изследване от 1-ия до 10-ия ден след опе-
рацията. Резултатите от изследването показаха, че на 1-ия
ден след имплантацията влагалищният епител се дедиферен-
цира. Митотичният индекс на неговите клетки е висок
(МИ = 16,2%о). Впоследствие количёството на пролифери-
ращите клетки се увеличава и дотига максимум на 3-ия
ден (МИ = 32,7%о). На 5-ия ден започва диференцирането
на новообразуваиите структури и пролиферативната актив-
ност на клетките прогресивно намалява и на 10-ия ден
МИ = 15,6%о- Облъченият с 1000 р влагалищен епител ра-
сте и се диференцира, както н&облъченият, с тази разлика,
че през първите 3 дни митотичната активност е временно
потисната и достига максимални стойности на 5-ия ден
(МИ = 47,0%о), задържа се на високо ниво и на 7-ия ден
(МИ = 31,3%о), а на 10-ия ден достигало 19,0%0- В ре-
зултат на удължения период на пролиферация новообразу-
ваните структури от облъчения епител са много „пищни".
Елителът, облъчен с 200 р, не показва растеж на всичкн
изследвани срокове. Нашите данни съответствуват на резул-
татите, получени от К. М. Светикова (1961) и Л. И. Чекулае-
ва (1969, 1974) за добрата възстановителна способност на
епителиите от епидермален произход след рентгеново облъч-
ване до 1200 р. Ако се съобразим с правилотр на Warren
(1944), че към броя на радиочувствителните клетки се от-
насят тези, конто силно се увреждат при облъчване по-мал-
ко от 2500 р, клетките на епитела на влагалището трябва
да отнесем към относително радиочувствителните.

„Риск спрямо полза" при рентгеновата и радионуклшша
диагностика &*

И. Узунов (София)

Когато през 50-те години у нас започва осъществяването
на програма по лъчезащита в медицината, нормите за до-
пустимото облъчване на населението се основаваха само на
генетичния риск и облъчването с медицинска цел се изключ-
ваше от тези нор ми. Сега обаче се счита, че соматично-сто-
хастичните последици от карциногенния ефект на йонизира-
щите лъчения са съизмерими с генетичните поражения. По-
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неже карциногенният риск се определи от органната доза,
при повечето рентгенови и радионуклидни изследвания този
риск е значително по-висок от генетичния. Освен това мно-
зина считат, че облъчването с медицинска цел трябва да се
включи в сумарната максимално допустима доза за населе-
нието (5 бер до 30-годишна възраст). Като се има пред вид,
че и през следващите десетилетия над 95% от облъчването
на населението ще се дължи на медицината и че рискът от
индуцирането на малчгнени процеси не може да се счита за
„пренебрежим" даже при ниво на облъчване от порядъка
на фоновото, става ясно, че при всеки конкретен случай на
използуване на лъчение е необходимо достатъчно точно да
се оценява „рискът спрямо ползата". Това налага основно
преразглеждане на проблемите, свързани с лъчезащитата на
пациента, още повече че и у нас напоследък се забелязват
сериозни пропуски в това отношение (напр, сърдечни кате-
теризации и скопични прегледи с експертизна цел (!), немо-
тивирани масови профилактични изследвания и др.), дъл-
жащи се на недостатъчната ефекитвност на контролните ор-
гани и особено на използуването на рентгеново лъчение от
нерентгенолози.

В доклада се обсъжда карциногенният риск при някои
конкретни изследвания и се на ,тоява за организирането на
симпозиум по лъчезащита в медицината, на който да бъдат
поканени лекари от всччки специалности, имащи отношение
към рентгеновата и радионуклидна диагностика, с оглед да
се вземат разумни решения за рязко ограничаване на облъч-
ването на населението.

Изследване с целотелесен брояч зависимостта между
телесния калий, ръста, теглото, възрастта и пола на

норма жи възрастни индивиди

Г. А. Филев (София)

С помощта на целотелесния брояч е изследвана зависи-
мостта между целотелесния калий, ръста, теглото, възраст-
та и пола на възрастни индивиди. Зависимостта е предста-
вена като линейна множествена регресия. Регресионните
уравнения за двата пола се различават значимо. Тези урав-
нения позволяват да се изчисли нормалната стойност на
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телесния калий по данни на ръста, теглото и възрастта на
индивида. Стандартното . отклонение на регресията е 3,6%
за мъжете и 4,3% за жените, а коефициентът на корелация
е съответно: 0,92 и 0,88. В случайте, когато теглото на ин-
дивида е повлияно от отоци, затлъстяване, отслабваие и др..
телесният калий се изчислява с уравненията, в конто тегло-
то на индивида не участвува като параметър. За тези урав-
нения стандартното отклонение на регресията е 4,8% за
мъжете и 5,6% за жените, а коефициентът на корелация е
съответно: 0,85 и 0,79. Установените две двойки регресионни
уравнения имат практическо значение при проучване мета-
болизма на калия.

Изследване с целотелесен брояч зависимостта между
свободната от масти тъкан и телесния калий

Г. А. Филев (София)

Намерени са стойностите на отношението целотелесен
калий /свободна от масти тъкан (LBM) за мъже и жени
съответно: 65,5 ± 1,3% и 57,1 ± 1 , 3 %mEqK/Kg LBM с до-
верителна вероятност 99%. Разликата в стойностите на то-
зи критерий за нормалност на целотелесния калий за двата
пола е статистически достоверна (Р<0,01). Сравнително
малкият коефициент на вариация — 4,3% и 3,4% съответно
за мъжете и жените на този критерий и независимостта му
от теглото на индивида, което може да бъде повлияно от
отоци, напълняване, отслабване и др., дава възможност да
се правят надеждни изводи за метаболизма на калия.

Установени са линейните регресионни уравнения, пред-
ставляващи зависимостта между свободната от масти тъкан
и целотелесния калий при здрави въэрастни индивиди от
двата пола. Тези уравнения позволяват по необременяващо-
то пациента измерване на телесния калий с целотелесен
брояч да се определят свободната от масти тъкан, телесна-
та вода и мастната тъкан, конто представляват клиничен
интерес.
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Лъчезащитата на пациента и населението при рентгеновите
изследвания — общ рентгенов и хигиенен проблем

Г. Хаджидеков, X. Дерменджиев (София)

Както е известно, най-голям дял в надфоновото лъчена-
товарване на населението се пада на рентгеновото лъче-
ние — 70 — 90%, резултат на масовите рентгенови меди-
цински изследвания. Проблемът за защита на населението
е важен в съвременното развитие на радиологията и се ба-
зира на установяването на равновесие между целесъобраз-
ността при провеждането на рентгеновите изследвания и
риска, свързан с вероятността за преоблъчване на пациенти.
За такава оценка е необходима подробна и точна информа-
ция за лъчевото въздействие върху пациента, с оценка на
факторите, формиращи" радиационната опасност върху насе-
лението чрез т. нар. генетически значими дози.

Много щателно трябва да се анализират стойностите на
гонадни дози лъчение и във връзка с това и различните ви-
дове рентгенови изследвания, мероприятията за лъчезащи-
та и пр. Важен въпрос представлява изборът и установява-
нето на най-подходящия метод за масовото определяне на
гонадните дози лъчение с оглед всекидневното му прилагане
в практиката.

