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OPTIMIERUNG DER RADIOLOGISCHEN DIAGNOSTIK
DER MAGENKARZEVOME

PERSIGEHL M. AACHEN. BRD.

Bei dem Ziel, eine optimale radiologische Diagnostik von Magenkarzino-
men zu erreichen, muB eine Vielzahl von Parametern Berücksichtigung
finden. Vonseiten der technischen Ausrüstung miissen dabei die Möglich-
keiten zur Optimierung der Strahlenerzeugung (Aufnahmespannung
und -zeit, Brennfleckgröfíe), des Konstrastmittels (Zusammensetzung,
Konzentration, Wandhaftung) und des Detektorsystems (Bildverstárker-
qualitát, Folieneigenschaften, Streustrahlenraster) genannt werden.

Die Untersuchungstechnik ist zum Teil abhángig vom Ausbildungsstand
des Untersuchers. Erfahrene Intersucher werden schon alléin unter
Durchleuchtung circa 80% auch kleiner Lásionen erfassen können. Für
weniger erfahrene Untersucher bietet sich eine standardisierte Untersu-
chungstechnik an. Zur Diagnostik der Magenkarzinome ist die Untersu-
chung in Hypotonie und Doppelkontrasttechnik die Methode der Wahl.
Erganzt werden sollte die Doppelkontrasttechnik nach Abklingen der
Hypotonie durch klassische Untersuchungsverfahren wie Pralltechnik,
Kompression oder Relieftechnik. Für die Standardisierung der Magen-
untersuchung wird eine derartige kombinierte Untersuchungstechnik
aus Doppelkontrast und konventionellen Verfahren vorgestellt.



ÁTTÉTELES GYOMORDAGANATOK

HÉRICS /., L1SZKA GY., SZENTIRMAY Z. ORSZ. ONKOL.
INTÉZET, BUDAPEST

Nagyobb boncolási statisztikák alapján a rákos betegek között 1,2—1,7%-
ban fordulnak elő áttétek a gyomorban. A leggyakoribb elsődleges daga-
nat a malignus melanoma, a hörgő- és emlőrák. Az elváltozás infiltratív,
felette a nyálkahártya ép. Szövettani szerkezet azonos a primaer tumoré-
val, a gyomor regionális nyirokcsomóiban áttét nincs és a gyomorrákra
jellegzetes markerek (pl. syalomucin) nem mutathatók ki. A klinikai kép
nem jellemző, a betegek dyspepsias panaszokról, hányingerről, hányásról
számolnak be. A véres széklet és a perforáció ritka szövődmény.

Röntgenvizsgálattal a legtöbbször a primaer gyomorrák infiltratív for-
májától el nem különíthető elváltozást találunk, a polypoid forma ritka.
— 1974. ápr. 1.—1984. márc. 31-ig 3 emlőrákos, 1 epehólyagrákos és
1 malignus melanomas betegnél találtunk rtg.-vizsgálattal kimutatott
szövettanilag is igazolt áttételes gyomordaganatot.



GYOMORNYÁLKAHÁRTYA EROSIÓK
KIMUTATÁSA RÖNTGENVIZSGÁLATTAL

D1BUZ M., CSÍPŐ L., ILLYÉS M.
VÁROSI TANÁCS KÓRHÁZA, SZENTES

2000 gyomorvizsgálat kapcsán kettőskontrasztos módszerrel 15%-ban
tudtak nyálkahártyaerosiókat kimutatni, amit endoscopos vizsgálattal
igazoltak. Makroszkóposán az erosió lehet punctiform, lineáris, szabály-
talan és varioliform. Röntgenvizsgálattal leggyakrabban mutatható ki
a nyálkahártya nívójából leginkább kiemelkedő' varioliform erosió, mint
kicsiny polipoid árnyékkiesés centrális tapadó folttal. A többi formánál
pontszerű, vonalszerű vagy szabálytalan tapadó folt, környező „udvar"
nélkül. Nem ritkán csak körülírt polipoid redőmegvastagodások, vagy
szokatlanul vaskos merev redők hívják fel a figyelmet erosiók jelenlétére.
Leggyakrabban észlelhetők az antrumban. Gyakran láthatók gasztro-
doudenális felcély mellett. Röviden tárgyalják egyéb nyálkahártya el-
változásoktól való elkülönítés lehetőségét, az etiológiát, patogenezist, az
erosiók klinikai jelentőségét. A jellegzetes patológiai elváltozásokat mik-
rofotogrammokon mutatják be. A makroszkópos megjelenési formákat
endoscopos felvételeken is demonstrálják.



OMNDPAQUE IN GASTROINTESTINAL AND
EXTRAVASCULAR ABDOMINAL X-RAY EXAMINATIONS

T. RENAA, OSLO,NORWAY

Omnipaque has been tested for various extravascular applications.
Omnipaque is very well tolerated in gastrointestinal use. The taste is
acceptable without flavouring. No dilution of diagnostic importance occur.
The patients have not diarrhea caused by the contrast. Diluted Omnipa-
que for gastrointestinal CT examinations have shown good properties.

The advantages of Omnipaque for gastrointestinal use is most important
in pediatric patients, in patients of bad general condition and in patients
where a gastrointestinal perforation is possible.

Omnipaque has been used for pre-operative demonstration of hernia
with very good results.

Omnipaque in hysterosalpingography is very well tolerated both
during the examination and after.

Results from the clinical trial program for Omnipaque will be presented
and discussed.



ELEGENDŐ-E A KORAI RTG. DG. A VENTRICULÁRIS
KÓRFOLYAMATOK ELLÁTÁSÁBAN?

ÜKÖSM., HORVÁTH L., VÁROSI KÓRHÁZ, DOMBÓVÁR

A gyomor kóros folyamatainak kellő időben történő felismerése és helyes
kórismézése a betegek sorsát döntően befolyásoló tényező.

A szerzők előadásukban a röntgenes által kimutatott kóros elváltozás
és az adaequát beavatkozás között eltelő időtényező szerepére mutatnak
rá. — Bemutatott eseteikkel bizonyítják az rtg. dg. és a th.-s ellátás között
eltelő, néha megdöbbentően hosszú idő következményeit. A taglaltak kö-
zött található pl. rtg.-vizsgálattal ventnculans polypzisnak véleménye-
zett eset, amely 13 hó múlva kontroll gyomor rtg.-vizsgálatra került.
Addig egyéb beavatkozás nem történt. Ekkor már tu. volt a rtg. vélemény.
További 5 hónap múltán került műtétre. Az explor. lap. inkurábilis álla-
potot talált. — Egy másik esetnél a rtg.-vizsgálat kisgörbületi ulcust mu-
tatott ki. Utána 16 hónapig megfelelő ellátás nem történt. Az akkor vég-
zett kontrol rtg.-vizsgálat pedig már kiterjedt tu.-t talált amit műtét iga-
zolt.

A bemutatott esetek egészségnevelésünk és gondozói hálózatunk még
fellelhető és nem elhanyagolható hiányosságaira világítanak rá.



AZ EMÉSZTŐRENDSZER RÖNTGENVIZSGÁLATÁRÓL
PSS-BEN

PÉKÁR A., ABLONCZYÉ., HORVÁTH A., GERGELY M.
SOTE, BUDAPEST

A SOTE Bőrgyógyászati klinikájának scleroderma ambulantiájával
együttműködve másfél évtizede követjük a PSS és más kötőszöveti beteg-
ségben szenvedők röntgennel kimutatható károsodásait, közte az emész-
tőrendszerét.

Vizsgálatainkat azonos módon, hagyományos röngtenkészülékkel,
illetve képerősítő tv-rendszerrel végeztük.

Valamennyi betegnél nyelőcső, gyomor és vékonybél vizsgálat történt.
Vastagbélvizsgálatot csak székürítési panaszok esetén végeztünk.

Az irodalomban közöltektől eltérően a gyomor károsodását csak köz-
vetett módon — a nyelőcső megrövidüléshez társuló kis herniació formá-
jában észleltük.

Vékonybél károsodás a betegség késői fázisában fordult elő, többnyire
enteritises jellegű elváltozást találtunk. A vékonybél ürülési ideje nem
annyira kórjelző, mint egyes közlemények alapján az várható lenne.
A vastagbél sclerodermás megbetegedését egyértelműen egy esetben sike-
rült kimutatnunk, melyet sectio is igazolt.
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HODGKIN KÓR OKOZTA GYOMORELVÁLTOZÁSOK

RADÓ /., MOLNÁR ZS., LISZKA GY., ORSZÁGOS
ONKOLÓGIAI INTÉZET, BUDAPEST

A gyomor prímaer Hodgkin-kórja irodalmi adatok szerint 0,3%. A gene-
ralizált folyamat részeként jelentkező gyomorelváltozás sectiós statiszti-
kák szerint 10%-os gyakoriságú.

1974—g3 között intézetünkben boncolt lgr-s esetek közül 8-ban talál-
tak ventricularis elváltozást. Ebből 6 betegben előzetesen röntgenvizsgá-
lattal igazoltuk az elváltozást.

Két betegnek primaer ventricularis Hodgkin-kórja volt (1,1%), hat
esetben pedig az elváltozás generalizált lymphogranulomatosis egyik
szervi localisatiojának felelt meg. A röntgen morphologiai kép igen vál-
tozatos: fali infiltratio, multiplex ulcaratio, intraluminalisan növekvő
gyomorrákot utánzó elváltozás, környező szervekbe történő penetratio
egyaránt előfordul.

Az endoscopos vizsgálat csak azokban az esetekben ad segítséget, ami-
kor a folyamat a gyomor nyálkahártyáját már elérte és így onnan anyag-
vétel lehetséges a szövettani vizsgálathoz.
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AZ ULTRAHANG VIZSGÁLAT LEHETŐSÉGEI
A GYOMOR-BÉLRENDSZER TUMORAIBAN

SZABÓM., TEMESIM., VARGA GY., MEGYEI KÓRHÁZ, PÉCS

Az ultrahang vizsgálat diagnosztikus lehetőségeit a vékonyfalú belek gá-
zossága kifejezetten korlátozza. A gyomor-bélrendszer tumoros folyama-
taiban éppen ezt a jellegzetesen gázos lument körbefogó falmegvastagodás
miatt lehet valószínűsíteni, mintegy mellékleletként a térfoglalást. Ilyen
esetekben az ultrahang vizsgálat értékes első vizsgálat.

A szerzők 1 év alatt 16 esetben észleltek erre utaló ultrahang képet,
ezek nagyobb része nem volt tapintható tumormassza. Véleményüket 11
esetben egyéb kettőskontrasztröntgen vizsgálat, 1 esetben a sekció igazol-
ta. 4 fals pozitív esetüket röntgen módszerek kizárták. Mellékleletként
észlelve a diagnosztikus taktikát a helyes irányba fordíthatja, a localizáció
meghatározásával az egyéb radiológiai módszert célzottabbá teszi. A pro-
pagáció kimutatásával az exploratív laparatomia elkerülhetővé válik, a
therápiás tervet módosíthatja.
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TAPASZTALATAINK A VÉKONYBÉLHUZAM
KETTŐSKONTRASZTOS, INTUBÁCIŐS VIZSGÁLATÁVAL

V1CZENA P., SIÓS J., MN. EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT,
BUDAPEST

A szerzők 1980 óta végeznek intubaciós technikával kettó'skontrasztos
vékonybélvizsgálatokat.

A technológia megkönnyítésére célkészüléket szerkesztettek, amelyet
azóta is eredménnyel használnak. A készülék egyszerű, olcsó, higiénikus
és nem devizaigényes.

Vizsgálataik során az utóbbi idó'ben új felvételi típust vezettek be, amely
megegyezik a vastagbélhuzam kettó'skontrasztos vizsgálatainál alkalma-
zott oldalfekvéses latero-lateralis sugáriránnyal készített felvételekkel.

4 éves tapasztalataik alapján a szerzők következtetéseket vonnak le a
vékonybélhuzam vizsgálati módszereit illetően.
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KETTŐSKONTRASZTOS MÓDSZERREL KIMUTATOTT
INTRAMULARIS KIINDULÁSŰ VÉKONYBÉLTUMOROK
RTG. MORFOLÓGIÁJA

MAKÓ E., TÓTH A., BALOGH É., SOTE RADIOLÓGIAI KL.,
L SZ. SEBÉSZETI KL., BUDAPEST

A SOTE Radiológiai Klinikáján 1980 és 1983 között 8 vékonybél tumort
diagnosztizáltak a szerzők kettőskontrasztos módszerrel.

Ezek közül 4 a doudenumban, 4 pedig a jejunumban, ill. az ileumban
helyezkedett el.

A további elemzések céljából a jejunumban és ileumban talált tumoro-
kat emelték ki, melyeknél a kettőskontrasztos vizsgálatot megelőzően több
alkalommal hagyományos passage vizsgálat is történt negatív eredmény-
nyel.

A tumorok nagysága 1,5x1,5 cm-től 8x8 cm-ig változott, 1 esetben
típusos intramuralis megjelenésű, 1 esetben ún. dumb-bell típusú tumort
diagnostisaltak. 2 esetben a tumor exofitikus növekedésű volt.

A kettőskontrasztos vékonybél vizsgálat alkalmazásával mind a négy
esetben sikeres diagnózist állítottak fel.
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A VÉKONYBÉL KETTŐSKONTRASZTOS
RÖNTGENVIZSGÁLATA

LENGYEL Z., ORSZ. ONKOL. INT. BUDAPEST,
SEVERINIA., BELLOMIM., COZZl G. INT. MILANO, ITALY

A szerzők a Herlinger-féle módszert ismertetik. A Bilbao-Dotter szondát
rtg. kontroll mellett levezetik a duodenumba, míg vége a Treitz szalagon
túl ér. Ezen át egyenletesen 100 ml/min sebességgel Ba-suspensiót fecs-
kendeznek be, míg az első ileum kacsot elérik, ezután a töltést 0,5%
metilcellulózzal folytatják, míg ez utóbbi a vastagbélig hatol. A vizsgálat-
hoz optimális a Micropaque, mert egyenletesen vonja be a nyálkahártyát,
nem törik meg és nem elegyedik a metilcellulózzal. Töltés közben 10—16
db 24X30-as felvétel készül, befejezés után pedig 2—3 db 35X35-ös
panoráma felv. A bél rugalmassága és a motilitása képerősítővel ellenőriz-
hető. A kivetítés a vizsgálóasztal és a cső döntésével történik. Felvételei-
ken bemutatják a vékonybél normális röntgenanatómiáját, a gyakoribb
nem daganatos (coeliachia, fehérjevesztéses enteropathia enteritis regio-
nalis Crohn, rendszer és anyagcsere betegségek, reflectoricus, reverzibilis
és irreverzibilis organikus) és daganatos (jóindulatú, rosszindulatú, me-
tastasis) elváltozásait.
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150 KETTŐSKONTRASZTOS VÉKONYBÉLVIZSGÁLAT:
TAPASZTALATOK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK

MAKÓÉ., VÍGVÁRYZ., SZENTÁGOTHAIK., SOTE
RADIOLÓGIAI KL. BUDAPEST

A vékonybélelváltozások kimutatására — ma már elfogadott tény —
a legalkalmasabb módszer a szondán át végzett kettőskontrasztos vizs-
gálat.