Осъществяване оценката на радиационната опасност в
медицинската рентгенология чрез генетически значимите до-
зи и разгръщането на мероприятия за намаляване на радиа-
ционния риск е възможно само с обединените усилия на
рентгенолози и хигиенисти, като се използуват съвременни
дозиметрични, организационо-методични и статистически ме-
тоди. Обединените усилия ще ни доведат до рязко намаля-
ване на лъченатоварването.
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Латрашков, Т.
Лаунов, Т.
Пачеджиев, Л.
Панков. П.
Пейчев, П.
Пенчев. В.
Пенчев, П.
Летков, Д.
Летков. Т.
Петкова, В.
Петров, Л.
Петров, Л.
Летрунов, В.
Петухов, Н.
Печеникова, 3.
Пешее. И.
Пешее, Н.
Писав, И.
Поборникова, С.
Помаков, Я
Попиц, Р
Пэпмихайлов, Д
Попмихайлова, X.
Попов, П
Попов, Т
Попова, В.
Попова, М
Пранчев. Л
Прозоровски, А.

Радев, И,
Радинска, М
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Разпопова, М.
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Рашков, П.
Розова, X.
Романова. А.
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Станимирова, h.
Станчев, Д.
Станчева, М.
Станчева, Ю.
Степанов, В.
Стефанов, В.
Стоева, Е.
Стойкое, 3.
Стойчев, Г.
Стойчев, Д.
Стойчев, С
Стоянов, Д.
Стоянов, С.
Стоянова, Е.
Стоянова, Л.
Стоянова, С.
Стратиева, А.
Стрезов, С.
Стрезов, С.
Струмелиев, С.
Султанов, С.

Танков, И.
Тасков, А.
Тевчев, Д.
Гемелков, С.
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Тодоров, Б.
Тодоров, Б.
Тодоров, В.
Тодоров, И.
Тодоров, К.
Тодоров. С.
Тодоров, Т.
Тодорова, Л.
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Францов, С.
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РЕНТГЕНОВА ДИАГНОСТИКА

ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА

1. Н. Атаиасов, Л. Доновски, М. Янакиеаа, К. Илиев. Белодробии
метастази при урологични тумори.

2. Г. Бояджиев. Рентгенови диференциално-диагностични белези при
гшевмониите.

3. Т. Бурилков, В. Попова. Едностранен висок стоеж на диафрагмата
при силикоза.

4. А. Гацев. Възможности за функционалното рентгеново нзследване
при диагнозата на доброкачествените тумори на ларинкса.

5. А. Гацев. Функционално рентгендиагностично изследваае на рак
и ларингоцеле.

6. А. Гацев. Редуцирано комбинирано функционално томографично
нзследване на злокачествените тумори на ларинкса.

7. И. Главанаков. Контрастният рентгенов обпаз на хроничния
бронхит.

8. М. Григоров, Е. Николов. Значение на хемодинамичното и рентге-
ново изследзане при диагностицирането на идиоапатичната дилатация на
белодробната артерия.

9. М. Груневсхи, Н. Гривчева-Яношевич, А. Гордова-Мураговска. Кли-
лико-рентгенологични аспекта на токснчните пневмопатии в кърмаческата
възраст.

10. К. Грънчаров, П. Божков, Л. Нацков. Рентгенови белези за хро-
иичен бронхит.

П. К. Грънчаров, П. Божков, Л. Нацков, Л. Бабаджов, Н. Драгомиров.
Сърдечна сянка и начални дифузни изменения в белодробния паренхим.

12. К. Грънчаров, П. Божков, С. Францов, В. Гунева. Стационарна
флуорография в диагностиката на белодробните страдания.

13. Б. Екимски. Диференциално-диагностични възможности при плев-
рита с диафрагм ална локализация и ехинокок на черния дроб.

14. 3. Златанов. Контрастно рентгеново изеледване на трахеята .и го-
лемите бронхи с танталов прах.

15. И. Келиванов, Е. Джевизов. Проучване рентгеновата характерис-
тика на работниците от каменните кариери на Пещера и Брацигово.

16. П. Кирчев, Д. Сергее, Ц. Нокова, П. Паяков. Възможности на
рентгеновото и спирографското функционално изеледване на БЪНШНОТО
дишане при болни от бронхиална астма,

17. Л. Ю. Котевски, М. Груневски, Д. Тевчев. Клнннко-рентгенологич-
ни аспекти на белодробната саркоидоза.

18. Н. Котов, А. Дуникян. Псевдотуморни образн на белодробните
хилуси от съдов произход.

333



19. С. Крайчсв. Руптурата на диафрагмата и нейната реитенологична
оценка.

20. С. Крайчев, Г. Григоров. Рентгенологична дифеоенциалнч диагно-
за на белодробните изменения при остра дихателна недостатьчност у
болни с изгаряне.

21. Т. Лачева, Л Антова. Синдром на Сайер Джеймс (Мак Леод).
22. Т. Лачева, „j Томов, И. Ушев. Аневризми на белодробната ар-

терия.
23. Е. Митев, И. Хаджииванов. Изводи и поуки от съпоставките на

рентгеном! а с натологоанатомичната диагноза при белодробните заболя-
вания на тежко и спешно болните по материал на рентгеновото отделе-
ние при Първостепенна обединена болница — Русе.

24. В. Павлов. Значение на рентгеновите и клияични нризнаци кг
белодробния емфизем при масовите прсфилактиччи прегледи.

25. С. Поборникова, 3. Вълчева, А. Калева, Е. Георгиев. Рентгеноло-
гично проучване „Болестта на хиалинните мембрани".

26. С. Поборникова, Е. Генев, Е. Михайлова. Върху три случая с
пневмоторакс у новородени.

27. П. Помаков, А. Хаитов, М. Радинска, Е. Иванчева, Е. Стоева, Ц.
Цаков, Г. Йотова. Рентгено-клинични наблюдения върху белия дроб при
болни от вирусен хепатит.

28. В. Попова. Рентгенова характеристика на силикозата в мина „Чи-
лровци" въз основа на международната класификация ILO—U/C 1971 г.

29. Д. Райновски, Ж. Кушев. Възможности на томографския метод
на изследване за потуспешно изявяване белезите на злокачественост на
някои периферно разположени единични окръглени белодробни сенки.

30. С. Струмелиев. Фибриново тяло в плевралната кухина.
31. С. Францов. Електрокимографски данни при хроничен спастичен

бронхит.
32. А. Чолаков. Електрокимографско изследване на външното дишане

при митралните породи.

ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА

33. И. Алтъпармаков, В. Божиянов. Паралелни електрофизиологични
и рентгенови проучвания на стомаха при доуденална язва.

34. М. Балански, А. Желязков. Върху методиката на изследване чес-
тотата и клиничното значение на гастроезофагеалния рефлукс.

35. М. Балански, А. Желязков. Изследване на финия релеф на сто-
маха в поликлиничната практика.

36. Е. Баудиш, Д. Коб, X. Босекерт. Рентгенологични и гастроскопич-
ни находки при ранното рентгеново изследване на акутните гастроинте-
стинални кръвоизливи.

37. Б. Битолски, Ж. Минкова. Диагностични възможности на долна-
та директна лимфография при рака на дебелото черво.

38. Б. Битолски, 3. Дудунков. Рентгенови образи на внлозните тумо-
ри на дебелото черво.

39. Б. Битолски. Подобрена рентгенова методика на изследване на
дебелото черво при злокачествени новообразувания и предракови забо-
лявания.

40. Д. Ботев. Нашият опит за представяне на жлъчните пьтища при
оралната холецистография.
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41. И. Бояджиев, А. Лрозоровски, Л/1. Иванчева. Върху хниотонична-
та дуоденография с аерон в поликлинична обстановка.

42. И. Бояджиев, С. Тодоров. Върху някои функционални и морфо-
логични промени в стомаха при пилорна стеноза от доброкачествен про-
изход.

43. Г. Бояджиев. Изводи от разработка на статистически реитгенови
материали върху язвената болеет.

44. И. Виячки, К. Мицев. Иригографията като метод за определяне
степента на анално задържане след сфинктеро-съхраняваща операция при
ректален карцином.

45. Г. Георгиев, С. Симеонов. Възможности на ренггеновнге методики
при изеледване на хипофаринкса.