Mint a gastrointestinalis rendszer egyéb szakaszainál a cél itt is a lehető
legprecízebb nyálkahártyaábrázolás, ill. a minél kisebb morfológiai el-
térések kimutatása.

A módszerrel nyert többletinformáció ellensúlyozza a szondalevezetés-
sel járó kellemetlenségeket.

A 150 kettó'skontrasztos vékonybél vizsgálat számos adattal szolgál
mind a normál rtg. morfológia, mind a pathologiás eltérések felismerésé-
hez.

14



13

WERT DER COMPUTERTOMOGRAPHIE BEI DEN
ENTZÜNDLICHEN ERKRANKUNGEN DES DICKDARMS

PERS1GEHL, M., K.—C. KLOSE, W. FRIK, AACHEN BRD

Bei der diagnostischen Abklárung der entzündlichen Veránderungen des
Dickdarms hat sich die Doppelkontrastuntersuchung als Methode der
Wahl etabliert. Mit dieser Technik lassen sich Veránderungen der Schleim-
haut ausreichend charakterisieren und Einteilungen in verschiedene
Stadien mit ausreichender Sicherheit vornehmen.

Morphologische Veránderungen, die über die Schleimhaut hinausgehen,
lassen sich mit dieser Technik kaum erfassen. Hier bietet sich die Compu-
tertomographie an, mit der es möglich ist, auch die auBerhalb der
Schleimhaut stattfindenen pathologischen Veránderungen weitgehend
darzustellen.

Bei 70 Patienten mit M. Chorn und 20 Patienten mit Colitis ulcerosa
wurde die Computertomographie neben der Doppelkontrasttechnik
eingesetzt. Dabei konnten neben den muralen Veránderungen wie
Wandverdickungen, „String sign", Kokarden, tiefen Ulzerationen auch
extramurale Veránderungen in der Mehrzahl der Patienten nachgewiesen
werden. Dazu záhlen Distanzierung von Darmschlingen, Fettgewebs-
vermehrung, Fisteln und Abszesse. Die Kenntnis dieser extramuralen
Veránderungen ist insbesondere fur die práoperative Diagnostik von
Bedeutung.

Zudem wird die Differentialdiagnose zwischen der Colitis ulcerosa und
Colitis granulomatosa durch eine Reihe von charakteristischen Befunden
bei der Computertomographie in vielen Fallen erleichtert.
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VASTAGBÉL RÖNTGENVIZSGÁLAT MEGNÖVELT
DENZITÁSÚ KONTRASZTANYAGGAL

HORVÁTH L., HORVÁTH L., POTE RADIOLÓGIAI KLINIKA,
VÁROSI KÓRHÁZ, DOMBÓVÁR

A POTE Radiológiai Klinikán kidolgozott adalékanyagokkal javítottuk
a tiszta báriumszulfát szuszpenzió ülepedési és egyéb tulajdonságait.
Az így készített kontrasztanyaggal végeztünk nyelőcső, gyomor és vas-
tagbél röntgenvizsgálatokat, amelyek közül az utóbbiakkal kapcsolatos
tapasztalatokról fogunk beszámolni.

Az új kontrasztanyaggal a nyugati piacról, és kisebb, de nem elégséges
mennyiségben nálunk is beszerezhető készítményekhez hasonló, azoktól
alkalmazásban alig különböző eredményt nyertünk. A kontrasztanyag
falat bevonó képessége, denzitása és ülepedése összehasonlítható a drága
kiszerelésekkel. Mindössze a szennyezéseket tűri rosszabbul a bélben, ami
viszont magában is akadálya a vizsgálatnak, tehát ez a hátránya nem lénye-
ges.

A POTE Újítási Irodájától az újítás bármely gyógyító intézmény szá-
mára átvehető.
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MANAGEMENT OF RECTAL CARCINOMA:
IMPACT OF COMPUTED TOMOGRAPHY

P. F. G. M. VAN WAES, M. A. M. FELDBERG,
A. C. KLINKHAMER, H. DAMSMA UTRECHT, NETHERLAND

Twenty-one patients with rectal carcinoma were examined preoperatively
in order to assess the accuracy of CT in recognizing the extraluminal
extension of the tumor and its effect on treatment planning. Evaluation
was done by barium enema, endoscopy, and standard CT augmented
by nonreconstructed coronal and sagittal sections. The information was
compared with the operative and pathologic findings. Correct staging
was achieved in 19 out of 21 patients. In two patients, CT overestimated
the extent of the disease. In two patients, small distant metastases detected
at surgery were not appreciated; however, the extent of pelvic disease was
accurately assessed. In 17 patients, CT added new important information
unobtainable by standard techniques.

This information affected treatment planning in 10 patients.
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KORSZERŰ RADIOLÓGIAI MÓDSZEREK
A VÉGBÉLRÁKOK DIAGNOSZTIKÁJÁBAN

GREXA E, PALKÓ A., GECSER G., POTE RADIOLÓGIAI
KLINIKA I. SZ. SEBÉSZETI KLINIKA

Fizikális vizsgálattal és rectoscopiával a végbélrákok felismerhetők.
A korszerű radiológiai vizsgáló módszereknek a daganat kiterjedés meg-
ítélésében van meghatározó szerepük. A kettó's kontraszt vastagbél vizs-
gálat, a CT és az angiographia nélkülözhetetlen információkat nyújt az
onkotherápias terv felállításához és segíti a postoperatív betegkövetést.

A szerzők a POTE Radiológiai Klinikán 1980—1984 között végzett,
közel 100 CT, mintegy 60 angiographia és colonographia eredményeit
ismertetik.

18



17

A FELNŐTTKORBAN KIALAKULÓ,
NEM MECHANIKUS EREDETŰ COLONTÁGULATRÓL

SIMONYIL, FŐV. TANÁCS MARGIT KÓRHÁZ, BUDAPEST

Míg a gyermek- és fiatal felnőttkorban észlelt vastagbél dilatáció leg-
gyakrabban congenitális eredetű, illetve a korai életkorban kialakuló
neurogén dysfunkció következménye, a később jelentkező dilatációk ál-
talában mechanikus akadály, leggyakrabban mechanikus ileushoz vezető
daganat következtében alakulnak ki.

Saját esetek kapcsán ismertetem a nem mechanikus ok következtében
létrejött időskori colontagulatot, melyet a német irodalom „Altersektasie
des Kolons" néven ismer. Bemutatom továbbá a ganglion coeliacum
dysfunkciójára visszavezethető Ogilvie-syndromát.

Ezen elváltozások ismertetése során hangúlyozom az irrigoscopia dif-
ferenciál-diagnosztikai fontosságát az esetleg felesleges hasműtétek el-
kerülésében.
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ELVÁRÁSOK A NŐGYÓGYÁSZATI TUMOROK
RADIODIAGNOSZTIKÁJÁVAL KAPCSOLATBAN

LAMPÉL., DOTE, NŐI KLINIKA

A referátum áttekintést ad a méhnyak, a méhtest, valamint a petefészek,
a hüvely és a szeméremtest rosszindulatú daganatainak radiológiai diag-
nosztikus módszereiró'l.

A kiválasztásos vizsgálatok és a vazográfiák (arteriográfia, venográfia,
limfográfia) mellett a computer tomográfia az ultrahang diagnosztika és az
izotóp renográfia helyét és jelentőségét is ismerteti. Hangsúlyt kap a radio-
lógiai diagnosztika a primer tumor lokalizációjának és kiterjedtségének
vizsgálatán kívül a beteg rendszeres ellenőrzésében, a recidivák kimutatá-
sában.
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DIE KOMBINIERTE BEHANDLUNG DES
KORPUS-KARZINOMS. ERGEBNISSE UND
NEBENWIRKUNGEN BEI 496 PATIENTEN

L. M. AHLEMANN, TUBINGEN BRD

Bei eineni Durchschnittsalter von 62,3 Jahren wurden rezidivfreie
5-Jahres-Überlebensraten von 70,8% für das Stadium I, von 50% für
das Stadium III und von 0% für das Stadium IV erzielt. Metastasen traten
bei 19,1% aller behandelten Patientinnen auf, Vaginalrezidive bei 1,8%.
Bei der Ausvertung der therapiebedingten Nebenwirkungen und Spát-
folgen zeigt sich eine Zunahme der Komplikationsrate durch höhere
applizierte Gesamtherddosen. Insg. traten bei 21,9% des Krankengutes
Komplikationen innerhalb des ersten Jahres nach Therapiebeginn auf
und bei 8,7% strahlenbedingte Spátfolgen nach diesem Zeitraum. Durch
den Einsatz der computertomographischen Bestrahlungsplanung lieB sich
die Háufigkeit der strahlenbedingten Komplikationen reduzieren. Der
gegenwártige Stand der computerunterstützten Bestrahlungsplanung
wird aufgezeigt.
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DIE KOMBINIERTE RADIATTO RADIKALOPERIERTER
CERVIX-CARCINOME — MÖGLICHKEITEN UND RISIKEN

G. TODE, D. TODE
KARL-MARX-STADT DDR

Die Strahlentherapie der radikal-operierten Cervix-Carcinome ist eine
curative Weiterbehandlung. Aus den Erfahrungen von 6 Jahren kombi-
nierter Afterloading- und Telekobalt-Therapie bei Patientinnen mit
Cervix-Carcinom der Stadien Tlb und T2A wird zunächst auf operativ
bedingte Komplikationen eingegangen und Einflüsse diskutiert, die die
Kalkulation der strahlenbiologischen Wirkung bereits innerhalb normaler
Dosisgrenzen unsicher machen können. Topographisch-anatomische
Veränderungen bei der Wertheim-Operation können zu unerwünschten
Dosisspitzen an der Blase führen.

Nach ausführlicher Darstellung von Dosisverteilungen werden danach
Möglichkeiten und Grenzen von abgeschirmten Applikatoren in der
Afterloading-Therapie besprochen.
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OPTIMÁLIS DOZÍROZÁS A NŐGYÁGYÁSZATI TUMOROK
SUGÁRKEZELÉSÉNÉL

MILTÉNYIL., TAKÁCS /., DÉZSIZ.
DOTE RADIOLÓGIAI KLINIKA, NŐI KLINIKA

A szerzők elmondásukban elemzik a DOTE-n az utóbbi 25 évben nő-
gyógyászati daganat miatt sugárkezelt betegek túlélését, és a túlélés
dózissal való összefüggését.

Bemutatják a sugárkezelési módszer jelentőségét, a sugárterápiás loka-
lizáció értékét.

Az optimális dozírozási vizsgálatnál alkalmasnak találták a CRE kon-
cepciót a kezelési eredmények összehasonlítására. Megállapították, hogy
a kombinált (üregi+percutan) sugárkezelésnél a legnagyobb túlélést
az A pontra vonatkoztatott 3000, a B pontra teljesített 1750 reu értékű
sugárkezelések adják.

A műtét előtti és utáni sugárkezeléseknél is a dózis-értékek beállításá-
nál a biológiai dozírozást alkalmazzák.

Összefoglalva: a biológiai optimális dozírozás elveinek alkalmazása
a kedvező túlélési eredmények mellett nagymértékben csökkentette a
sugárkezelések korábbi kedvezőtlen mellékhatásait is.
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CERVIX-CARCINOMÁSOK SUGÁRKEZELÉSÉVEL ELÉRT
GYÓGYULÁSI EREDMÉNYEINK

KELLER G., CSERE T., KROMMER K„ GARADNAY B.,
POTE RADIOLÓGIAI ÉS NŐI KLINIKA

A POTE Női Klinika Onkoradiológiai Osztályán 1962—1978 között
kezelt 2293 beteg 5 éves tünetmentességéről számolunk be.

A korábbi évekhez viszonyítva a korai, I. st-ban jelentkezettek aránya
12%-ról 25%-ra emelkedett. A kuratív sugárkezelés cervico-vaginalis
Ra. és telecobalt besugárzásból áll. A rádium kezeléssel az „A" pontban
6000 cGy elérésére törekszünk, amit a parametriumokban 4000 cGy-vel
egészítünk ki.

Stádiumonként az 5 éves tünetmentesség
I. st. 472 beteg, tünetmentes 79,4%

II. st. 666 beteg, tünetmentes 67,7%
III. st. 1021 beteg, tünetmentes 41,9%
IV. st. 134 beteg, tünetmentes 4,4%

Ossz.: 2293 beteg, tünetmentes 56,9%
A gyógyulási eredményeket befolyásoló tényezők közül kiemeljük az

életkort, a különböző szöveti szerkezeti daganatokat, valamint a cervix-
csonk carcinomákat.
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CERVIX MIKROCARCEVOMÁK (I/A. ST.) DIAGNÓZISA
ÉS GYÓGYULÁSI EREDMÉNYEI

NAGY P., CSABA L, KELLER G., POTENŐIÉS RADIOLÓGIAI
KLINIKA

1962—1978 között kezelt 2293 cervix carcinomas közül 160 klinikilag
I/a. stádiumba tartozó beteg 97,5%-a tünetmentes 5 év után.

Az alkalmazott gyógymód: praeoperatív sugárkezelés — felületen
6—7000, az A. pontban 2000 cGy, utána műtét, majd a szövettani lelet-
től függően postoperativ sugárkezelés. Ha előzőleg Ra kezelés nem tör-
tént, postoperativ sugárkezelés.

Az elvileg 100%-os gyógyulást a diagnózis igen ritka pontatlansága
ronthatja, ezért az invasio okának ismertetése kívánatos.

A diagnózist a megfelelően kivitelezett conisatio, hysterectomia előtt
fractionált curette, illetve szükség esetén kiegészítő vizsgálatok pl. alsó-
végtag lymphographia biztosítja.

Az 5 mm mélységet elérő tumoros infiltratio esetén megfontolandó
a kiterjesztett műtét — éretlen tumoroknál pedig a postoperativ sugár-
kezelés — kezdődő infiltratio mellett fiataloknál a conservativ műtét.
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FIATALKORÚAK INVASIV CERVIX CARCINOMÁJÁNAK
GYAKORISÁGA, GYÓGYULÁSI EREDMÉNYE

GARADNAYB., KELLER G. ÉS KÖTT L, POTENŐI
ÉS RADIOLÓGIAI KLINIKA

1962 és 1983 között 2989 cervix carcinomas beteget kezeltünk, közülük
99-nek életkora nem haladta meg a 30 évet.

Az évenkénti előfordulás a klinikához tartozó területen alig változó,
de a fiatalok száma jelentősen emelkedik.

1962—65 között évenként 2
1970—73 között évenként 3,5
1979—83 között évenként 9 beteget kezeltünk, de az utolsó évben

számuk már 14 volt.
A betegek több mint fele II—III. stádiumban jelentkezett, az utóbbi

években a korai esetek száma nem emelkedik. Kezelésüket részletesen
ismertetjük. Korai stádiumban a gyógyulási eredmények kielégítőek,
de kiterjedt II. vagy III. stádiumban a fiatalok prognózisa lényegesen
rosszabb.