46. Г. Господинов. И. Узунов. Хепаторентгенография и сцинтиграфия
на черния дроб съе !3'1-липийодол-ултра-флуид (Експериментални данни).

47. В. Грулчев. Дивертикули на храносмилателната система в сенил-
ната възраст

48. В. Групчев, П. Попов, А. Цветков. Рентгенови и фибродуодено-
скопски паралели при някои заболявания на дванадесетопръстника.

49. В. Групчев. Хиатусови хернии и възраст.
50. JYI. Даскалов, Е. Краев, Д. Стоянов. Рентгеновнят образ на сто-

машно-дуоденалната анастомоза по Даскалов при резекция на стомаха,
антректомия и стомашно-дуоденална реконструкция.

51. М. Даскалов, В. Денински, Б. Ботев. Рентгенов образ на анасто-
мозите по Даскалов с оформяне на дъно на стомашния остат ьк при ре-
зекция на стомаха при язва и карцином.

52. И. Делов, С. Симеонов, Б. Тодоров, А. Стратиева. Впечатления
от тригодишен опит на приложение на инфузионната холангио-холецисто-
графия.

53. И. Делов, Т. Паунов, А. Сиракова, Л. Стоянова. Двоен контраст
при диагностиката на туморните заболявания на дебелото черво.

54. Г. Делчев, Л. Манолов. Възможности на рентгеновата диагносп.-
ка на острия панкреатит.

55. Я. Добрев, П. Еленков, И. Христов. Рентгенкинематографични на-
блюдения на функцията на стомаха при пилорозапазващата операция пс
Маки.

56. Я. Добрев, И. Танков, П. Еленков, И. Христов, Е. Панайотов,
Върху моториката на жлъчната система при стомашни операции.

57. Я. Добрев, И. Танков, И. Христов, И. Еиячки. Диагностични и
лечебни проблеми при еледрезекционния анастомозит.

58. Б. Екимски, Н. Николов, А. Ангелов. Диагносгичнн възможности
при болеетта на Крон.

59. С. Златев. Перорална холангиохолецистография.
60. Г. Икономов, Л. Петров. Подготовка на болните зч рентгеново

изеледване на храносмилателната и пикочоотделителната система.
01. Л. Ковачев. Към въпроса за рентгеновата диагностика на диа-

фрагмалните хернии.
62. Д. Константинов, А. Чомаков. Рентгеновн промени след прокси-

мална селективна ваготомия.
63. Н. Котов, Т. Паунов, А. Дуникян. Към въпроса за диагностичните

ьъзможности на холангиохолепистографията с използуване на аерон като
фармакодинамично средство.

64. М. Маждраков. Върху проблема за гиглнтските язви на булбус
дуодени.

65. Н. Малеев, М. Балабанов, В. Денински. Из нашия опит по прлло-
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жението на българския препарат „Риметин" при рентгеновото изследване
на стомаха.

66. Л. Манолов. Рентгенова диференциална диагностика на инвагина-
циите на червата в детската възраст.

67. Л. Манолов, С. Крайнев, Г. Тихов. Опит за систематизиране и
класификация на рентгеновата семиотика при непроникващата коремна
травма.

68. Б. Матеев, Е. Кридеман. Клинико-рентгенологична характеристика
на 32 случая с ранен рак на стомаха.

69. Г. Милков, П. Еленков. Рентгенологични данни за моторно-евакуа-
торските функции на резецирания стомах.

70. К. Мицев, М. Балабанов, Д. Ласков. Рентгенологично изследване
на фармакологичното действие на нобилина върху тънките и дебелите
черва.

71. Л. Нацков, Т. Бурилков. Тракционни дивертикули и деформация
на хранопровода при пневмокониоза.

72. П. Николов. Пневмодинамично рентгеново изследване при склеро-
дермия на тънкото черво.

73. П. Николов, М. Балански. Пневмодинамично рентгеново изследва-
не при адхезии на тънкото черво.

74. И. Писев. Едноактно двойноконтрастно рентгеново нзследване на
дебелото черво.

75. П. Пом а ков. Ретрограден пролапс на лигавица- от дъгата към лу-
ковицата на дванадесетопръстника.

76. П. Помаков, К- Колев, В. Денински, Г. Григоров, А. Цветков, С.
Батанова. Рентгенови образи на илеоцекалната облает след апендектомия.

77. Д. Попмихайлов, X. Попмихайлова. Рентгенова симпоматика на
напила Фатери минорис — диференциално-диагностични трудности с ул-
кус дуодени.

78. И. Радев. Рентгенологична характеристика и диференциално-днаг-
ностични трудности при рентгеновата диагноза на постбулбарната язва.

79. И. Радев. По въпрсса за рентгенанатомнчната локализация ка
постбулбарната язва на дуоденума.

80. С. Симеонов, А. Балабанов. Рентгеново изследване нл стомаха и
дуоденума в обедните и следобедните часове след приемане на стандарт-
на закуска.

81. А. Сиракова, С. Темелков. Доказване на порастване и метастази
в коремната кухина с помощта на париетографията на стомаха.

82. А. Сиракова, С. Темелков. Възможности на периетографията на
стомаха при ретроперитонеалните тумори и кисти.

83. В. Стефанов. Рентгеново определяне концентрационнага функция
на жлъчния мехур при някои заболявания на жлъчната система и хра-
носмилателния тракт.

84. В. Стефанов, С. Златев, С. Каменев, А. Георгиев, П. Коцев. На-
шият опит при изеледването на хранопровода, стомаха и дванадесетопръ-
стника с разреден бариевосулфатен разтвор.

85. Е. Стоянова. Рентгенологични съпоставки на язвената болеет на
дуоденума в детската възраст.

86. Е. Стоянова, В. Янчев. Рентгенологични и ректором а носкопски
проучвания при деца с улцерохеморагичен проктоколит.

87. А. Тасков, И. Писев. Стойност на двойноконтрастното рентгеново
изследване за диагнозата на стомашната язва.

88. Н. Толеков. Еволюцията на контрастния рентгенов образ на илео-
цисто-пластпка при болен, проследен в интервал от 10 годный.
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«9. С. Янев. Дннампчии рентгеновн примени iipn к :лпич с различна
полипоза.

90. С Янев. Днна.мични рентгеновн про.мени при колнтм с различи.!
етнология.

91. С. Янев, И. Делов, П. Кръстев. Рентгепкинематографнчнн проме-
ни при заболявания в илеоцекалната облает.

92. В. Янчев, Е. Стоянова. Промени в дебелото черпо след холецис-
тектомия.

КОСТНО-СТАВНА СИСТЕМА

93. И. Андреев, А. Кръстин, В. Георгиев. Към вьпроса за рентгено-
ните образи на хондросаркомнте.

94. 3. Арнаудов, X. Казаков. Случай на малигнизацня при моноосал-
ния вариант на болеетта на Пейджет.

95. В. Ф. Бакланова, С. Поборникова, М. Клинкаиова, С. Стойчев, Б.
Кърпачев. Рентгено-клинично проучване на кистите в максиллрните сину-
си в детската възраст.

96. Н. Бресковски, Д. Динев. Рентгенови изменении на лакътната ста-
ва при работница от машиностроенето.

97. В. Георгиев, Л. Величков, И. Крушев. Рентгенологични паралели
при осифициращата лигаментоза с шийна, гръдна и поясна локализация.

98. Н. Гривчева-Яношевич, М. Груневски, Б. Младеновскк. Хереди-
тарна ектодермална дисплазия.

99. Г. Григоров, А. Кръстин, Д. Петков. Рентгенологични паралели
I'pn остеосаркоми, локализиранп в съеедните части, на костите, образуча •
щи коленните стави.

100. Д. Дяков, Ш. Ниньо. Оснфнк'ациошш смущения при деца, б.)лнч
от хемофилия.