Részletesen vizsgáljuk a kórelőzményeket és felhívjuk a figyelmet
a fiatalok szűrővizsgálatával kapcsolatos problémákra.
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MÉHTESTRÁKOK ELŐFORDULÁSÁNAK VÁLTOZÁSA
ÉS A SUGÁRKEZELÉSSEL ELÉRT GYÓGYULÁSI EREDMÉNYEK

KELLER G., NAGY P., GARADNAY B., POTE RADIOLÓGIAI
ÉS NŐI KLINIKA

1962 és 1978 között 1247 endometríum carcinomas beteget kezeltünk.
1962—66 között évenként felvett betegek száma 42, 1977—81 között

már 111.
761 beteg műtét előtt Heyman módszerével intrauterin Ra kezelést

kapott. Az uterus izomzatában 1 cm mélységben 6000 cGy dózist tartjuk
megfelelőnek.

6 hét múlva hysterectomiát végzünk.
530 uterusban maradéktumor nem volt (69,6%).
Praeop. sugárkezelés után a betegek
86,1 %-a, praeop. nélkül operáltak
75,1%-a kizárólag sugárkezeltek
52,8%-a tünetmentes 5 év után.
Részletesen ismertetjük a gyógyulási eredményeket befolyásoló té-

nyezőket: stádium, életkor, műtétkor az uterus tumormentessége, a tu-
mor szövettani szerkezete, a myometrium tumoros infiltratiójának foka
és a betegek hormonális állapotának megfelelő gyógyulási eredményeket.
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ANNEHMBARE ERGEBNISSE DER NEUTRONTHERAPIE BEI
BAUCH-, BECKEN- UND RETROPERITONEALEN TUMOREN

FRANKE H. D. HAMBURG, BRD

Összefoglaló nem érkezett.
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ARTERIOGRAPHY AND ULTRASONOGRAPHY IN DIAGNOSIS
OF PROSTATE CANCER

TSYB A. F., B. YA. DROZDOVSKY, V. I. SLESAREV, OBNINSK,
USSR

Pelvic arteriography was performed in a total of 120 patients. In prostate
cancer (Tj) the angiographic signs of malignancy were found in only
60,9% of cases. Cancer inducing prostate deformation (T2) was diagnosed
in 82,4% of cases. Tumorai process spreading outside of prostate (T3)
or involvement of the adjacent structures (T4) were correctly recognized
in 91,0% and 96,5% of cases respectively. In arterial phase on the tumor
projection abnormal vessels, accumulation of contrast medium resembling
the "small lakes", lumen dilatation of arteries supplying blood to the
tumor, early and prolonged retention of contrast medium and deformed
venous vessels were observed.

Ultrasonic investigation of the prostate was performed in 35 patients
by transabdominal suprapubic method using ALOKA SSD-180 unit.
In 32 of the patients prostate tumor on the ultrasonograms appeared as
a dense cord or section located closer to its posterior contour. Enlar-
gement of the whole organ was simultaneously observed. Destruction
of the capsule integrity and its fragmentation are the signs of infiltrative
growth and they are observed in tumor spread into surrounding cellular
tissue.
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CT BEI MALIGNEN LYMPHKNOTENERKRANKUNGEN
IN BECKEN UND ABDOMEN — SYMPTOMATOLOGIE,
WERTIGKEIT UND FEHLERQUELLEN

FEUERBACH ST. P. LUKAS, M. REISER, U. FINK, B.
EMMERICH MÜNCHEN, BRD

Die computertomographischen Symptome eines malignen Lymphknoten-
befalls (Metastasen, maligne Lymphome) in Becken und Abdomen
bestehen im Nachweis einer Querschnittsvergrößerung der Lymphknoten
als solide perivaskuläre Raumforderung. Diese führt zu einem Kontur-
verlust der umgebenden Leitstrukturen (Aorta, V. cava, M. psoas) und
zu einer Verdrängung und Verlagerung benachbarter Strukturen.

Hinsichtlich der Wertigkeit der CT im Staging maligner Lymphome
ergab sich in einer prospektiven Studie (n=98) eine Sensitivität von 74%
und eine Spezifität von 100%.

Die Wertigkeit der CT bei Lymphknotenmetastasen unterschiedlicher
Primärtumoren wird am Beispiel der Hodentumoren (n=50) dokumen-
tiert, hier lag die Spezifität bei 100% und die Sensitivität bei 88%.
Fehlinterpretationen beruhen auf der fehlenden Abgrenzung von Metas-
tasen gegenüber Darmstrukturen bei unzureichender oraler KM-Gabe,
einer unsicheren Differenzierung gegenüber einer retroperitonealen Fib-
röse, dem fehlenden Nachweis einer Metastasierung bei nicht vergrö-
ßerten Lymphknoten und der unsicheren Differenzierung gegenüber
postoperativen oder posttherapeutischen Residuen (Hämatom, Lympho-
zele, Narbengewebe). Die CT stellt die Methode der Wahl zur Identifi-
kation von malignen Lymphknotenerkrankungen in Becken und Abdo-
men dar, bei positivem Resultat kann auf eine Lymphographie verzichtet
werden. Bei unauffälligem CT muß mittels Lymphographie ein Befall
nicht vergrößerter Lymphknoten ausgeschlossen werden.
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ERGEBNISSE EINER PILOTSTUDIE ZUR
GROSSFELDBESTRAHLUNG DES TESTIKULÄREN
SEMINOMS

HEIDER, K., M., F. H. GLASER, D, GRIMM HALLE (SAALE), DDR

Im Rahmen einer prospektiven Studie wurde die Möglichkeit der Anwen-
dung der Grossfeldbestrahlungstechnik beim testikulären Seminom un-
tersucht.

Der Bestrahlungsumfang umfasste im Stadium I die infradiaphrag-
malen Lymphknoten, im Stadium II und III erfolgte zusätzlich die
Behandlung des Mediastinums und der linken Supraklavikulargrube.

Der Vergleich mit den Behandlungsergebnissen eines Krankengutes,
bei dem ausschliesslich die retroperitonealen Lymphknoten mittels
Einzelfeldern bestrahlt worden sind, erbrachte einen Anstieg der 3-Jahres-
rezidivfreiheit von 79% auf 90%. Die Notwendigkeit des erweiterten
Therapieumfanges konnte signifikant für das Stadium III nachgewiesen
werden.

Vergleichende Untersuchungen über Therapienebenwirkungen mit
Co-60- und 9 MeV-Bremsstrahlung Hessen für einen Teil der untersuchten
Parameter eine günstigere Verträglichkeit der 9 MeV-Bremsstrahlung
erkennen.

Die erzielten Therapieergebnisse belegen eindrucksvoll die Indikation
für die alleinige radiologische Nachbehandlung des testikulären Semi-
noms.
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PRAKTISCHE HINWEISE ZUR BESTRAHLUNGSPLANUNG
BEIDER EINZEITIGEN OBEREN U. UNTEREN
HALBKÖRPERBESTRAHLUNG

WELKER K., BUTH, R. JANAS BERLIN-BUCH, DDR

An einem Beispiel wird die Bestrahlungsplanung bei der einzeitigen
Halbkörperbestrahlung für die obere Körperhälfte demonstriert. Folgen-
de Angaben werden benötigt: 1. Abmessungen des von dorsal und
ventral applizierten Bestrahlungsfeldes, 2. Quellen-Oberflächenabstand
in der Ebene des senkrecht verlaufenden Randstrahls, 3. Durchmesser
des Patienten in ca. 5 verschiedenen Ebenen innerhalb der oberen Kör-
perhälfe und Abstand der Ebenen vom Randstrahl, 4. Ausdehnung und
Dichte der Lunge in den verschiedenen Ebenen, 5. gewünschte Herddosis
in der Körpermitte bzw. maximale Dosis im kritischen Organ Lunge.

Auf der Grundlage dieser Angaben kann die Dosis mit Hilfe eines
speziellen Rechenprogramms an verschiedenen Punkten innerhalb der
betrachteten Ebenen berechnet werden. Dabei ist die Berücksichtigung
der Lunge bei der Dosisberechnung besonders wichtig. Bei CT-Quer-
schnitten läßt sich die Bestrahlungsplanung entscheidend verbessern und
auch die Dosisverteilung in der Körperlängsebene ermitteln.
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UNTERSUCHUNGEN ÜBER SYSTEMISCHE
STRAHLENTHERAPIE — HALBKÖRPERBESTRAHLUNGEN
BEI KLEBSZ. BR-CA

HÜTTNER, / . H.-J. EICHHORN, K.-H. DALLÜGE, H. GRÜNAU,
BERLIN-BUCH, DDR

Bericht über 58 Pat. mit histologisch gesichertem inoperablen kleinzelligen
Bronchialkazinom. Alle erhielten neben einer lokalen Strahlentherapie
für den Tumor eine zusätzliche obere und untere hochdosierte Halbkör-
perbestrahlung (o+uHKB). Bisher wurden 3 Varianten erprobt: In
der Serie I erhielten 25 Pat. eine lokale Strahlentherapie mit >• 3 000 cGy
und eine o+uHKB mit je 880 cGy. In der Serie II erhielten 17 Pat. eine
lokale Strahlentherapie mit 4 000 cGy und eine o+uHKB mit je 800 cGy,
unterteilt in zwei Fraktionen von 600 cGy u. 200 cGy mit 5 Stunden
Pause dazwischen. In der Serie III erhielten 16 Pat. eine lokale Strahlen-
therapie mit 4 350 cGy und eine o+uHKB mit 665 cGy — unterteilt
in 500 cGy und 165 cGy sowie an 3 späteren Tagen je 100 cGy, ebenfalls
in 2 Fraktionen unterteilt. Bei 50 Sektionen waren 19 Pat. lokal histol.
tumorfrei, jedoch nur 7 Pat. ohne Metastasen. Folgende Pneumonitis-
Quoten wurden beobachtet: Serie 1=68%, Serie 11=6%, Serie 111=31%.
Die durchschnittliche Überlebenszeit für die Fälle mit „begrenzter
Erkrankung" (LD) entspricht in Serie II u. III mit 14,3 Mon. und 10,5+
Monaten den Ergebnissen kombinierter Strahlen- und Chemotherapie.

33



32

ERGEBNISSE EINER PILOTSTUDIE
ZUR GROSSFELDBESTRAHLUNG DES MORBUS HODGKBV

HEIDER, K.-M., F. H. GLASER, D. GRIMMHALLE/SAALE, DDR

Im Rahmen einer prospektiven Studie wurden im Zusammenhang mit
der Einführung der Grossfeldbestrahlunstechnik Untersuchungen über
den erforderlichen Bestrahlungsumfang bei der kurativen Strahlentherapie
der Lymphogranulomatose vorgenommen.

Anhand von Ausbreitungsstudien und den erzielten klinischen Behand-
lungsergebnissen wurde festgestellt, dass in den Stadien I und II neben
der supradiaphragmalen Abschnittsbestrahlung zusätzlich die paraaorta-
len Lymphknoten einschliesslich der Milz behandelt werden sollten.

Durch die Oberbauch-bestrahlung konnte eine Steigerung der 3-Jahres-
überlebensrate von 64% auf 93% erreicht werden .Vergleichende Unter-
suchungen über Häufigkeit und Schweregrad der bei der Grossfeldbestrah-
lungstechnik aufgetretenen Nebenwirkungen bei Verwendung der Ko-60
und 9 MeV-Bremsstrahlung Hessen eine bessere Verträglichkeit der 9
MeV-Bremsstrahlung für einen Teil der untersuchten Parameter erkennen.
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FRAKTIONIERTE NEUTRONENBESTRAHLUNG IM
LUNGENBEREICH BEI LÄUFERSCHWEINEN

HERRMANN TH., L. VOIGTMANN, A. KNOTR, J. LORENZ,
U. JOHANNSEN, K. WELKER, DRESDEN, DDR

Es wird über RBW-Studien an der Lunge bestrahlter Läuferschweine
bei fraktionierter Neutronentherapie berichtet. Verwendet wurden die
6,2 meV Neutronen des sowjetischen Zyklotrons U 120 des Zentralinsti-
tutes für Kernforschung Rossendorf. Als Vergleichsstrahlung diente die
60-Co-Strahlung einer Therapieeinheit „Chisobalt".

An 42 Versuchstieren wurden 5 Fraktionen jeweils in 5 Tagen auf die
rechte Lunge verabfolgt. Kriterien der Lungenschädigung waren Klinik,
Thorax-Röntgenbild, histologische und biochemische Untersuchung des
Lungengewebes. Dosisverteilung — berechnet unter Verwendung eines
Bestrahlungsplanungssystems — und Versuchsdurchführung werden
vorgestellt. Bei 5-facher Fraktionierung ergibt sich ein RBW-Wert auf
dem Toleranzniveau von 4,2 (3,8—4,75) bei einer Einzeldosis von 0,9 Gy
Neutronen bzw. 4,75 Gy y-Strahlung. Die Ergebnisse werden diskutiert
und Schlußfolgerungen für die klinische Anwendung von Neutronen im
Lungengewebe gezogen.
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BEHANDLUNDLUNGSERGEBNISSE VON GESCHWÜLSTEN
DER NASENNEBENHÖHLEN

RÖDER, K., U. BARTELS MAGDEBURG, DDR

Es wird über die angewandten Therapieformen bei 104 Patienten mit
Nasennebenhöhlentumoren berichtet, die von 1967—1978 interdiszip-
linär behandelt wurden. Die Ergebnisse wurden nach den verschiedenen
Behandlungsarten aufgeschlüsselt und zeigen die Überlegenheit der
postoperativen Hochvolttherapie gegenüber allen anderen Behandlungs-
verhafren.

Durch die Anwendung dieser Hochvolttherapie haben auch Rezidivbil-
dungen echte Heilungschancen, wobei Fortschritte der Ausbreitungs-
diagnostik und Bestrahlungsplanung weitere Resultatsverbesserungen
erwarten.
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KATHETERANGIOGRAPHIE UND DSA-VERFAHREN
BEI PANKREASVERÄNDERUNGEN

WEISS H.-D. LÜBECK, BRD

Összefoglaló nem érkezett.
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1000 BETEG VIZSGÁLATA KAPCSÁN SZERZETT
TAPASZTALATAINK DSA-VAL

SZLÁV A L., HÜTTL K., SIMONFFY É., RÉPA I.
ORSZÁGOS ÉRSEBÉSZETI INTÉZET, BUDAPEST

Összefoglaló nem érkezett.
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RADIOLOGICAL DIAGNOSTIC OF ACUTE AND
CHRONIC PANCREATITIS

LÉLEK L, COUNTRY HOSPITAL, ZALAEGERSZEG

The new scanning processes with direct representation of pancreas
make easier the diagnostics and give important informations about the
extent, stage, course and complications of the ilness, relying upon these
conservative or operative therapy can be considered. The traditional
radiological methods are not superfluous, but fell into the background.

In this country there is a claim firstly to the representation of ultra-
sonic symptoms. In acute pancreatitis, with the help of sonography,
it is possible to differentiate edematous, haemorrhagic necrotizing and
abscendens pancreatitis, to demonstrate the way of spreading of necrosis
and concomitant sings. The diagnosis can be established with 67-95%
certainty. CT is necessary in unexplained cases, in necrotizing pancreatitis
respectively with complications. In chronic pancreatitis, with sonography
it is possible to display enlargement, irregular contour, calcifications,
dilatation of Wirsung's duct and pseudocyst formation of the organ.
With sonography the diagnosis can be established in 70-94%. CT is
indicated rarely, mainly in pancreatic tail changes. In the case of obstruc-
tion of choledochus and duodenum iv. cholegraphy and gastric X-ray
examination are necessary. ERCP firstly displays duct changes (stenosis,
stone) and helps to differentiate them from tumours.



37

ERGEBNISSE CT-GESTÜTZTER FEINNADELBIOPSIEN
BEI PANKREASRAUMFORDERUNGEN

LIESS G., M. LÜNING, BERLIN, DDR

Die Artdiagnose und Dignitätsbestimmung von Raumforderungen des
Pankreas bleibt auch nach Einführung moderner bildgebender Verfahren
(Sonographie, CT, ERPC, Angiographie) problematisch. Die globale
Treffsicherheit aller dieser Verfahren liegt unter 50%.

Bei 141 Patienten mit klinisch-radiologischem Verdacht auf Pank-
reasraumforderung wurden CT-gestützte perkutane Feinnadelbiopsien
durchgeführt (23 Patienten mit Pseudozysten. 45 mit Malignomen und
79 mit chronischer Pankreatitis bzw. Normalbefunden)

Ergebnis: Globale Treffsicherhit 86% bei einer Sensitivität von 73%
und einer Spezifität von 92%.

In Konsequenz dieser Resultate wird ein diagnostisches Vorgehen zur
Diskussion gestellt, an dessen Anfang die CT und nachfolgende CT-
gestützte Feinnadelbiopsien stehen.
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DIE BEDEUTUNG VON ANOMALIEN UND VARIANTEN
DER EXTRAHEPATISCHEN GALLENWEGE U. DES
PANKREASGANGS

KROGER W., N. HASSE, F. HAUZEUR, A. BIEDERMANN,
M. PIEPER, ROSTOCK, DDR

Die Zuhname endoskopisch-therapeutischer Eingriffe an der Papille
(endoskopische Papillotomie) hat die Bedeutung der genauen morpho-
logischen Diagnostik der papillennahen Gangverhältnisse in ein neues
Licht gerückt. Wir haben retrospektiv versucht, aus den Ergebnissen
von 800 endoskopischen retrograden Pankreatikographien (ERCP) Aus-
sagen über die Häufigkeit der verschiedenen Variationen und Anomalien
der Einmündung des D. cysticus in den D. choledochus zu gewinnen.
Von den bei 73 Patienten gefundenen Variationen der Cystikuseinmün-
dung ist die tiefe papillennahe Einmündung, die wir in 12,4% fanden,
am bedeutungsvollsten. Der vordere oder hintere Spiralverlauf (82,2%)
ist für die chirurgische Therapie der Cholecystolithiasis zu beachten, da
ein langer Zystikusstumpf nicht selten mit postoperativen Beschwerden
einhergeht. Von 1185 ERCP erfüllten 750 die Voraussetzungen für
Beurteilung des Pankreasganges auf Variationen und Anomalien. Ein
Dukt. pankr. minor wurde bei 87 Pat. (11,7%) festgestellt. Ein Pankreas
divisum fanden wir 12 mal (1,6%) Obwohl auch bei diesen 12 Pat. die
ERCP wegen entzündlicher Pankreasveränderungen indiziert worden
war, fanden wir nur 1 mal entzündliche Gangveränderungen an dem
zarten Teilgang, der darstellbar war. Da der den dorsalen Teil des
Pankreas divisums drainierende Gangabschnitt nicht abgebildet wurde,
kann dort ein entzündlicher Pankreasprozeß ablaufen, der nicht erfaßt
wurde. Für die Pat. mit dem Befund eines Pankreas divisum wird die
Abklärung des Befundes des Gesamtorgans mit Hilfe von CT oder
Ultraschall empfohlen.
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A PANKREÁSZ TUMOROK RADIOLÓGIAI DIAGNOSZTIKÁJA

PÉTER M., DOTE RADIOLÓGIAI KLINIKA

A pankreász diagnosztika fegyvertára az utóbbi évtizedben jelentősen
bővült. A CT, az ultrahang elterjedése, az ERPC-vel nyert tapasztalatok
bővülése mind a diagnosztika javulását eredményezte. Mégis az opera-
bilis daganattal műtétre kerülő betegek száma alacsony.

Ennek a szomorú jelenségnek két oka van. Az egyik az, hogy amikor a
pankreász tumor olyan panaszokat okoz, mellyel a betegek kivizsgálásra
kerülnek, akkor már a folyamat az esetek döntő többségében inopera-
bilis. A másik, a vizsgálómódszerek szenzitivitásának korlátai. A szerző
részletesen elemzi előadásában a pankreász vizsgálatok teljesítőképessé-
gét, illetve rámutat azon körülményekre, tényezőkre, melyek a szenzi-
tivitás határait megszabják.
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UH ÉS ERCP VIZSGÁLATOK EGYÜTTES ALKALMAZÁSÁNAK
JELENTŐSÉGE PANCREAS ELVÁLTOZÁSOK
KÓRISMÉZÉSÉBEN

KOCSIS J., DÖBRÖNTEZ., SZOTE RADIOLÓGIAI KLINIKA
I. BELKLINIKA

A pancreas hosszú időn keresztül csaknem teljes egészében hozzáférhe-
tetlen volt a képalkotó eljárások számára. A CT és UH megjelenésével és
elterjedésével rohamos fejlődés következett be a hasnyálmirigy és elválto-
zásainak ábrázolásában. A differenciál diagnosztikai problémák megol-
dásában a laboratóriumi adatok mellett a CT és UH, valamint az endos-
copos vizsgálatok együttes alkalmazása nagy találati biztonságot nyújt.
Az esetek egy részében igen nehéz, vagy lehetetlen egyetlen metodika
alkalmazásával a pancreas tumorok elkülönítése a gyulladásos folyamat-
tól, vagy egyéb pancreas környéki térszűkítő elváltozásoktól. Néhány
problémás eset kapcsán mutatjuk be az UH és endoscopos vizsgálatok
együttes alkalmazásának diagnosztikai pontosságát.
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TAPASZTALATAINK A PANCREAS ULTRAHANGGAL
VEZÉRELT BIOPSIÁJÁVAL

BOHÁR L., SARKADIG., BAJT AI A., ERŐS A., GÖNCZI J.,
ORVOSTOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET, BUDAPEST

A klinikai tünetek és laboratóriumi vizsgálatok által felvetett pancreas-
megbetegedés lehetőségét különböző képalkotó módszerekkel, tehát
morphológiai információkat nyújtó metodikákkal támaszthatjuk alá.
Ezek között kiemelkedő jelentőséggel bír az ultrahangvizsgálat.

Az ultrahangot újabban „célzásra", vagyis az ún. finomtünetek az
ábrázolódott elváltozás területére történő vezetésére is felhasználjuk.
Intézetünkben 1982 óta 120 percutan aspirációs finomtű biopsiát végez-
tünk pancreasból, szövődménymentesen.

E cytodiagnosztikai módszerrel nyert tapasztalataink ismertetése
mellett kifejtjük nézetünket arról, hogy e vizsgálómódszer birtokában
mikor (milyen diagnosztikus problémák megoldása érdekében) kénysze-
rülünk egyéb képalkotó eljárások alkalmazására.
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COMPUTERTERTOMOGRAPHIE BEI MALIGNOMEN DES
ABDOMENS UND RETROPERITONEALRAUMES IM
KINDESALTER

FEUERBACH ST., FÄRBER, L. STENGEL-RUTKOWSKI,
ST. MÜLLER-WEYRICH, M. REISER, P. LUKAS, MÜNCHEN,
BRD

Über die Erfahrungen von CT-Untersuchungen bei 30 Kindern (71
Scans) mit unterschiedlichen Malignomen (Neuroblastom, Wilms-
Tumor, malignes Lymphom, hepatocelluläres Ca, Knochentumor)
wird berichtet. Das Durchschnittsalter der Kinder betrug 77,2 Monate
(7 Monate bis 11,6 Jahre). Im Vergelich zu Untersuchungen bei Er-
wachsenen waren Modifikationen der Untersuchungstechnik notwendig:
1. Bei Kindern unter 6 Jahren war die Wahl eines Sector-Mode trotz
längerer Untersuchungszeit (9 sec) zur Verbesserung der räumlichen
Auflösung notwendig.

2. Zur Vermeidung von Atem- und Bewegungsartefakten war bei
Kindern unter 3 Jahren eine Narkose notwendig.

3. Eine zur Beurteilung ausreichende Kontrastierung der Darm-
strukturen bei Kindern unter 3 Jahren konnte oft nur durch KM-Gabe
über eine Magensonde erreicht werden.

Die CT-Befunde werden mit dem konventionellen Röntgenunter-
suchungen, der Sonographie und den klinischen Daten verglichen. Den
eigenen Erfahrungen zufolge stellt die CT in Diagnostik und Verlaufs-
kontrolle maligner Erkrankungen des Abdomens und Retroperitoneums
im Kindesalter einen unverzichtbaren Bestandteil der radiologischen
Diagnostik dar.
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ZUR DIFFERENTIALDIAGNOSE VON OBSTRUKTIONEN
IM OBEREN MAGEN-DARM-TRAKT BEI KINDERN UND
JUGENDLICHEN

APPELL R. G., M. BOLKENIUS, E. WILLICH, HEIDELBERG, BRD

Obstruktive Prozesse im oberen Magen-Darm-Trakt imponieren kli-
nisch meist durch eine perakute oder akute Symptomatik. Diese erfordet
rasche diagnostische Abklärung. Andererseits können rezidivierende
Beschwerden ebenfalls ihre Ursache in obstruktiven Veränderungen
finden.

Exemplarisch werden die hypertrophische Pylorusstenose, Malro-
tation, membránosé Duodenalstenose, intramurales Hämatom des
Duodenum, Cast-Syndrom, arteriomesenterialer Duodenalverschluß,
z-förmige duodenojejunale Schleife und festsitzende Fremdkörper dar-
gestellt und unter Berücksichtigung neuer bildgebender Venahren dis-
kutiert. Dabei kommt der Ultraschalldiagnostik eine besondere Be-
deutung zu, nicht nur bei der hypertrophischer Pylorusstenose, sondern
auch im unteren Darmtrakt bei der Invagination. Daneben sollen die
Möglichkeiten der praenatalen Diagnostik erörtert werden. Die Röntgen-
befunde werden schließlich mit intraoperativen Aufnahmen verglichen.
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RETROPERITONEALE TUMOREN DES SYMPHATICUS IM
KINDESALTER — DIAGNOSTISCHE FRAGEN DER
GEGENWART

KOLIHOVÁE..ZÍTKOVÁM., HORÄKJ., JIRÁSEKM., SMELHAUS
V., PRAG, CSSR

Die retroperitonealen Tumoren des Sympathicus (RTS) gehören zu den
häufigsten Tumoren im Kindesalter und sind gleichzeitig wegen ihrer
biologischen Variabilität und diagnostischen und therapeutischen
Schwierigkeiten, höchst problematisch.

Die Autoren an Hand eigener Erfahrungen mit der Diagnostik von
84 RTS bei Kindern, die in den Jahren 1964—83 diagnostiziert und
histologisch verifiziert wurden, bewerten die effektivität der einzelnen
Methoden hinsichtlich schneller und richtiger Erkennung und Feststel-
lung seines Stadiums, das für Prognose und Wahl der Therapie entschei-
dend ist. Man weist auf einige nicht ganz gelöste Probleme der Diag-
nostik (Beurteilung des biologischen Charakters und der Operabilität)
und Differentialdiagnostik, der in die Niere einwachsenden RTS, hin.
Diagnostische Möglichkeiten bei RTS wurden heute zweckmässig
durch Ultraschall und CT erweitert. Häufig werden die Abbildungs-
verfahren extensiv und unrationell benutzt und die gezielte Therapie
wird verzögert. Eigenes diagnostisches Vorgehen wurde kritisch beur-
teilt und alle Methoden, die nur ergänzende und für Therapie unwichtige
Informationen bieten, wurden abgelehnt. In der Gegenwart hat CT
höchsten diagnostischen Wert. Die Indikationen für invasive Abbil-
dungsverfahren werden diskutiert.
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THE USE OF SONOGRÄPHY IN THE INVESTIGATION OF
ABDOMINAL MASSES IN CHILDREN

CARDIN ALEE. A., R. LAGALLA, PALERMO, ITALY

Authors summarize their experience in the field of echographic diagno-
stics of abdominal masses in children. The echographic semiotics of
liquid and solid invasive lesions is described. The differential features
of malignant and non-malignant solid growths are described, i.e. internal
echographic structure, borders and posterior wall. Some cases with
Wilms tumour, with teratocarcinome of the ovary, with pelvic abscess
and with haematoma of Kidney and adrenal glands are reported. Echo-
graphic techniques are well suited for diagnostic approach in children
since they are noninvasive and may be repeated from time to time.
Moreover they afford highly accurate diagnoses and are therefore a
basic tool for staging and instrumental follow-up of abdominal masses
in children.
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SZINTIGRAPHISCHE SPÄTVERÄNDERUNGEN DER LEBER
UND MILZ NACH BESTRAHLUNG KINDLICHER TUMOREN

HAWLICZEK R., LADENSTEIN R., JÜRGENSEN O., GADNER H.,
DUDCZAKR., WIEN, AUSTRIA

Zwischen 1972 und 1982 wurden 54 Kinder mit retroperitonealen Tumo-
ren (Wilmstumor, Neuroblastom) an unserer Klinik im Rahmen einer
internationalen prospektiven Studie behandelt. Davon wurden 28
Fälle, die eine signifikante Dosis auf die Leber oder die Leber und die
Milz erhalten hatten, einer Leber-Milz-Szintigraphie zugeführt.

27 Patienten zeigten neun Monate bis 12 11/12 Jahre nach Therapie
einen pathologischen Befund. Die applizierten Dosen variierten zwischen
10 und 53 Gy, die Leber wurde ganz oder teilweise bestrahlt, 12 Patienten
auch an der Milz. Wir fanden dosis- und volumsabhängige Veränderun-
gen der Leber wie Hypoplasie, kompensatorische Hyperplasie, Kolloid-
verschiebung in die Milz sowie Veränderungen der Milzgröße, in einem
Fall vollständige Auslöschung der Milz. Zwischen szintigraphischem
Befund und Klinik sowie Blutparametern fand sich kein Zusammenhang,
alle Kinder sind klinisch gesund. Die Ergebnisse unserer Pilot-Studie
sowie die spärlichen Literaturangaben berechtigen zur Fortführung der
Untersuchung mit weiteren spezifischeren Methoden.