100. Д. Дяков, Ш. Ниньо. Хемофилни псевдотумори в детската въз-
раст.

102. И. Енева. Възможности на рентгенографията с дирсктно увели-
чение на образа при травматични изменения на челюстите.

103. И. Енева. Конвенционални и допълнителни рентгеновн методи
при травматичен остеомиелит на челюстите.

104. Н. Илиев, Н. Узунов, Д. Станчев, Н. Никоевски. Костна патоло-
гия на лакътната става с увреда на улнарния нерв.

105. Е. Катеринов. Случай с вродени дефекта на лопатката.
106. Е. Катеринов. Свръхбропни- интраторакални ребра с принос на

3 случая.
107. И. Катранушков. Остеофитозата при ревматоидния артрит.
108! И. Катранушков. Костни промени при тропическа язва.
109. Л. Коева, П. Костов. Рентгено-клниични проучвания върху кос;-

ните промени у болни от захарен диабет.
110. 3. Кононова. Към въпроса за формата на петия поясен ирешле!,

и отношението му към кръстната кост.
111. А. Кръстин, А. Цветков, И. Андреев. Рентгенови образи при ту-

мори и тумороподобни заболявания на пубисната и ишнадичната кост.
112. М. Маждраков, Г. Гуторанов. Остеоинсерционни промени при за

болявания съе синдром на вегетативна полиневропатия на горните край-
ници.

113. Ц. Милов, М. Маждраков. Сравнително проучване топографията
ня темпоро-мандибуларната става при различии видове захапки.
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114. Д. Петков, Г. Григоров, В. Георгиев. Рентгеновп образн при гу-
морн и тумороподобнн заболявання на раменната когт.

115. В. Петрунов. Нашият опит при използването на стереорентгено-
графнята при травмн на костно-ставния апарат.

116. И. Пешев. А. Томов. Значение на томографнята при диференциал-
мата диагноза на карцнномите на .максиларните скнуси с възпалителни
.)аболявания.

117. Д. Попмихайлов, X. Попмихайлова, М. Богданова. Ц. Ян ков.
Електрорентгенографичннят метод в костно-ставната диагностика и трав-
члтологията.

118. А. Прозоровски. Рядък случай на вродсна костна аномалия в об-
ластта на калканеуса.

119. Н. Станимирова, Д. Калканджиев, К- Българанов, В. Вулов. Пу-
бертетно развитие и костно съзряване у деца със затлъстяване.

120. С. Стоянов. Принос към рентгэновата стереоангулометрия на
костите.

121. Т. Тодоров, Ц. Янков. Рентгенови изменения в горния крайний
нрн теннснстите.

122. А. Томов, И. Пешев. Диагиэстични възможности на томография -
та при възпалителните заболявания на петро-мастоидната облает.

123. А. Томов. Симултанна директно увеличена томография на петро-
мастоидната облает.

124. Г. Хаджидеков, Л. Величков, С. Францов. Рентгенологични пара-
лели при акрални остеолизн с различна етиология.

125. Г. Хаджидеков, Л. Величков, Л. Дянков, А. Тасков, А. Сарканяц.
Върху някон проблемн на комплексното рентгеново изеледване при пър-
ничння хилерпаратиреовдизъм.

126. И. Хаджииванов. Редки случаи с аномалии аа крайннците.
127. К. Херман, Р. М. Херман. върху мутилиращите изменения при

мрогредиентно-хроничния полиартрит (ревматоиден артрит).
128. К. Херман, Г. Кроос. Скелетнн и лекотъканнл изменения при диа-

лизирани болни.
129. Г. Ценков. Честота, локализация и характер на рентгенологично

потвърдените проф^ионалнн артрозн.
130. Г. Ценков. Спорадичен случай с комбинирани аномалии в разви-

тието на костите на кр..Лннците.

П И К О Ч О - П О Л О В А СИСТЕМА

131. Й. Ангелова, К. Колев, И. Христов. Динамично проследяване на
обструктивните уретеронатин при рак на маточната шийка с помощта на
яенозна урография.

132. Н. Атанасов, Ц. Доновски, X. Куманов. Сравиителна оценка на
клиничнн, рентгенологични н нзотопни изеледвания Р урологията.

133. Г. Георгиев, М. Лалова. Рентгенкинематогруфични наблюдения
върху собствените движения на матката и тръбите.

134. Г. Гослодинов, Н. Велев. Дозирана, компресивна цистография.
135. Л. Да ков, Д. Василев. Никои особености на рентгеиовата лока-

лизация на вътрематочннте контрацептнвни песарн.
136. Л. Даков. Върху рентгеновата диагноза на преносената бре-

менност.
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1.37. Б Екимски. Върху същността на неизобразяващите с* и „неми"
бъбрецн.

138. С. Златев, В. Стефанов. Мннерални уилътнения в бъбреците (по
повод на 3 наблюдения).

139. 3. Иванов. Значение на прицелната иолнпознцнонна урография
при рентгеновата диагностика ча тумори в пикочния мехур.

140. Г. Икономов. Върху сякой грешки при подготовки ii.i бошитеза
>рографня.

141. Н. Илиев, М. Хариева, Р. Кожухарова, Цв. Цветков. Рентп. по-
ни образн и клиннчни изеледвання на вродени уропатшГ у лена и .

М2. Н. Илиев, М. Георгиева. Относно'проблема, ли рентгенов.па диаг-
ноза на пикочната инконтиненция у жената.

143. Д. Калканджиев, Б. Маринчев, А. Прозоровски, С. Иванова. Върху
конграстната гннекологична рентгенова диагностика в борбата cue стерм-
литета в Плевенскн окръг през последннте 5 годннн.

!44. М. Маврова, А. Балджийски. Рентгенова характеристика па «родо-
ните кпстозин заболявання на бъбрецнте.

145. Т. Попов, Е. Воденичарова. Клинична оценка на мпкпмонтиа пи-
елография л дпапюстнката на аномалии re на везико-уретералния сегмент.

146. С. Рускова, Д. Цветков. Деферентовезнкулографията wwo рентге-
нодиагностнчен метод при някоп заболявання на мъжката полона система.

147. М. Сгайкова, X. Млъчков, Д. Мушмов, А. Игнатов, Т. Цветков.
Възможности на венозната урографня и бъбречнаи ецпнтиграфня при
нзеледване на нефректо.мирани иациенти.

148. Б. Тодоров, Л. Пачеджиев, А. Карадимов. Цнсгографичният <J.1
раз при директната прсстатография.

149. В. Тодоров, Л. Пачеджиев, А. Карадимов. Н:ншии онш ы.рху
днректната простатография.

150. Н. То.1еков. Нови моменш мри контрастного шследя.чне II.I i.ifiii-
телната система.

151. Н. Толеков. Ролята на пикочния мехур като perj.imoj» н дейно-
ечта на горните гшкочни пътища и значеннето му при кошрлстното мз-
следване на отделителната система.

152. А. Узунов, К. Колев. Прогностнчни нъзможносщ и > венозната
>рография и бъбречно-кортикалния индекс при първпчнп и покюрии бъб-
])ечнн операции.

153. И. Хатерман, Е. Баудиш, Р. Шиве, 3. Шлайхер, И. Марцол. Ран-
ни и късни рентгенологични изменения след пластична операция по по-
нод на стенози в началната част на уретера.

154. Й. Хлебаров, Д. Вълчев. Върху случай на хнетерозенозен реф-
лукс, протекъл като екскреторна урографня.

ДРУГИ СИСТЕМИ. ТЕХНИКА. ОРГАНИЗАЦИЯ

155. Л. Бабаджев. Аномалии в положението на сърцето. откритп нрн
масови флуорографнк прегледи.