49



47

KÉPALKOTÓ ELJÁRÁSOK SZEREPE A CSECSEMŐ- ÉS
GYERMEKKORI RETROPERITONEALIS FOLYAMATOK
FELISMERÉSÉBEN

BEV1Z J., PÁLDY L., KOCSIS J., SZOTE RADIOLÓGIAI
KLINIKA

A szülési sérülés okozta haematomák, a vese megnagyobbodásával járó
fejlődési rendellenességek, az embrionális eredetű daganatok klinikailag
többnyire tapintható hasi resistencia képében jelennek meg. Felismeré-
sükben és elkülönítésükben meghatározó szerepük van a különböző kép-
alkotó vizsgáló módszereknek. A napjainkban is nélülözhetetlen röntgen-
diagnosztikai módszerek mellett a csecsemő- és gyermekkorban is mind
szélesebb alkalmazást nyer a korszerű kétdimenziós leképzést biztosító
ultrahangdiagnosztika.

A szerzők saját tapasztalataik alapján tárgyalják a rendelkezésükre
álló képalkotó módszerek értékét, helyes sorrendjét a retroperitonealis
térfoglaló folyamatok felismerésében és elkülönítésében.

50



48

BAL HYPOCHONDRIUMBAN ELHELYEZKEDŐ TERIMÉK
RTG. ÉS UH. DIAGNOSZTIKÁJA CSECSEMŐ-
ÉS GYERMEKKORBAN

KELEMENÉ., HARKÁNYIZ., SZY S., SOTE RADIOLÓGIAI
KLINIKA, BUDAPEST

Szerzők 5 éves vizsgálati anyaguk tükrében tárgyalják csecsemőkben és
gyermekekben a bal hypochondriumban tapintható terimék röntgen és
ultrahang diagnosztikáját. Saját anyagukban előfordult pancreas cysta,
mellékvese vérzés, poly- és multicystás vesebetegség, gyomor duplicatiós
cysta, mesenterialis cysta, valamint neuroblastoma.

Szerzők tapasztalataik alapján első lépésként az ultrahang vizsgálat
elvégzését ajánlják. így a diagnózis felállításához szükséges hagyományos
röntgen vizsgálatok száma csökkenthető, rövidül a vizsgálatokra fordí-
tott idő.
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X-RAY AND US DIAGNOSIS OF LEFT UPPER
ABDOMINAL MASSES IN INFANTS AND CHILDREN

KELEMENÉ., HARKÁNYIZ., SZY S., SOTE RADIOLÓGIAI
KLINIKA, BUDAPEST

The X-ray and US diagnosis of left upper abdominal masses in infants
and children are discussed through the examinations performed during
the last 5 years. Among these examinations a pancreatic cyst, splenic
cyst, adrenal hemorrhage, poly- and multicystic kidney disease, mesenteri-
al cyst and neuroblastoma occured.

It is advisable to perform the US examination at the first step. In
this way the number of the traditional X-ray procedures, necessary for
the diagnosis, can be diminished, and the time needed for the exami-
nations is shortened.
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GYERMEKKORI HASI TUMOROK ULTRAHANG
DIAGNOSZTIKÁJA

BARANYAI T., PÉTER M., BALOGHE., KOVÁCS L,
DOTE RADIOLÓGIAI KLINIKA, GYERMEKKLINIKA

A szerzők az elmúlt 4 év beteganyagának feldolgozásával a különböző
képalkotó eljárások közül az ultrahang-diagnosztika értékét elemzik
gyermekkori hasi tumorok vonatkozásában.

Ha a klinikai gyanú intraabdominális tumor lehetőségét veti fel, az
esetek egy részében UH vizsgálat után definitív diagnózishoz juthatunk.

Azonban az esetek jelentős részében egyéb vizsgáló módszerek alkal-
mazása is szükséges a végleges diagnózis felállításához, sokszor az UH
vizsgálat eredményének megerősítéséhez, ill. kiegészítéséhez. Elsősorban
a kiválasztásos urográfia, a gyomor-bél passage, irrigoscopia és ahol lehe-
tőség van, a CT vizsgálat adhat kiegészítő információkat. Ha sebészi be-
avatkozást terveznek, az angiográfia is fontos többletinformációt adhat.
A szerzők kiemelik, hogy gyermekkorban a hasi tumorok diagnosztizá-
lásában az UH vizsgálat a képalkotó eljárások sorában első helyen áll.
Nem invazív módszer, bármikor megismételhető. A gyermek lényeges
megterhelése nélkül gyors ábrázolást biztosít. A cystosus és szolid elvál-
tozások jól lokalizálhatok, a tumor kiterjedését és elhatárolódását kitű-
nően ábrázolhatjuk, a terápia eredményének lemérésére is alkalmas.
A korai és késői kontroll vizsgálatok, a sugárterápiás lokalizálásnál
nélkülözhetetlen eljárás.
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GYERMEK- ÉS FELNŐTTKORI MALIGNUS
LYMPHOMÁK ECHOGRÁFIÁS JELLEMZŐI

HARKÁNYI Z., VARGA P., WESZEHTS V., SOTE RADIOLÓGIAI
KLINIKA, BUDAPEST

A szerzők 109 beteg (34 gyermek és 75 felnőtt) ultrahangvizsgálatának
retrospektív feldolgozását végezték el. Minden esetben, szövettanilag bi-
zonyított malignus lymphoma volt az alapbetegség. Az echográfia célja,
a kezelés előtt, a stádium megállapítása, ill. a kemo- vagy radioterápia
eredményességének lemérése volt.

A feldolgozás során elemezték az echográfiával kimutatható lympho-
más elváltozások morfológiai sajátosságait (lokalizáció, szerkezeti jel-
lemzők). A leggyakrabban a para-aorticus és paracavalis nyirokcsonyók
érintettségét észlelték, de sikerült mezenteriális adenomegaliát is kimu-
tatni ultrahanggal. Minden esetben, a nyirokcsomó régiók vizsgálatán
túlmenően, az echográfia feladata a máj, a lép és a vesék gondos elem-
zése is.

A vizsgálat nem célozta a módszer pontosságának és érzékenységének
megítélését.

Az ultrahangvizsgálatokat részben analóg compound, részben real-
time készülékekkel végezték.
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ECHOGRAPCIC DEMONSTRATION OF MALIGNANT
LYMPHOMA IN CHILDREN AND IN ADULTS

Z. HARKÁNYI, P. VARGA, V. WESZELITS, DEPT. OF
RADIOLOGY, SOTE, BUDAPEST

A retrospective evaluation of 109 patients (34 children and 75 adults)
examined with echography was performed. Malignant lymphoma was
confirmed by histology in every case. The purpose of ultrasound exami-
nation both, to reveal staging of the disease before treatment, and to
evaluate the efficieniy of chemo- or radiotherapy.

Morphological features of malignant lymphomas were analized (re-
gional localization, structural characteristics). The most frequent finding
was the involvement of the para-aortic and paracaval lymph nodes.
In some cases mesenterial lymphadenopathy was revealed with ultra-
sound as well. Apart from all nodal regions, the thorough analysis of the
liver, spleen and kidneys should be performed with ultrasound.

The evaluation of accuracy and sensitivity of the method was out of
scope of this paper.

Echography was performed with analoge static and real-time ultra-
sound machines.
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INTRAABDOMINALIS ÉS RETROPERITONEALIS TUMOROS
ESETEINK CSOPORTOSÍTÁSA, DIAGNOSZTIKÁJA, KÜLÖNÖS
TEKINTETTEL AZ ANGIOGRAPHIÁRA

B1TVAIK., ZALA GY.S TASNÄDY G., HEIM PÄL
GYERMEKKÓRHÁZ, BUDAPEST

A szerzők anyagukban előforduló intraabdominalis és retroperitonealis
daganatos betegségeket csoportosítják.

Kitérnek a prae-, és postoperativ diagnózisok összehasonlítására.
A diagnosztikus módszerek közül kiemelten foglalkoznak az angiográ-

phiával.
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A HAGYOMÁNYOS RTG ÉS AZ UH VIZSGÁLATOK
SZEREPE A GYERMEKKORI HASI KÓRKÉPEK DIFF.
DIAGNÓZISÁBAN

HARMAT GY., KÖTELES GY., RAFF AIE., MADARÁSZ U.
GYERMEKKÓRHÁZ, BUDAPEST

Kórházunk hároméves tapasztalata alapján elemeztük a hagyományos
rtg és az ultrahang diagnosztika viszonyát a gyermekkori hasi kósképek-
ben. Néhány eset részletes tárgyalása kapcsán mutatunk rá a módszerek
előnyeire, korlátaira.

Újszülött tapintható alhasi teriméje miatt urographia történt, mely ép
viszonyokat mutatott. Az UH vizsgálatoknál a veséhez kapcsolódó téri-
mét mutattunk ki, mely a műtétnél mellékvese vérzésnek bizonyult.
Tapintható fájdalmas epehólyagnál zárókövet nem találtunk, és a gyors
klinikai javulás miatt ismételt UH vizsgálatot végeztünk, melynél norm,
nagyságú epehólyagot találtunk. Jó hatalmas hasi tu UH vizsgálatánál
az azonos oldali vesét csak az urographia segítségével lehetett lokalizálni
az igen nagy fokú diszlokáció miatt.

Tizenéves fiúnál a gyomor kisgörbületi oldalán kimutatott ulcus
Zoliinger—Ellison sy gyanúját keltette. Az UH vizsgálat a pancreas tu
mellett máj metastázist is kimutatott. A laparotomia malignus lympho-
mát igazolt. A diagnosztikai módszerek az esetek jelentős részében egy-
mást kiegészítették. Gyermekkorban általános elv: ha az UH vizsgálattól
eredmény várható a kivizsgálást ezzel a módszerrel kell elkezdeni.
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HAGYOMÁNYOS RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK
JELENTŐSÉGE A GYERMEKKORI AKUT HASI
KÓRKÉPEK DIAGNOSZTIKÁJÁBAN

VAJDA Á., FARKASÉ., VÁROSI KÓRHÁZ, BÉKÉSCSABA

Szerzők rövid áttekintést adnak a leggyakoribb csecsemő- és gyermek-
kori akut hasi kórképekről, melyek felismerésében a legmodernebb vizs-
gáló módszerek mellett ma is elengedhetetlen a hagyományos natív és
kontrasztanyagos röntgenvizsgálat.

Néhány eset bemutatásával felhívják a figyelmet a röntgen jelek helyes
értékelésének és a vizsgálatok során megválasztandó taktikának a fon-
tosságára.
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RADIOONKOLOGISCHE KOMBINATIONSTHERAPIE BEI
GYNÄKOLOGISCHEN BECKENWANDREZIDIVEN

KÄRCHER, K. H., WIEN, AUSTRIA

Gynäkologische Beckenwandrezidive werden durch konservativ opera-
tive Technik bzw. strahlentherapeutische Unterweisung in erster Linie
verursacht. Bisher war die Prognose in der Regel infaust.

Heute können mit Hilfe ultraharter Röntgenstrahlen, Verwendung
von Sauerstoffüberdruck und zusätzlicher Sensibilisierung chemischer
Natur sowie interstitieller Radiotheraphie Heilungserfolge erzielt werden.
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DER EINFLUß DER PARAAORTALEN ZUSATZBESTRAHLUNG
AUF DIE ÜBERLEBENSRATE GYNÄKOLOGISCHER
KARZINOME

STRIETZEL M., R. SCHWARZ, M. EHRHARDT, E. HAM AN,
ROSTOCK, DDR

Die Karzinome des Gebärmutterkörpers und fortgeschrittene Zervix-
karzinome erhielten routinemäßig eine zusätzliche Strahlentherapie der
paraaortalen Lymphstationen. Mittels 60-Kobalt-Teletherapie strahlten
wir mit monaxialer oder biaxialer Pendeltechnik mit Einzeldosen von
1,5 Gy (5X wöchentlich) insgesamt 42 Gy HD (bezogen auf die 80%—
Isodose) (^ 1260 ret) ein.

Das Krankengut wird stadienbezogen analysiert und bezüglich der
Überlebensrate einem Kollektiv ohne paraaortale Zusatzbestrahlung
gegenübergestellt. Daraus ergeben sich Schlußfolgerungen für die gezielte
Indikationsstellung.
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COMPUTERTOMOGRAPHIE IN DER TOPOMETRISCHEN
BESTRAHLUNGSPLANUNG DER AFTERLOADING-THERAPIE
BEI PATIENTEN MIT ZERVIXKARZINOM

MERKLE K., O. SPASOKUKOTSKAYA, MOSZKVA, CCCP,
BERLIN, DDR

Erfolge oder Mißerfolge einer Strahlentherapie hängen in hohem
Maße von der Qualität der topometrischen Bestrahlungsplanung ab.
Insbesondere gilt dies für die Kontakttherapie, für die hohe Dosis-
gradienten in Quellennähe charakteristisch sind. Konventionelle Metho-
den der topometrischen Bestrahlungsplanung haben allgemein bekannte
Grenzen. Reale Möglichkeiten einer dreidimensionalen Bestrahlungspla-
nung ergeben sich durch den Einsatz der Computertomographie. Im
Rahmen einer Vorbereitung auf die Afterloading-Therapie mit Neutron-
enquellen hoher Aktivitäten wird über Erfahrungen bei der topometri-
schen Bestrahlungsplanung an 20 Patienten mit einem Zervixkarzinom
berichtet. Dabei kamen alle computertomographischen Abbildungs-
modalitäten zum Einsatz. Die klinischen Beobachtungen haben zu dem
Schluß geführt, daß die Wahrscheinlichkeit von Therapiekomplikationen
am Ileum durch eine gezielte Blasenfüllung vermindert werden kann.
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CT-UNTERSTÜTZTE BESTRAHLUNGSPLANUNG BEI
ZERVrX-KARZINOMEN

RÖDER K., R. KAMMERER, G. MIC ABEL, G. REICHEL
ST. POHLMANN, MAGDEBURG, DDR

Die Möglichkeiten einer Bestrahlungsplanung mittels Computertomo-
graphie und angeschlossener Systeme berechtigt zu einer größeren Sicher-
heit bei der Durchführung einer Strahlentherapie.

Dabei können sowohl bereits jahrzehntelang angewandte Techniken
retro- und prospektiv überprüft als auch neue Methoden der Strahlen-
behandlung modifiziert und individuell angepaßt werden. Dies gilt
insbesondere für die Patienten mit Zervix-Karzinomen, bei denen die
Notwendigkeit einer exakten Abstimmung zwischen der Tele- und der
oftmals durchgeführten ergänzenden Kontaktbehanglung besteht.

Beispiele für unser methodisches Vorgehen werden vorgestellt.
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KONTROLLE DER LAGE DES AFTERLOADEMG-
-APPLIKATORS MITTELS COMPUTERTOMOGRAPHIE UND
EINFLUß AUF DIE DOSIS VERTEILUNG BEI DER
KONTAKTTHERAPIE DES CORPUS UTERI-KARZINOMS

ERHARDTM., M. STRIETZEL, ROSTOCK, TH. HERRMANN,
H.-J. EBERHARDT, H. TELLKAMP, DRESDEN, DDR

Bei der primären Strahlentherapie des Corpus uteri-Karzinoms durch
Kombination von Kurzzeit-Afterloadingtherapie mit perkutaner Hoch-
voltbestrahlung wird die Quellenanordnung oder -bewegung im Appli-
kator so berechnet, daß das gesamte Korpus von der Kontakttherapie-
dosis erfaßt und möglichst von der Bezugsisodose umschlossen wird.
Reicht der Afterloading-Applikator aber nicht bis zum Fundus, ist die
Ausstrahlung des Zielvolumens der Kontakttherapie nicht gewähr-
leistet. Mittels Computertomographie wurde die Lage eines (nicht-
metallischen) Applikators im Cavum uteri überprüft. Auf den aus
mehreren Transversalschnitten sekundär erzeugten Sagittal- und Frontal-
bildern stellen sich die Beziehungen des Applikators zu den anatomischen
Strukturen über die ganze Uteruslänge gut beurteilbar dar. Die Dosis-
verteilung für die Kurzzeit-Afterloading-Kontakttherapie kann den Di-
mensionen des Corpus uteri angepaßt oder ihre Unzulänglichkeit im
speziellen Fall festgestellt werden. Die Dosisverteilung von Kontakt-
und Perkutanbestrahlung kann aufeinander abgestimmt werden.
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ELEKTRONEN-PHOTONEN-THERAPIE MIT BLEI-
KEILFILTERN BEI GYN. TUMOREN

HOHENBERG G., W. HECKENTHALER, WIEN, AUSTRIA

Der kombinierte Einsatz von hochenergetischen Photonen und Elektro-
nen führt bereits zu einer merklichen Verbesserung der Dosisverteilung.
Die zusätzliche Anwendung von Blei-Keilfiltern stellt im Rahmen dieser
Bestrahlungstechnik einen entscheidenden Fortschritt dar. Da der kli-
nische Wert dieser Bestrahlungsform von uns bereits bei Mediastinal-,
Retroperitoneal- und Prostatatumoren bewiesen wurde, bot sich auch
die Einbeziehung gynäkologischer Malignome in dieses Programm an.
Im speziellen wurden Empfehlungen für die Behandlung des Vagmal-
karzinoms und des Beckenwandrezidivs gegeben.
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FRAKTIONIERTES KURZZEIT-AFTERLOADING ZUR
BEHANDLUNG GYNÄKOLOGISCHER TUMOREN

GLASER F. H., GRIMM D., HAENSGEN G., RAUH G.,
SCHUCHARDT V., HALLE, SAALE, DDR

Automatisiertes Kurzzeit-Afterloading (AL) mit hohen Dosisraten (DR)
beseitigt das Risiko personeller Strahlenbelastung u. bietet Vorteile
für Optimierung räumlicher Dosisverteilung, für Behandlungserleich-
terungen für Patientinnen und Klinik u. Erweiterung der Behandlungs-
kapazität. Die veränderte zeitliche Dosisverteilung ersetzt die her-
kömmliche Protrahierung durch eine höhere Fraktionierung. Von
1974—31. 12. 1983 wurden 2236 Pat. mit fraktioniertem AL behandelt.
Ausgewertet wurden 1896 Fälle (964 Zervix-Ka., 678 Endometrium-
Ka., 121 Vaginaltumoren und 133 andere Diagnosen) mit Kontrollzei-
ten von 1 bis maximal 9 Jahren. Symptomfreie Überlebenszeiten, his-
tologisch kontrollierte lokale Tumorfreiheit u. Frequenz an Begleit-u.
Folgereaktionen werden dargelegt. Die Intrakavitäre Applikation er-
folgt generell ohne Allgemeinnarkose in medikamen töser Sedierung. Das
zeitsparende u. schonende Verfahren erlaubt bei über 40% der Pat. eine
ambulante Behandlung, die Vorteile sprechen für sich. Die strahlenbio-
log. und räumlich-dosimetrisch bessere Anpassung von AL u. perkuta-
ner Hochvolttherapie erhöhen Tumoreffektivität u. Vermindern Risiko
an Folgereaktionen. Gegenüber herkömmlicher Brachytherapie wurden
die Foglereaktionen statist, signifikant gesenkt.
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A METASTASISOS ESETEK VIZSGÁLATA 4888 UTERUS
CARCINOMÁNÁL

TAKÁCSI NAGY L., NASZÁLY A., NÉMETH GY., FŐVÁROSI
ONKORADIOLÓGIAI KÖZPONT, BUDAPEST

A Fővárosi Onkoradiológiai Központban 1946—72 között kezelt 4888
uterus carcinománál vizsgálták a metastasissal járó eseteket.

Collum tumoroknál 180 betegnél (4%) fordult eíő metastasis. 13 eset-
ben már a kezelés kezdetekor áttétet lehetett kimutatni. 167 betegnél a
metastasis átlagban az összes stádiumokra vonatkoztatva 21 hónappal a
therápiát követően alakult ki. A túlélés átlaga az összes metastasisos
esetre számítva nem haladta meg a 9 hónapot.

Corpus carcinománál a metastasis gyakorisága 13%. A metastasist
adó tumoroknál az esetek közel kétharmadában az áttétet már a therápia
megkezdésekor ki lehetett mutatni. A késői metastasisok a primer keze-
lést követően átlagban 26 hónapra keletkeztek. A túlélés az összes metas-
tasisos betegre vonatkozóan megközelítette a másfél évet.

A metastasissal járó uterus tumoros betegek rossz gyógyulási eredmé-
nyei azt bizonyítják, hogy méhráknál döntő az elsődleges therápia, azok-
ban az esetekben pedig, ahol már a kezdetén áttétet lehet kimutatni, a
kombinált kezelési eljárásoktól várható az eredmények javulása.
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A MÉHNYAKRÁK ÉS A MÉHTESTRÁK
RECIDÍVÁINAK KLINIKAI SAJÁTOSSÁGAI
ÉS KEZELÉSE

NASZÁLY A., TAKÁCSI-NAGY L., NÉMETH GY., FŐVÁROSI
0NK0RADI0LÓGIA1 KÖZPONT, BUDAPEST

5279 cervixrákos és 1366 corpus rákos beteg adatainak számítógépes fel-
dolgozása alapján a recidív tumorok klinikai sajátosságait és gyógyulási
eredményeit elemzik. A méhnyakrákos csoportban 528 beteg részesült
recidív tumor miatt kezelésben, a recidíva átlagos megjelenési ideje
38 hónap volt. 5 éves túlélés a recidíva kezelés után: 6%. A méhtestrákos
csoportban 109 beteg részesült recidív tumor miatt kezelésben, a recidíva
átlagos megjelenési ideje 35 hónap volt. 5 éves túlélés a recidíva kezelése
után: 5%. Részletesen elemzik a recidiváló méhrák megjelenését a pri-
mer tumor kiterjedése, szövettana és az elsődleges kezelési mód szerint.

Eredményeik arra utalnak, hogy a méhnyakrákos és méhtestrákos be-
tegek sorsa az első ellátás radikalitásán múlik. A recidív tumorok ismé-
telt sugaras kezelése óvatos, individuális mérlegelés alapján végezhető.
Mind a sugaras, mind a citosztatikus kezelés eredményei szerények.
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MÉHDAGANATOK ÉS RECIDÍVÁIK TARTÓS
INTRAARTERIÁLIS CHEMOTERÁPIÁJÁVAL NYERT
TAPASZTALATAINK

STUMPF J., VADON G., NÉMETH GY., FŐVÁROSI
ONKORADIOLÓGIAI KÖZPONT, WEIL EMIL KÓRHÁZ, SOTE
RAD. KLINIKA, BUDAPEST

Méhdaganatok i.v. chemoterápiás kezelése általában nem sok sikerrel
kecsegtet. Intézetünkben az utóbbi két esztendőben hat beteget kezeltünk
tartós intraarteriális chemotherápiával, illetve chemoterápia és sugár-
kezelés kombinációjával. Az a. femorálison keresztül az ellátó artéria
szájadékába, vagy magába az artériába vezetett katétert 5 naptól 28
napig terjedő' intervallumban tartottuk bent, ezen idó'szakban számos
kombinált kezeléssel próbáltunk célt érni. Az alkalmazott gyógyszerek
a következó'k voltak: Adriamycin, Bleomycin, Cysplatin, Metothrexát
és Vincristin.

Valamennyi esetben sikerült elérni jelentó's szubjektív javulást, a daga-
nat tömeg objektíve is mérhető csökkenését, egy esetben a korábban
medencefalig tartó infiltráció teljes remissióját (ez esetben sugárkezelés-
sel kombinálva). Kezeléseink során egy alkalommal történt, multiplex
tüdőembolizáció miatt haláleset, melynek oki összefüggése az intraarte-
riális chemotherápiával nem volt bizonyítható, egy esetben volt átmeneti
artéria femorális elzáródás, mely Streptokinase adására oldódott és egy
esetben észleltük az artéria hypogastrica ágainak részleges elzáródását,
számottevő panaszok nélkül.

Összefoglalva: a tartós intraarteriális kezelés egyértelműen javítja a
betegek állapotát, általában részleges, szerencsés esetben teljes remissió-
hoz segíthet.
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DIAGNOSTISCHE DARSTELLUNG PARAAORTALER
LYMPHKNOTEN-VERÄNDERUNGEN

WILJASALO M., KUOPIO, FINLAND

Zusammenfassend können wir feststellen, dass bei Lymphoverdacht
und zur Erhärtung eines Verdachts auf retroperitoneale Lymphknoten
es das beste ist, mit der Ultraschalluntersuchung zu beginnen. Wenn
zwecks operativer- oder Strahlenbehandlung eine genauere Diagnostik
gewünscht wird, ist die CT-Lymphographie der nächste Schritt. Alle
diese Methoden hängen von den im Krankenhaus zur Verfügung stehen-
den Geräten ab. Bei Ausbreitung sind die Ultraschall- und die CT-
Untersuchung notwendig. Für die Diagnostik der Malignität ist die
Lymphographie nachwie vor wichtig.

Empfehlung für die Darstellung von Lymphknoten im Retroperi-
tonealraum:

1. Ultraschall
2. Lymphographie
3. CT-Lymphographie
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STELLENWERT DER LYMPHOGRAPHIE IM ZEITALTER
DER CT. EINE VERGLEICHENDE UNTERSUCHUNG VON
300 FÄLLEN

BOLSINGERG., DARMSTADT, BRD.

Bei jedem der ausgewerteten 300 Patienten wurde sowohl eine Fußlym-
phographie als auch eine abdominelle Computertomographie durch-
geführt. Die Indikationen zur Untersuchung lassen sich in 3 Gruppen
unterteilen.

1. Staging bei bekannten malignem Lymphom.
2. Suche nach Metastasen bei bekanntem Primärtumor.
3. Ungeklärtes Lymphödem.
Die Methode der Untersuchungen, deren Reihenfolge sowie Veränder-

ungen im Lymphangio-adenogramin und in der Computertomographie
werden kurz demonstriert und erläutert. In über 10% fanden sich zwei-
felhafte oder fraglich pathologische Veränderungen im Lymphogramm,
bei denen gezielte ergänzende Feinnadelbiopsien durchgeführt wurden.

Mit der cytologischen Untersuchung gelang es, die der Lympho-
graphie anhaftende hohe Rate von falsch-positiven Ergebnissen er-
heblich zu reduzieren, so daß dann die Treffsicherheit von Lympho-
graphie und Computertomographie gleichwertig waren. Die Ursachen
der falsch-negativen Ergebnisse divergierten bei den beiden röntgenolo-
gischen Verfahren. Durch eine Kombination aller 3 Methoden gelang
es, die richtig positive Beurteilung der Lymphknoten auf über 95%
anzuheben.
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A MALIGNÜS LYMPHOMÁK KOMPLEX RADIOLÓGIAI
DIAGNOSZTIKÁJA

GÖBLYÖS P., BODNÁR M., ÁLMOS S., SZÉPE L, BARTA M.,
MARTON E., ISTVÁN L., OSVOSTOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET,
BUDAPEST, MEGYEI KÓRHÁZ, SZOMBATHELY

A malignus lymphomák helyes kezelésének alapja a pontos stadium
meghatározás, ennek lehetó' fokozására minden rendelkezésre álló mód-
szert fel kell használnunk, mivel csak így lehetséges a kezelés hatásának
lemérése és ennek alapján az esetleges stádium-átsorolás. Szerzők az al-
kalmazott módszerek lehetőségeit és korlátait ismertetik, az egyes mód-
szerek kritikájával.

Értékelik a hagyományos radiológiai vizsgálatok, a lymphographia,
az ultrahang, a computer tomographia és az izotóp módszerek használ-
hatóságát és helyét a diagnosztika egészében.

Megállapításaikat közel 100 eset elemzésével támasztják alá.

71



66

COMPLEX RADIOLOGICAL DIAGNOSTICS OF
MALIGNANT LYMPHOMAS

P. GÖBLYÖS, M. BODNÁR, S. ALMOS, I. SZÉPE, M. BARTA,
É. MARTON, L. ISTVÁN, BUDAPEST—SZOMBATHELY

The basis of a right treatment of malignant lymphomas is the accurate
determination of stadium, and we have to employ all available methods
to possibly increase the staging, being the only way to measure the result
of treatment, and on its basis maybe even the re-staging. Authors review
the possibilities and limits of the usual methods with their criticism.

They estimate the usefullness of the traditional X-ray examinations,
the lymphography, the ultrasound, the C. T. and isotopes, and their
places in the whole of diagnostics.

They support their findings with the evaluation of nearly 100 cases.
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ERSTE ERGEBNISSE DER AMBULANT DURCHGEFÜHRTEN
LYMPHOGÄAPHIE

GROSCHEN., DRESDEN, DDR

Auf der Grundlage der Ergebnisse unserer Studien über die Kompli-
kationsrate der Lymphographie, wurde eine klinisch kontrollierte Studie
von Mitgliedern der AG Lymphographie (aus 6 lymphograpischen
Zentren der DDR) zur ambulanten Lymphographie durchgeführt. Da-
bei wurden ausgewählte Patientengruppen in 2 Untersuchungsgruppen
eingeordnet und die Lymphographie a) ambulant und b) unter statio-
närer Kontrolle, jedoch ambulanten Bedingungen durchgeführt. Aus-
wahlkriterien für eine derartige Lymphographie waren u. a.