156. Б. Ботев. За откриването на един признак на доброкачественосл
в рентгеиовня образ на туморите на женската гърда — симптом на
„обелване" на тумора.

• 157. Ц. Гешев, В. Радонич. Съвременна рентгенова диагностика на ме-
нннгоцеле и менингоеннефялоцеле н.ч черепа.
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158. М. Димитров, А. Чолаков. Фазов анализ на елет;тром1.чографска-
та крива при инфаркта на миокарда.

159. Л5. Димитров, Л. Пранчев, Ч. Начев, И. Дюлгеров. Променн и
лявото иредсърдие при хипертонична болеет.

160. X. Дьор. Повишаване на диагностичната информация посредством
нови рентгенологични методи.

161. И. Дюлгеров, С. Стрезов, В. Тодоров. Ранна диагностика на за-
боляванията на млечната жлезв чрез комбиниран peHTreiio-клиничен
скрининг.

162. Л. Дянков, А. Сарканяц. За мястого на 70 мм ЕОП-фотонам ер а
в съвременната рентгенова диагностика.

163. Д. Карадимов. Лъчева характеристика на „тест-обект" за изелед-
ване на линейните изкривявания при изграждане на лъчевото изображение.

164. Д. Карадимов. Предаване на контраста при изграждане на лъ-
чевото изображение.

165. Д. Карадимов. Нелинённп изкрнвявания при нзграждане на лъ-
чевото изображение.

166. Л. Ковачсв. Върху съвременноетта на обслужването в рентгено-
вите отделения и кабикгти.

167. И. Котов, X. Байчев. Към въпроса за рентгеновата диагноза на
чуждите тела в предиия очен сегмент с помощта на т. нар. безскелетни
снимки.

168. А. Миронов. Мястото на познтивната цистернография в неврорент-
генологичното нзеледване на ионтоцеребеларните пространства.

169. К. Мицев. Контрастно рентгеново изеледване на съизоотводящи-
те пътища.

170. С. Мутафчиев. Сензнтометричен тест за следене регенерирането
и годноетта на проявителя на рентгенови медицински филми в условията
на практическата работа.

171. С. Мутафчиев, В. Киперов. Производствено изпитване на бъл-
гарския проявител за рентгенови медицински филми.

172. С. Мутафчиев. Повишаване на микроконтраста на рентгеновата
снимка чрез долълнителна фотохимическа обработка.

173 С. Паскалев. Техника на лумбосакралната миелография с „Коп-
trast U".

174. С. Паскалев. Днагностични възможности на лумбосакралната мие-
лография с „Kontrast U".

175. В. Петрунов. Върху някои проблеми за стереорентгенографнята.
176. В. Петрунов. Метод за получаване на рентгенови стереограми

при едновременно експониране от две ректгенови тръби върху един и
същ филм.

177. Н. Петухов. Влияние на анодного напреженис върху контрастно-
етта и диагпостпчната стойност ни рентгеновия образ на някои черепни
нентражи.

178. В. Радонич, Ц. Гешев. Аксиална скенер-томография на черепа
при мозъчните тумори.

179. В. Радонич, Ц. Гешев, Рентгенова диагностика на ннтракраниал-
ните кръвоизливи чрез аксиална скенер-томография.

180. А. Сарканяц, Л Дянков. Източници на грешки при рентгеновото
нзеледване на щитовидната жлеза.

181. Д. Чниилски. Пневмографии и анппграфнн сими гоми при тумо-
ри в понтоцеребеларния ъгъл.

182. Д. Чипилски, А. Миронов. Краниографски спмптоми при неври-
номи на смуховия нерв.



183. Д. Чипилски. Диагностична стойност на пневмографското чзслед-
нане на IV мозъчно стомахче с използуване на модифициран центраж,
при тумори на задната черепна ямка.

184. А. Чолаков. Електрокимографски промени при митрална стеноза?

АНГИОДКАГНОСТИКА

185. И. Бергстранд. Техника на ангиографията на ръката.
186. В. Божиянов. Ангиографски белези на хроничния панкреатит.
187. Б. Върлиев, И. Пешев, И. Ушев, С. Желязков, Л. Тодорова. Ро-

ля та ча с'игнографията на бронхиалните артерии в диференциалната диаг-
ноза на някои белодробни заболявания.

188. Б. Бърлиев, Л. Тодорова, С. Желязков. Ангиографска диферен-
циална диагноза на бъбречните тумори.

189. М. Ванев, А. Миронов, П. Михайлов. Особености в ангиограф-
ския образ при случай с интерхомксфериален субдурален хематом.

190. И. Виячки, Л. Тодорова. Директна лимфография и долна мезен-
терикография — възможности и граници при определяне локализацията,
операбилността и стадия на ректалния карцином.

191. Г. Гослодинов, А. Балджийски, Н. Данов. Диагносгична стой-
ност на бъбречната флебография.

192. Т. Гудева. Венографска диагноза на орбиталните заболявания.
193. Н. Данов. Честота и локализация на самостоятелните аномалии

на бъбречните артерии по ангиографичен материал.
194. М. Димитров, Г. Иовев. Ангиографска симптоматология на исхе-

мичнс.1а болеет на сърцето без инфаркт на миокарда.
195. Л. Захариев, К. Тодоров, Г. Слабаков. Ангиографско проучване

и оперативна тактика при съчетани тромбоз'' или стенози на брахиоцефал-
ни и бъбречни артерии.

196. Л. Захариев, С. Желязков. Диагиостичии възможности на аорто-
графията на аоршата дъга за преценка на колатералння кръвоток при
обтуриращи п стенозиращи процеси на брахиоцефалниге артерии.

197. Л. Захариев, К. Тодоров. Реновазография и метод за нредопера-
тивно измерване градиен<а на налягане в бъбречната артерия при хипер-
тоипя тип Голдблат.

198. Г. Йовев. Ангиографска симптоматика на коронарните артерии у
болни след инфаркт на миокарда.

199. Г. Йовев, Л. Пранчев. Волуменометрична оценка на лявата ка-
мера при болни съе субаортна стеноза.

200. Д. Калканджиев, К. Българянов, В. Вулов. Нашият опит в при-
ложението на каротидната ангио, рафия при заболяванията на цне — на-
блюдение върху 200 болни.

201. М. Карпаров, А. Балджийски, Д. Златанов, Н. Данов. Възмож-
ности на лимфографията за пзеледване лимфния дренаж на тестиса.

202. И. Крушев. Ангиографски находки при редки туморни форми на
долните крайниип.

203. И. Крушев. Ангиографско проучзане на някои анатомотопограф-
скн отношения на вътрешната сънна артерия и югуларната вена.

204. В. Кърджиев, А. Симеонов, К. Вълез, С. Ганчев. Върху някои
промени в оксидацията на кръвта при пулмоангиографията.

205. В. Кърджиев, А. Симеонов. Клинико-рентгенологично значение
на комплексните анпюлогични пзелелвания на белия дроб.
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20Й. М. Лесев. Ангиографека днференциална диагноза на съдовите ано-
малии на мозъка в басейна на ?<аротидната система.

207. Е. Николов. По някои въпроси на ангиодиагностик^та на бъб-
речните тумори.

208. Д. Петков, й. Тодоров. Ангиографски проучвания на лъчевия
инеамоннт.

209. Л. Пранчев. Съпоставка на ангиокардиографичнн и копвенцнонал-
нк рснтгенови методи за количествена оценка на тенсионно is обемно об-
ременена дясна камера.

210. Д. Ракновски, Г. Николов, 3. Стоиков. Сравнителна оценка на
лакните от клиничните, рентгеновите, катетеризационните и ангиодиагно-
стичните изследвания при някои спорни по отношение па аортната компо-
нента митрално-аортни вкциуми.