1. Kardiorespiratorische Normalbefunde
2. Allergiefreiheit
3. KM-Begrenzung auf 5 ml/Extremität
4. Kooperativer Patient.
Die Ergebnisse dieser an 6 Lymphographie-Zentren durchgeführten

Studie werden vorgeführt und zur Diskussion gestellt. Damit ist die
prinzipielle Durchführbarkeit der Lymphographie als ambulante Unter-
suchungsmethode nachgewiesen. Weitere Langzeitstudien werden die
ersten positiven Ergebnisse erhärten müssen.
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ULTRAHANG ÉS CT VIZSGÁLATOK MALIGNUS
LYMPHOMÁKBAN

SZEBENIÁ., VITT AY P., VÉR P., LIPTAY L., BM KORVIN OTTÓ
K., OTKI, MNKK, BUDAPEST

A malignus lymphomás betegek korszerű citostatikus kezelésének széles-
körű alkalmazása fokozott igényeket támaszt a diagnosztikával szemben
nemcsak a kezelés megkezdése előtt, hanem a kezelés folyamán, de a
remissziók időszakában is.

23 malignus lymphomás beteg ultrahang vizsgálatát végeztük el a cito-
statikus kezelés megkezdése előtt, majd a betegek egy részében a keze-
lés különböző stádiumában. Az ultrahang vizsgálatot CT-vel, lympho-
gráfiával, ill. staging laparotomiával vetettük egybe. Tapasztalataink
alapján ismertetjük állásfoglalásunkat a malignus lymphomás betegek
vizsgálati taktikájáról, s összevetjük az irodalmi adatokkal.
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STAGING LYMPHOSZCINTIGRAFIÁVAL,
LYMPHANGIOGRAPHIÁVAL ÉS
ULTRASONOGRAPHIÁVAL

JÄNOSKUTIL., ROSTA A., SZILVÁSIJ., MÓCZÁRÉ., BENEDEK
SZ., FEKETES., SOTE III. BELKLINIKA, ORVOSTOVÁBBKÉPZŐ
INTÉZET, BUDAPEST

A lymphomák hasi kiterjedésének egyetlen biztos vizsgáló módszere az
ún. „staging laparatomia" nagy morbiditású beavatkozás. A szövődmé-
nyek elkerülése érdekében számos kevésbé invazív módszer (laparas-
copia, hasi CT, US, LG, LS) alkalmazására kerülhet sor. A szerzők 24
lymphomas beteg hasi nyirokcsomóinak összehasonlító vizsgálatát vé-
gezték el LS-val, LG-val, és US-val, 15 esetben végezték el mindhárom
vizsgálatot. Közülük 3 esetben mindhárom, 12 esetben az LG és LS po-
zitivitása alapján hasi részvételt véleményeztek. 9 betegnél kontraindi-
káció és klinikai megfontolások alapján LG nem történt. Közülük 7
esetben a LS és US is pozitív volt, 2 betegnél csak a LS volt pozitív,
melyet azonban a sectiós lelet igazolt. Az alkalmazott módszerekkel ész-
lelt különböző „találati arány" ellenére a szerzők hangsúlyozzák az LG
prioritását az iliaca-paraaortális nyirokcsomók vizsgálatánál, az US je-
lentőségét egyéb hasi lymphadenomegalia felderítésében, és az LS jogo-
sultságát egyszerűsége, ismételhetősége, és az LG-t megközelítő pontos-
sága miatt. Említettek miatt ajánlják az LS szélesebb körű alkalmazását és
a különböző módszerekben rejlő lehetőségek miatt a többi módszer al-
kalmazását is.
Rövidítések: CT — computed tomográfia; US — ultrasonografia;
LG — lymphangiografia; LS — lymphoszcintigrafia.
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A HASI NYIROKCSOMÓK GRAY-SCALE ULTRAHANG
VIZSGÁLATA

SZÉKELY GY., LENDVAIL, SZLAMKA L, FŐVÁROSI JÁNOS
KÓRHÁZ, BUDAPEST

A gray-scale sonographia a hasi nyirokcsomók leképezésének igen hatá-
sos, non-invazív módja. A klinikus gyakran már első vizsgálatként alkal-
mazva, több kérdésre is választ vár.

1. Mely régiókban észlelhetők megnagyobbodott nyirokcsomók?
A v. porta, v. cava inferior, aorta és kismedencei régiók vizsgálhatók leg-
jobban.

2. Benignus, vagy malignus tumor, infectio okozhatta-e az elválto-
zást? Az ultrahangos képből erre egyértelműen következtetni nem lehet.
Egyéb szervekben (pl. máj, vese, pancreas) talált tumor utalhat metas-
tasisra.

3. Szöveti szerkezetre következtethetünk-e? Egyszerű ultrahang vizs-
gálat erre semmiféle információt nem adhat, de célzott finomtű biopsia
segítségével erre is választ kaphatunk.

Esetismertetések formájában beszámolunk Hodgkin, non-Hodgkin
lymphomáról, icterust okozó portalis nyirokcsomó-megnagyobbodásról,
metastatizáló tumoros esetekről.

Felhívjuk a figyelmet az ismételt vizsgálat szükségességére, mely a me-
teorismus, a belek folyadéktartalma által keletkezett műtermékeket ki-
küszöbölheti, a folyamat progresszióját, vagy a kemoterápia effektusát
ellenőrizheti.
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LYMPHOGRAPHIA ÉRTÉKE HEREDAGANATOKNÁL
A RETROPERITONEALIS LYMPHADENECTOMIA
HISTOLÓGIAI VIZSGÁLATA ALAPJÁN

KAPOSIN. P., HATÁR A., ORSZÁGOS IDEG ÉS ELMEGYÓGY.
INTÉZET, WEIL EMIL KÓRHÁZ, BUDAPEST

A szerzó'k a lymphographia megbízhatóságát vizsgálták 27 heretumoros
betegüknél RLA-nál nyert nyirokszövet szövettani vizsgálatának tük-
rében. Tapasztalataik szerint az elsődleges nyirokcsomó metastasisok ki-
mutatására az esetek 60—70%-ában alkalmas. Felhívjuk azonban a
figyelmet, hogy az előforduló hamis eredmények megkövetelik az így fel-
állított feltételes stádiumbeosztás pontosítását az RLA során eltávolított
nyirokcsomók részletes szövettani feldolgozásával. A két módszer segít-
ségével pontos stádiumbeosztás állítható fel, ami a további therapia veze-
tés és prognózis megítélésének elengedhetetlen feltétele.
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ULTRAHANG VIZSGÁLAT JELENTŐSÉGE
A RETROPERITONEALIS BETEGSÉGEK
FELISMERÉSÉBEN ÉS ELKÜLÖNÍTÉSÉBEN

STEFFEK M., KANDER Z., MEGYEI KÓRHÁZ, GYULA

A retroperitoneum ultrahang vizsgálata a hagyományos röntgenvizsgá-
latok mellett igen fontos információt nyújt az elváltozás kiterjedéséről,
jellegéről (solid vagy cystosus), a retroperitoneális szervekhez, a nagy-
erekhez való viszonyáról. Eredményétől függően angiográfia-átnézeti ha-
si aortográfia, cavográfia, lymphográfia követheti.

Szerzők műtéttel és szövettannal igazolt eseteiken keresztül az ultra-
hang adta diagnosztikus lehetőségre hívják fel a figyelmet.
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KETTŐS SZERVÁBRÁZOLÁS A HASI
ÉS RETROPERITONEÁLIS FOLYAMATOK
IZOTÓPDIAGNOSZTIKÁJÁBAN

GALUSKA L., MEGYEI KÓRHÁZ, KECSKEMÉT

23 esetben történt azonos izotóppal (99m-Tc) jelölt, különböző radio-
pharmakonokkal egyidejűleg végzett vizsgálat, hasi terimék, ill. körülírt
fajdalom eredetének tisztázása céljából. 3 esetben a tüdők és a máj, a
többiben a máj-lép és vesék egyidejű ábrázolása történt a rutinszerűen
elvégzett máj vagy veseszcintigráfia után, ha a gyulladásos vagy térfog-
laló folyamat nagyságának, határainak és a szomszédos szervhez való
viszonyának tisztázása ezt megkívánta. Az alkalmazott radiopharmako-
nok 99m-Tc-vel jelölt sulphurcolloid, HSA-macroaggregát, ill. DMSA
voltak.

Az esetek megoszlása a következő:
subphrenicus folyamat (1 tályog, 2 tu)

9 vesecarcinoma
2 vesecarbunculus, perirenális infiltráció
3 metastatizáló májfolyamat
6 diffúz hypertrophia máj, vese vagy lépben.

A térfoglaló folyamatok műtéttel igazoltak. Két esetben történt so-
nográfia is. A kettős szervábrázolás az Izotópdiagnosztika hatékony
módszere a hasi folyamatok kimutatásában, ami a szelektíven beépülő
radiopharmakonok nagyfokú szervspecificitásán alapszik. Ha sonográfia,
CT nincs vagy technikai akadályai vannak, sokszor pótolhatatlan nonin-
vazív módszer.
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TAPINTHATÓ HASI REZISZTENCIÁK ULTRAHANG
VIZSGÁLATA FELNŐTTKORBAN

BALOGH E., PÉTER M., DARID A S., BARANYAI T, DOTE
RADIOLÓGIAI KLINIKA

A szerzők tapintható hasi rezisztenciák miatt végzett sonográíiás vizs-
gálatok eredményeit analizálják és összegzik. Hasznosnak tartják a vizs-
gáló módszert a patológiás és a nem patológiás tapintható terimék
diíFerenciál-diagnosztikájában. A különböző hasi szervekből kiinduló da-
ganatos elváltozások szövettanilag heterogén csoportot alkotnak, egyet-
len közös tulajdonságuk a tapinthatóság volt. Szerzők összehasonlítják
az ultrahangvizsgálat eredményeit egyéb röntgenvizsgálatok (ERPC,
PTC, angiográfia stb.) eredményeivel, hangsúlyozva, hogy minden olyan
esetben, amikor a hasban tapintható képlet van, a rendelkezésükre álló
módszerek közül a sonográfiát illeti meg az első hely, mert alapvetően
meghatározza az elvégzendő vizsgálatok sorrendjét, milyenségét.
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PANCREAS SONOGRAPHIÁS ÉS ENDOSCOPOS
RETROGRAD PANCREATOGRAPHIÁS VIZSGÁLATOK
ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSE

DÓMJÁN L., KATONA /., SZELEI B., SZABÓ K., MEGYEI
KÓRHÁZ, KECSKEMÉT

Anyagunkban az UH és ERP leletek jó korrelatiót mutattak. Előnyö-
sebbnek bizonyult az ERP a ductus Wirsungianus finom morphologiai
változásainak megítélésében, s ezáltal hasznos információi adott a sebész
számára a műtét tervezéséhez.

A parenchyma nagyságának, szerkezetének megítélésében az UH volt
előnyösebb, s pontosabbnak bizonyult az ERP-nél a Wirsung vezetékkel
nem közlekedő, azt nem involváló szolid képletek felismerésében is.
A cysták kórismézésében az UH-é a vezető szerep, műtéti megoldás
szükségessége esetén azonban nem elhanyagolható az ERP által nyújtott
információ.

Véleményünk szerint a két vizsgálat egymást jól kiegészíti. A non-
invazív UH gyakran feleslegessé teszi a szövődményekkel járó invazív
ERP elvégzését.

Funkcionális próbák hiányában a két vizsgálat együttes értékelése a
chronicus pancreatitisek jobb megközelítését eredményezi.

Esetismertetések.
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AZ ERCP ÉS PTC SZEREPE A HASNYÁLMIRIGY
BETEGSÉGEK ELKÜLÖNÍTÉSÉBEN

FARKAS L, SIBA S., PATKÓ A., FLÓR F. KÓRHÁZ,
KEREPESTARCSA, SEMMELWEIS KÓRHÁZ, BUDAPEST

A hasnyálmirigy betegségek száma az utóbbi évtizedben jelentősen emel-
kedett. Érthető' a korszerű diagnosztikus módszerek alkalmazásának
gyors elterjedése.

Nem kisebbítve az UH és CT fontosságát, több mint 1000 ERCP és
PTC során ábrázolt epe és pancreasvezeték röntgenképét vizsgáltuk, le-
hetséges-e segítségükkel pontos kórismét megállapítani.

Anyagunkban 235 különböző súlyosságú krónikus pancreatitis, 53
pancreas tumor, 34 pancreatogen choledochus szűkület és 14 pseudo-
cysta röntgenképét elemeztük.

Megállapítható, hogy a betegségekre jellemző radiomorfológiai jelek
nincsenek, az esetek nagyobb részében mégis sikerült a diagnózis ponto-
sítása, mint ezt az elvégzett műtétek, ill. boncolások igazolták.

Felhívjuk a figyelmet az epe és pancreasvezeték egyidejű ábrázolásá-
nak és a duodenum endoszkópos vizsgálatának fontosságára.
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A WIRSUNG-VEZETÉK ULTRAHANG MEGJELENÍTÉSE,
TÁGULATAINAK ÉRTÉKELÉSE

VARGA GY„ TEMESIM., SZABÓ M., MEGYEI KÓRHÁZ, PÉCS

Dinamikus ultraszonográfiával korrekten ábrázoljuk a pancreas tenge-
lyét. Ilyenkor a corpusban — az esetek mintegy felében — rövidebb-
hosszabb szakaszon felismerhető a Wirsung-vezetéknek egyenes szaka-
sza. — Kedvező képfelbontással az ép 1—2 mm-es lument határoló két
ductus-fal párhuzamos csíkként élesen elkülönül. A tágabb és egyenet-
len lefutású, valamint szőlőfürtszerűen lacunáris ductus, kivételesen a
tág ductusban levő kő — a chronicus gyulladásnak a pancreas egészére
vonatkozó ultrahang képével együtt — fontos többletinformációt jelent.
— Pancreas feji térfoglaló folyamatban a Wirsung-vezeték pangásos tá-
gulatának felismerése egészíti ki észlelésünket, vagy indirekt módon utal
a papillatáji folyamatra. — Az ultrahang vizsgálat célszerűen mindig
megelőzi az ERP-t, nyilvánvaló és kontroll esetekben helyettesítheti is
az invazív diagnosztikát.

Különböző stádiumú ductalis pancreatitis, valamint papillatáji elzá-
ródás következtében kialakult tágulat és két Wirsung kő elsődlegesen
ultrahanggal diagnosztizált esetét mutatják be a szerzők kétirányú dia- és
video demonstrációval.
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HYPERTONIÄS ODDI SPHINCTER DYSKINESIS
KÉPI MEGJELENÍTÉSE PERCUTAN TRANSHEPATICUS
CHOLANGIOGRAPHIA (PTC) SEGÍTSÉGÉVEL

NARAIGY., DÖBRÖNTE Z., KELEMEN J., SZABÓ E.
VÁROSI KÓRHÁZ, SZEGED, SZOTEI. BELKLINIKA,
RADIOLÓGIAI KLINIKA

A szerzó'k a Debreay által leírt cholereticum-morphium próbát 100
cholecystecíomizált betegnél egyidejű enzimvizsgálatokkal és közülük
10 esetben PTC-vei kombinálták. A provokációs teszttel összekötött
PTC segítségével képi bizonyítékot szolgáltattak arra vonatkozóan,
hogy a beteg fájdalmát az Oddi sphincter spasmusa okozza. A vizsgála-
tokkal igazolták, hogy ha kizárható a post-cholecystectomiás tünetek
organicus eredete, a Debray teszt önmagában is megbízható módszer
lehet a hypertoniás Oddi sphincter dyskinesis diagnózisának felállításá-
hoz. Amennyiben a Debray teszt szubjektív tünetei csak bizonytalanul
ítélhetó'k meg, az egyidejű enzimvizsgálatok típusos változása, s még
inkább a provokációs próbával kombinált izotóp (HIDA) vizsgálat,
mint non invasiv módszer, javíthatja a diagnosztikus biztonságot.