2П. Д. Ракновски. Възможности на рентгеновия метод за определяв
степента и характера на регургитацията при болни с коыбпнирани мит-
рални вициуми с превалираща стеноза.

212. А. Симеонов, В. Кърджиев. Ангиологични проучвания при ноли-
кистозните малформации на белия дроб.

^13. П. Топалов, Е. Николов. Возможности за раяма фле'юграфека
диагностика на остоия тромбофлебит.

2!4. И. Ушев, Т. Лачева. Фрустни форми на синдрома мл Марфан с
сдшкпвеня садова локализация.

215. Д. Цеков. Пякои ссобеностн и закономерности н:> обтурацнитс-
г облчтерацните ка долните крайници.

ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ И КЛИНИЧНА ДОЗИМЕТРИЯ

216. Й. Ангелова, И. Христов, Д. Зсграфов. Върху ранните и къснн-
ic кожни реакции при лъчелечеиието на рака на маточната шпика.

2!7. А. Ангелов, Д. Демирев. Профилактиката на менг!нгозис левке-
мнха с пнтратекално внръскване на радиоактивно злато.

218. М. Бакалее, X. Ризова, Т. Любенов. Коригираие с кортнкосте-
pji;;ui IIJ: ..'Ч'иксш'.шмпс пгш .чъчелечение н;? ллокачествопите нозообразу-
папия..

219. 3. Бучаклиев, В. Пенчев, Б. Константинов. Зависг!.мост па чув-
ствителноетта на йонизационни камери тип VI—К—253 от качеството H;I
фотонното лъчение.

220. М. Ганчев. Изследзане дозната чувствнтелност на термолуминп-
фора I.1F—200—TI—80Т при сблъчване с внеокоенергпйно слектропно ii
спирячпо лъчение.

221. А. Григоров, И. Иванов, К. Димитров. Няколко технически при-
способлсиля з;! подобряване на унатомо-топографското планнранс и апли-
клцпонпгта техника при лъчелечен.че.

"22. Г. Джубелиев. Лъчелечение i:a туморитс на централната нервна
система в дстската възраст.

223. К. Димитров, А. Григоров. Телегаматерамия с комиресия.
224. Д. Добрев, М. Бакалов, Т. Любенов, С. Стоянова. Профилактика

и лечение па лъмсвите епителити на устната кухина чрез инхалация на
кортикостероиди.

225. Н. Дончева, Ц. Русева, Н. Минков, М. Радоева, Р. Доросиев. Рс-
зултати от комплексното лечение на нефробластодта и критерии за прави-
лен терапевтичен подход.
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.926. Ц. Иванова. Гама-графиите при лъчелечение на злокачествените
тумор и.

227. Ц. Иванова, С. Дериманов. Комбиниран метод с химио- и теле-
гаматерапия с решетка при рака на белия дроб (предварително съоб-
щение).

228. Р. Иконописов, М.' Мушмов, Ц. Цанов, С. Делчев, Л. Узунова.
Върху непосредствения терапевтичен ефект на комбинираната химио-лъ-
четерапия на някои тумори на кожата и устната кухина.

229. Е. Илиев. Бетатерапия при кожни хемангиомн.
230. Н. Коевски, Е. йончева. Комплект формиращи филтри за ра-

бота с апарат за телегаматерапия ЛУЧ—1.
231. Е. йончева, Т. Петков, Н. Коевски. Екраниращ блок за перку-

танно облъчване на малкия таз с телегаматерапия при съчетано лъчеле-
чение на рака на шийката на матката.

232. М. Карпаров, X. Кръшкова, И. Калев. Резултати от лъчелечение-
то яри болни със семинома тестис.

233. Е. Коен, Е. Илиев, В. Чилова-Атаиасова. Бетатерапия при някои
офталмслогиши заболявания.

234. Б. Константинов, Д. Добрев, В. Пенчев. Възможностн за модели-
ране на работния лъчев сноп при телегаматерапевтичните уредби „Рокус".

235. А. М. Локшина. Методи за подвижно облъчване на туморите
па мозъка.

236. Л. Маринов. Адювантна неспецифична БЦЖ-имуностимулация в
лечебния комплекс на злокачествените лимфоми и някои други тумори
у човека.

237. Л. Маринов, Ц. Михова. Експериментални проучвания върху
«фекта на неспецифичната БЦЖ-имуностимулация у мишки със сарко-
ма — 180 Кроиер.

238. Г. Митров, П. Панчев, М. Мушмов, В. Тодоров. Вътрекухинна
гаматерапия при рака на шийката па матката с линейно подреждане на
радиоактивните източници.

3. Влияние на интраутеринната сонда и влагалшцния мулаж върху
разпределението па дозата в таза.

239. Г. Митров, Д. Добрев, М. Бакалов, Й. Ангелова. Върху комби-
нираното лъче-химиолечс:ме на злокачествените новообразувания със син-
хронизация на клетъчния цнгъл.

240. Ц. Наумова, В. Панаева ,М. Ганчев. Възможности на термолу-
минисцентните дозиметри за проверка на лъчелечебни планове чрез нзмер-
вания in vivo.

241. В. Пандова. Резултати от клиничното приложение на методиката
за иидивидуализирана телегаматерапия на рака на ларинкса.

242. В. Пенчев, Б. Константинов, 3. Бучаклиев, Р. Попиц. Осигурява-
ие единство на дозимстрнчните нзмервания в лъчелечението.

243. Т. Петков, Н. Коевски, Е. йончева. Метод за определяне на обе-
ма и на полет,.та на облъчване в перкутанно лъчелечение (модифициран).

244. Д. Полмихайлов, X. Попмихайлоза, А. Майсторски, К- Димитров,
С. Калев, Л. Петров, А. Григоров. Елсктрогамаграфията в лъчелечебната
практика.

245. П. Рашков, 3. Кедков, В. Христова. Дозиметрично транзисторно
устройство с полупроводников детектор.

246. Ц. Русева, Г. Митров. Някои аспекти на лъчевата терапия на
злокачествените тумори в детската възраст.

247. А. Сахатчиев, Л. Дапкова, В. Тодоров, К. Тушлекова. Избор на
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равнина на нредставяно разпределеннсто на дозата от г.ъгрекухннната кю-
ритерапня на ра'-а на маточната шийка.

248. А. Сахатчиев, В. Пандова, Г. Богданов, М. Иванова. Преценка
ефектмиипстта на палпатнвното облъчванс при едрофракшюннране на
дозата.

249. А. Сахатчиев, С. Киров, й/1. Мушмов, П. Черечански. Вътретъкан-
на гаматерапия на рака на пикочния мехур.

250. Л. П. Симбирцева. Клинико-дозиметрични обосновки на подвиж-
нмта телегаматерапия при лечението на болни с рак на матката.

251. В. Степанов, П Сираков. Състояние на регионерните лимфнн
иъзли при карцином на млечната жлеза предн и след неговатл лъчете-
рапия.

252. Д. Стойчев. Оценка на ефективността от лечението на рака на
млечната жлеза чрез изчисляване вероятността от преживяване.

253. Д. Стойчев, А. Минчева, М. Цоневска. Честота на рецидиви след
лечението на рака на кожата, като критерии за оценка на терапевтична-
та ефектгшност.

254. И. Тодоров, С. Миладинова. Оценка на въпшиото дишане след
телегаматерапия при пак на млечната жлеза,

255. И. Харбов. Към рентгеновата терапия на индурацно пенис пла-
стика.

256. И. Харбов, Ц. Русева, Н. Дончева. Лъчева терапия на ту морите
на епифаринкса у децата.

257. И. Харбов, X. Ризова. Рентгенова терапия на болни с лериартрт
на раменната стана.

СЪВРЕМЕННИ РАДИОИЗОТОПНИ МЕТОДИ НА
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

2.58. А. Боздуганов, Д. Дичев. Сцинтиграфско и изотопонефрографска
шеледване при болни еъс закрита бъбречна травма.

259. А. Боздуганов, П. Пейчев, Л. Апостолов. Радиокардиографски
нреучвания отпоено влиянието на никотина и тютюневия дим пърху сър-
дечно-съдовата система.

260. М. Браилска, Д. Мушмов, М. Стайкова, Л. Саламбашев. Стой-
иост на ИНГ и 13Ч-хипурановия клирънс при нефректомирани болни.

261. М. Браилска. Възможности на метода за едновременно определя-
не на ГФ и ЕБП с „коктейл" от 169УЬ-ЕДТА и 1251-хипуран.

262. М. Браилска, Д. Мушмов. Опредсляне на ГФ с •'"Сг-ЕДТА и
169УЬ-ЕДТА при бъбречно болни деца.

263. Г. Бърлиев, Б. Йорданов, И. Топалова, С. Бабева. Нормалиа
нроекционно-сцинтнграфска анатомия на главния мозък с "тТс-пертех-
нетат.

264. Л. Басков. Динаыични радноизотопни изеледвания па регнонар-
ннте функции ни белите дробоке чрез 133Хс при белодробно болни.

265. Л. Басков, С. Стрезов. Сравнителни ЕКГ и радиокардиа-пулмо-
сцинтиграфски (РКПП) изеледвания при яякон белодробни и сърдечно-
съдовн заболявания.

266. С. Дериманрв, Ц. Иванова. Сцнптиграфията при заемащите про-
странстзо пронеси на чернкя дроб.
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267. С. Дериманов, Т. Петков. Възлн и рак на тиреондеята — радно-
хирургични съпоставки.

268. И. Димитров. Количествено определяне обема на циркулираща-
та кръв на отделен крайник при болни с придобитн и вродени съдови
заболявания.

269. Л. Димитров, Ч. Николов, А. Милев. Радиоизотопно изследване
на болни с есенциална тромбоцитопения.

270. Н. Дончев, *t. Пешев, М. Делчев, А. Атанасов. Хисторадиограф-
ски изследвания при някои заболявания на щитовидната жлеэа.

271. Б. Захаригва, С. Трепечов, Ю. Станчева. Дозиране на човешки
хорионен соматом лмотропин при жена с преносена бременност.

272. 3. Захариева. Чернодробна сцинтиграфия при онкологични забо-
лявания на стомашно-чревния тракт.

273. 3. Захариева, Б. Кукладжиев. Изследване на церебралната хемо-
динамнка посредством радиоактивен серумен албумин при хроничен ал-
кохолизъм.

274. Д. Зографов, С. Султанов. Върху диагностична га и прогностична
стойност на сцинтиграфията на ставите при артрози.

275. А. Игнатов, Б. Бойкинов. Функционално-морфологични съпостав-
ки при гломерулопатинте в детската възраст.

276. 3. Илиев. Определяне на оптимално отношение на количествата
на два радиоиндикатора 51Cr/59Fe при изследване на някои хематологични
заболявания.

277. Я. Канети, X. Млъчков, А. Игнатов. Сцинтиграфия па костите с
"mTc-пирофосфат при диагностицирането на първичннге и метастатични
костни тумори.

278. Я. Канети, X. Иванов. Сцинтиграфня при инфаркт на миокарда.
279. А. Капон, Б. Ковачева. Радиоизотопно определяне на калвиево-

то пространство у язвено болни преди и след резекция на стомаха.
280. Т. Карагьозова. Миокардна сциктиграфия сьс 131-цезий.
281. М. Карпаров, Р. Китова, Е. Илиева, С. Андреева. Изотопна неф-

рографня при болни със злокачествени тумори на тестисите.
282. Т. Кацаров, Н. Георгиев. Предоперативна сцинтиграфия на пан-

креаса при болни с рак на стомаха.
283.Р. Китова, И. Вълков. Радиокардиографскн изследваиня при бол-

ни с хронични неспецифични белодробни заболявання и хронично бело-
аробно сърце.

284. Б. Ковачева, А. Капон. Радноизотопно определяне на натриевото
про траш'тво \ язвено болнп преди и след резекция n;i стоыаха.

285. С. Ковачева, П. Триндев. Определяне на свободния n s I n в мар-
кнрани съединения с помощта на тънкослойна хроматография.

286. Ь. Ковачева, Б. Кукладжиев. Общ обменен калин при delirium
tremens.

287. В. Колипилев, Т. Патрашков. Радионзотопен контрол на късната
функционална адаптация на единствен бъбрек след оперативна нефректо-
мия и аутонефректомия.

288. В. Колипилев. Възможности на радноизотопнитс методи при ре-
цидивиращия хематуричен нефрит.

289. Д. Краев, В. Петкова. Определяне тъканния обем на щитовид-
на жлеза по принципа на равнянането на два обема с еднаква актив-
ност, от конто единият е известен.

290. Д. Краев, В. Колипилев. Комплексно радиоизотоино проучване
ча динамнчните изменения в сърдечно-съдовата и бъбречна функция в
хода на янтихипертензивна терапия.
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19i. Д. Краев, С. Белов. Возможности на радиоазотоини;; метод за
определяне скоростта на венозния и лнмфен ток при диагностнката на
вродени съдови аномалии.

292. Ф. М. Лясс, В. В. Карнаухов, В. В. Лившиц. Радиопзотогшата
гамаенцефалография в диапюстиката на супратенториалните ту.мори.

293. К. Манолов, С. Бояджнев, Н. Влахов. Радиоизотопна методика
за определяне на общия блетъчно ссързан йод в кръзиата плазма.

294. Т. Маровски. Сцнптиграфня на мозъка при синдрома ira Sturgc--
Weber — Krabbe.

295. Т. Маровски, И. Узунов. Диапюстичната стойност на едномомент-
ната белодробно-чернодробна сцинтиграфия.

296. X. Млъчков, Т. Андреев. Сцинтиграфпя на ставите с а9тТс-пертех-
нетат -- лиагностачнп возможности и оценки на лечебните резултати при
болни с артрита.

297. М. Минчев, Р. Китова. Изследване на кардио-норталната цирку-
ляция при болни с чернодробна цироза.

298. Н. Иедев, Н. Влахов. Функционално съетояние на щитовндката
жлеза при синдрома на яйчникова хиперандрогения.

299. 3. Недков. Устройство за фотозапис на сцинтиграмата
300. П. Николов, Б. Младенов, И. Топалова. Късни резултати при

лечението на тиреотоксикозата с радиоактивен 13Ч.
301. В. Орешков, Т. Кацаров. 169УЬ цитрат като агент за локализация

на туморите.
302. В. Орешков, Д. Цингилев. Използване на ю т Т с ( — S n ) — тетра-

циклин като тумор-локализиращ агент.
303. В. Орешков, Н. Георгиев. Т. Кацаров. Предоператнвна сцинти-

графия на черния дроб при болни с рак на стомаха.
304. Н. Пешев, С. Кецкарова, Е. Гугинска, Б. Младенов. Определяне

на Тз-свързващня капацитет с кит и при някои заболяаания на щитовид-
ната жлеза.

305. Н. Пешев, П. Триндев. Сравнителен сцинтиграфскн н на гама-
камера проучвания при някои заболявания на щитовидната жлеза.

306. М. Попова. Радиохимична чистота на някои белязани ;• " т Т с -
съединения.

307. М. Попова, Т. Маровски. ||31п-дпаминоциклохексан-тстраоцетна
киселнна като агент за сцинтиграфско изследване на мозък.

308. М. Разпопова, Л. Симеонов, А. Атанасов. Горещ възел и рак на
щиговидната жлеза.

309. М. Разпопова, Л. Симеонов, Г. Шумков, А. Атанасов, Е. Симео-
нова. Сравнителни сцинтиграфични-интраоперативно-хис1ллогнчни изелед-
?.ания при „горещия" и „топъл" възел на щитовидната жлеза.

310. М. Разпопова, Л. Симеонов, А. Атанасов. Сщ:нтиграфскп образ
на диференциа.;ния карцином на щитовндната жлеза.

311. А. Романова, X. Иванов. Радиоизотопен метод за дкагностнцира-
не на чернодробния хемянгиом.

312. А. Романова, Я. Канети, X. Иванов. Онагледяване 1Ы кръвиото
русло съе тт1п-трихлор1--д като средство за днференциална диагноза на
огнищните процеси в черния дроб.

313. А. Романова, В. Божиянов. Сравнителни сцинтнграфски и ангио-
графски проучвания при някои заболявания на панкреаса.

314. С. Султанов. Изотопна миелосцинтиграфия на гама-камера.
315. Й. Тодоров. Медикаментозна протекция на лъчевия пневмонш

при следоперативна лъчева терапия на рака на млечната жлеза.
316. И. Топалова, С. Ковачева, Б. Младенов. Сравнителни сцинтиграф-
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ски изследвання на черния дроб със 113"г1п-поливинилп>фолидон и 198Аи-
колоид.

317. И. Узунов. Сцинтиграфия на черния дроб с някои маркиранн със
1 'з^т-съединения.

318. К. Хаджийски, Н. Влахов, М. Ставчева. Трийодтиронинов reci
при ювенилната гуша.

319. К. Христова. Клетъчна кинетика при някои човешки тумори в
чсловия на ин витро експерименти.

320. Ц. Цанев, К. Влахова. Моделиране върху цифрова електронна
изчислитр"т'а машина на радиологичния диагностичен процес при опреде-
ляне на функционалнитс смущения в щитовидната жлеза — машинна
програма ТИРАДЕ.

321. Д. Цингилсв, Л. Сираков. Естрогенен рецептор при рак на млеч-
ната жлеза.

.332. Д. Цннгилев, Л. Сираков. Радпонмуиологнчсн метод, за омредо-
ляне на каицероембрионален антиген в серума.

323. Б. Чакъров. Определяне на регноналната функция на бэлн дро-
бове със 133Хе в днагностичната практика.

324. Б. Чакъров. Определяне дифузионния капацигет на капилярната
стена на скелетния мускул.

325. Б. Чакъров, В. Левчева. Сравнлтелна оценка на информацията от
регионалното функционално изследване със |ЭЗХе к сщштиграфия на бе-
лите дробове.

326. Е. Шейретова, С. Ковачева. Сцинтиграфия на бъбреците, черния
дроб и костите с "mTc-Sn-комплекси глюкохептонат, фитат и полкфосфат.

327. Е. Шенреюва, й. Белоев, А. Калоянова. Количествена радиокар-
диография при придобити сърдечни пороци к миокардносклероза.

328. Е. Шейретова, Г. Гизов, С. Кецкарова, М. Иванова, С. йордано-
ва. Стойност на ЕБП и ГФ при деца с бъбречни заболявання.

РАДИОБИОЛОГИЯ И ЛЪЧЕЗАЩИТА

329. С. Бакърджиев, Г. Богданов. Наблюдение върху радиобнологмч-
ните ефекти при едновременното облъчване на шийните и надключичните
лимфни възли пои болни с болестта на Хочкин.

330. Р. М. Балански, Ф. К. Джиоев. Влияние на някои инхибпторн
на свободно-рад лните пронеси п организма върху химический канне-
ро-генезис.

331. Е. Банчева. Ефект на цистеамина и адетурона върху изменения-
та на диелектричните нараметри !та кръвната плазма на облъчегш с рент-
генопи лъчи плъхове.

332. А. Боздуганов, П_ Генкова. Генетични проучвания при пъздейст-
вие на лазерна и рентгенова радиация.

333. Г. Василев, М. Михайлов. Облъчване на кожата вследствие радпо-
иктиьни замъреявания при н.эползуване на радиоактивни вещества в ме-
дицинската практика.

334. Г. Василев. Г. Филев. Вътрешно облъчзкне H.I медицинский пер-
сонал, работещ с открити радиоакгнвнн вещества.

335. Г. Василев, А. Караджов, М. Христова. Лъчево натоварване на
меднцпнекмя персонал при ругннни лногностнчн]! is герапевтичн;: прило-
жения на рентгенови лъчи.
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336. Л. Григоров, А. Торев, Г. Стойчев. Лъчезащитен ефект на ми-
цел от внсши гъби върху хромозомния апарат на плъхове.

337. Л. Григоров, Т. Каракозова, г. Вълкова, Е. Лютакова. Хромо-
зомни изменения в костно-мсзъчни клетки на плъхове след апликация
на 131Cs.

338. Л. Даков, Д. Василев. Някои проблем и на лъчевото наговарваие
по време на извършване на хистеросалпингография.

339. X. Дермснджиев, В. Белков, Е. Катеринов. Хигнениа оценка на
резултати от фантомни измервания на гонадни дози лъчения без и със
защита при някои рентгенови изследвания.

340. Л. Димитров. Кинетика на тромбоцитите в ранния и късния ста-
дий след облъчването у радиозащитени плъхове.

341. М. Димитров. Оценка на риска за заболяиане от белодробен рак
сред някои категории подземни работници.

342. К. Манолов. Методи за определяне на реалната експозицнонна
доза при индивидуалния дозиметричен контрол.

I. Относно реалността на отчетната експозиционна доза при индиви-
дуалния дозиметричен контрол.

343. К. Манолов. Методи за определяне на реалната експозиционна
лоза при индивидуалчия дозиметричен контрол.

II. Определяне на реалната експозиционна доза фотонно лъчение с
дозиметър, работещ на йонизационен принцип.

344. 3. Паскалев, Б. Банчева. Изследванс измененията в електропро-
водимостта и диелектричната константа на кръвна плазма на облъчени
и третирани с радиопротектори бозайници.

345. 3. Паскалев. Определяне на относителната биологическа ефектив-
ност на смесено неутронно гама-лъчение по ефекта на конформационните
изменения на белтъчните фракции в кръвна плазма.

346. 3. Паскалев, Е. Банчева, X. Лалова. Изследване на конформа-
ц1.ошште примени на ДНК, облъчена с гама-лъчи в дози 10 крада + 1
мрад по някои биохимични и физико-химични показатели.

347. 3. Печеникова. Ефективност на лъчезащитните мероприятия за
пациентите при рентгеновите диагностични и профилактични прегледи.

348. А. Раинов, Н. Златков, А. Дурмишев, Ч. Киров, Б. Божков. Ра-
днонмунологично определяне на витамин Bi2 в серума на болни от вити-
лиго и псориазнс.

349. В. Серафимов-Димигров, 3. Дечева-Нинова, А. Михалев. Кинеи-
ка на мононуклеарните фагоцити след тимектомия.

350. М. Тилева. Изучаване на пролиферативната активност на клет-
ките на женските полови пътища през време на постнаталното развитие
след еднократно облъчване с 500 rad.

351. М. Тилева. Растеж на нормалния и облъчен епител на влагали-
щето в култури in \ivo.

352. Й. Узунов. „Риск спрямо полза" при рентгеновата и радионук-
лидна диагностика.

353. Г. А. Филев. Изследване с целотелесен брояч зависимостта меж-
ду телесния калий, ръста, теглото, възрастта и пола на нормалнн въз-
растни индивиди.

354. Г. А. Филев. Изследване с целотепесен брояч зависимостта меж-
ду свободната от масти тъкан и телесния калий.

355 Г. Хаджидеков, X. Дерменджиев. Лъчезащитата на пациента и
населеннето при рентгеновите изследвания — общ рентгенов и хигненен
проблем.
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