Utóbbi lehetőségének hiányában a Debray teszttel kombinált PTC
ugyanilyen értékkel bír a fájdalom tisztán funkcionális jellegének eldön-
tésére. A PTC-nek, mint megbízható, de invasiv módszernek alkalma-
zása csak akkor indokolt, ha egyébként is direkt cholangiographia válna
szükségessé a panaszok organicus eredetének igazolására s esetleges
műtét indikálására.
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RECIDIVÁLÓ PANCREATITISEKET KÖVETŐ
LÉPELVALTOZÁSOK ULTRAHANG DIAGNÓZISA

HORVÁTHK., BIRÓE., GYŐRY-MOLNARL., GYÖRGYE.
MEGYEI KÓRHÁZ, VESZPRÉM

Szerzők négy olyan esetüket ismertetik, ahol recidiváló pancreatitis
szövődményeként súlyos lépelváltozás lépett fel, amelyet ultrahanggal
diagnosztizáltak.

3 esetben lépvéna trombózist követően lépruptúra, illetve léptályog
alakult ki.

A negyedik betegnél a pancreas pseudocystája okozott lépvéna komp-
ressziót, következményes splenomegaliával.

A lép ultrahang képe subcapsularis vérzésnek felelt meg. A műtéti
dekompressziót követően a lép visszanyerte normális méretét és echo-
szerkezetét.

Saját eseteik tanulságaként a szerzők szükségesnek tartják a recidiváló
akut pancreatitisekben a lépelvaltozások keresését, a betegek folyamatos
sonografiás ellenőrzését.
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KEZDETI TAPASZTALATOK A PANCREAS REAL TIME
ULTRAHANG VIZSGÁLATÁBAN

KATONA J., MEGYEI KÓRHÁZ, KECSKEMÉT

A Bács-Kiskun m. T. Kórház Röntgenosztályán 1982. november óta
dolgozunk:

Picker LS—2000 real time és PICKER LDI—80 compound készülék-
kel.

1983-ban 2786 hasi UH-vizsgálatot végeztünk emésztőszervi betegség
gyanúja miatt.

1571 pancreas vizsgálat volt.
314 vizsgálat nem sikerült első alkalommal (bélgázosság, beteg álla-

pota miatt).
400 esetben a pancreast csak részben tudtuk megítélni (legtöbbször

a farok volt árnyékolt).
416 kóros elváltozást találtunk:
325 esetben akut- és chr. pankreatitis különböző súlyossági fokoza-

tait.
91 esetben egyéb morphológiai elváltozást:
43 pancreas cystát,
15 pancreas abscessust,
33 tumor gyanúja merült fel, melyből ismételt vizsgálat és /vagy

ERPC során 16 körülírt chr. pankreatitisnek,
17 pancreasráknak bizonyult.

Legérdekesebb eseteimből néhányat ismertetnék.
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A HAGYOMÁNYOS RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK HELYE
A KRÓNIKUS KALCIFIKÁLÓ PANCREATITIS
KÓRISMÉZÉSÉBEN

PATKÓ A., FARKAS /., FLÓR F. KÓRHÁZ, KEREPESTARCSA
SEMMELWEIS KÓRHÁZ, BUDAPEST

A krónikus kalcifikáló pancreatitis — elsősorban az alkoholizmus terje-
désével — egyre gyakrabban fordul elő. A betegségre jellemző, hogy
a mirigy parenchymajaban vagy a kivezető járatokban, esetleg mindkét
helyen meszesedés indul meg.

Vizsgálataink során a meszesedés lokalizációja alapján 3 jól elkülö-
níthető csoportot találtunk. Az egyes lokalizációk és a kóroki tényezők
között is sikerült összefüggést kimutatni.

A betegség felismerésében az ERCP jelentősége vitathatatlan, de figye-
lembe véve alkalmazásának korlátait, szeretnénk felhívni a figyelmet
a klasszikus röntgenvizsgálat során található radiomorfológiai jelekre:
a meszesedés lokalizációja, a duodenum szűkülete, ill. deformitása,
melyek elősegíthetik a kórkép felismerését. Külön kiemelnénk a pancreas-
táj natív felvételének a jelentőségét, melyet az emesztotraktus ill. az epe-
rendszer kontrasztanyagos vizsgálatainál is célszerű elkészíteni. Meg-
felelő technikával készített röntgenfelvételen az apró mészrögök is ész-
lelhetők. Ilyen esetekben az ERCP-t csak műtét előtt és azokban az ese-
tekben kell elvégezni, ahol a terápia eredménytelen.
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PANCREAS MEGBETEGEDÉSEK GYANÚJAKOR VÉGZETT
RÖNTGEN ÉS ULTAHANG VIZSGÁLATOK
EREDMÉNYEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

PÁSZTOR T., MADA1É., DR. SCHMITZ A., RÁCZ K.
MEGYEI KÓRHÁZ, DEBRECEN

A szerzők vizsgálataikat az osztály 1 éves beteganyagánál végezték el.
Az adatok gyűjtésekor csak azokat a betegeket vették figyelembe (az
osztályon a vizsgált időszakban ultrahangvizsgálatra került 3174 beteg-
nek mintegy 11%-a), akiknél — a feltüntetett iránydiagnosis alapján —
pancreasmegbetegedés miatt történt ultrahangvizsgálat, és a betegnél
olyan röntgenvizsgálat is történt, amely a pancreasra vonatkozó infor-
mációt is adhat (gyomor-duodenum vizsgálat, hypotoniás duodenog-
raphia). Az ultrahangvizsgálatokat Combison 100 (Kretz-technik) ké-
szülékkel végezték. A műtétre kerülő betegségeknél a kapott műtéti
leletet is összevetették adataikkal. Megállapítható, hogy addig, amíg
a hagyományos röntgenvizsgálatokkal a pancreasra vonatkozóan csak
indirekt jeleket észlelhetünk, addig az ultrahangvizsgálat acut gyulladás
és pszeudociszta esetében csaknem biztos diagnózist ad, és chronikus
gyulladások és tumorok esetén is jelentősen hozzájárul a diagnózis fel-
állításához. Nagyobb hatásossága miatt a szerzők hangsúlyozzák az
ultrahangvizsgálat elsőbbségét a pancreas vizsgálatánál.
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RÖNTGEN ELVÁLTOZÁSOK TRANSDUODENALIS
SPHINCTER-FELTÁRÁS UTÁN

MONOKIE., CSÍPŐ L., CZAKÓ T., PETRIL, DÓMJÁN L.
VÁROSI KÓRHÁZ, SZENTES, MEGYEI KÓRHÁZ, KECSKEMÉT

Szerzők 25 olyan beteget rendeltek vissza ellenőrző vizsgálatra, akiknél
transduodenalis papillatáji sebészi beavatkozás történt, epekőbetegség
miatt. Vizsgálták a betegek panaszait, elvégezték a szokásos laborató-
riumi vizsgálatokat, valamint HIDA és ERCP vizsgálatokat. Ezek ered-
ményét hasonlították össze a duodenographiával kimutatott röntgen-
morphológiai elváltozásokkal. Leggyakoribb röntgen elváltozások: a pe-
riampullaris duodenum szakasz deformitása, contur elváltozása, a pa-
pillatájék tasakszerfí kihúzottsága. Majdnem minden betegnél kimutat-
ható volt duodeno-biliaris reflux. Két esetben volt észlelhető reflux
a pancreas vezetékbe. Legtöbb postoperativ panasza azoknak a betegek-
nek volt, akikben tág „szájadék" mellett messze az intrahepaticus epe-
utakba is követhető retrograd telődés volt látható. Néhány betegnél
ultrahang vizsgálatra is lehetőség nyílt.

További adatgyűjtés folyamatban van.
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CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKKORI NYELŐCSŐ
RÖNTGENDIAGNOSZTIKAI VONATKOZÁSAI

MAKAYA., TÓTHJ., DOTE GYERMEKKLINIKA

A has, az emésztőrendszer betegségeinek kórismézésében számos új kép-
alkotó eljárást vezettek be. A nyelőcső betegségeinek kimutatásában,
a műtét utáni állapotok nyomonkövetésében még ma is jelentős szerepe
van a hagyományos röntgen vizsgálatnak.

Szerzők tárgyalják az egyes kórképeket, s a röntgenvizsgálat jelentő-
ségét azok kórismézésében.
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ZUR AUFGABENSTELLUNG DER RÖNTGENDIAGNOSTIK
BEIM INVAGINATIONSILEUS IM KINDESALTER

SCHLEICHER, CH., BAUDISCH, E., SCHICKEDANZ, H.
ROTRAUD, N., JENA/DDR

In Form einer retrospektiven Analyse werden klinische und Operations-
befunde sowie Röntgenaufnahmen der seit 1970—1984 wegen eines
Invaginationsileus stationär behandelten Kinder ausgewertet (N=62)
Klinisches Leitsymptom bildete der tastbare Invaginationstumor und
die fast immer vorhandene Blutung ex ano. Überwiegend erfolgte eine
operative Beseitigung der Darminvagination, 7 mal eine hydrostatische
und 2 mal eine spontane Lösung. Es werden patho-morphologische
Ursachen, Invaginationsarten, Komplikationen der frühen postoperativen
Phase und die Röntgenbefunde der angewendeten röntgendiagnostischen
Untersuchungsniethoden tabellarisch mitgeteilt. Eine Verbesserung des
Behandlungserfolges ist nur bei einer Verkürzung des Zeitraumes zwischen
ersten Symptomen und gezielt diagnostisch/therapeutischen Maßnahmen
zu erwarten. Eine hydrostatische Desinvagination sollte nur frühzeitig
ausgeführt, jedoch nicht erzwungen werden.
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FEJLŐDÉSI RENDELLENESSÉGEK PRENATALIS
ULTRAHANG DIAGNOSZTIKÁJA (VIDEO-FILM)

INTŐDYZS., ORVOSTOVÁBBKÉPZŐ INT. SZÜL.
ÉSNŐGYÓGY. KLINIKA, BUDAPEST

Szerző 20 perces video-filmen mutatja be a különböző magzati fejlődési
rendellenességek (anencephalia, spina bifida, encephalokele, hydro-
cephalus, ascites, teratoma, thoracopagus stb.) jellemző real-time ultra-
hangos képeit és \eti össze az abortatum makroszkópos képével.
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EXTRAALVEOLARIS LEVEGOGYÜLEM RTG.-MEGJELENÉSI
FORMÁI KÜLÖNBÖZŐ KÓRÁLLAPOTOKBAN

SZY S., DÉVAY G., VARGA P., SOTE, RADIOLÓGIAI
ÉS II. SZ. NŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA, BUDAPEST

A Perinatalis Intenzív Centrum négyévi beteganyagában 112 újszülöttnél
találtunk extraalveolaris levegőgyüíemet. Vizsgáltuk a PIE, PTX, PM
előfordulását és kombinációikat, azok rtg.-megjelenési formáit s hogy
melyik forma milyen alapbetegséggel társul gyakrabban. A vizsgáltak
72,3%-a volt 2500 g alatt. IRDS, perinatalis asphyxia, aspiratio és vele-
született rendellenességek voltak a kezelés indikációi. Megállapítottuk,
hogy a PIE előfordulása szignifikánsan gyakoribb a kis súlyú csoportban,
érett súlyúaknái ritkán fordul elő. Ritkább a PIE a nem IRDS miatt
kezeltek csoportjában is. Vizsgáltuk a kóros levegogyülem és a központi
idegrendszeri károsodás összefüggését, mivel közöttük kölcsönös ok-
okozati összefüggés lehetséges.
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A MAGZATI VESÉK ÉS HÚGYUTAK FEJLŐDÉSI
RENDELLENESSÉGEINEK PRENATÁLIS
ULTRAHANGDIAGNOSZTIKÁJA

TÓTHZ., CSECSEIK., TÖRÖK O., PAPP Z., DOTE NŐI
KLINIKA

Ultrahangvizsgálat révén lehetséges a magzati vesék cystikus dysplasiás
elváltozásainak, illetve az obstruktiv uropathiáknak a diagnosztikája is.
Szerzők ismertetik az egyes típusok ultrahang jeleit, a differenciáldiag-
nosztikai lehetőségeket, a prenatális diagnosztika során alkalmazott
biokémiai vizsgálatokat és a rendellenességekkel szövődött terhességek
ellátása során folytatott gyakorlatukat.
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VESEELVÁLTOZÁSOK ULTRAHANGVIZSGÁLATA
TERHESSÉGBEN

VARGA P., HARKÁNYI Z., SOTE RADIOLÓGIAI KLINIKA,
BUDAPEST

Az extragenitális megbetegedések közül leggyakrabban a vesék elválto-
zásai fordulnak elő a terhesség során. Az utóbbi két évben vizsgált több,
mint 800 pathologiás terhesből 19-nek volt a terhesség előtt is fönnálló
veseeltérése, melyek közül a dystopiás vese, a polycystás, multicystás
vese, ill. a műtét utáni állapotok voltak a leggyakoribbak.

Transplantált vese mellett fönnálló terhességet 3 esetben vizsgáltunk.
Terhesség alatt kialakuló vesepangást a vizsgáltak több, mint 60%-ában

tudtunk kimutatni, ennek klinikai jelentőségét elemezzük.
Az ultrahangot minden esetben alkalmas eljárásnak találtuk a terhes-

ség és vesebetegség kölcsönhatásának morfológiai vizsgálatára.
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DYSURIÁS PANASZOKAT OKOZÓ KISMEDENCEI TUMOROK

BITVAIK., TÍMÁR K., PINTÉR E., HEIM PÁL
GYERMEKKÓRHÁZ, BUDAPEST

A szerzők urológiai osztályuk beteganyagából válogatták azokat az ese-
teket, ahol a dysuriás panaszokat tumor okozta.

Kitérnek néhány diagnosztikai, differential diagnosztikai problémára
is.
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WILMS-TUMOROS GYERMEKEK ORSZÁGOS PROTOKOLL
SZERINTI KEZELÉSE

MEGYERI P., ESIK O., PIKÓ B., SZOTE GYERMEKKLINIKA,
RADIOLÓGIAI KLINIKA

Hazánkban a Magyar Gyermekorvos Társaság Haematológiai-Onko-
lógiai Munkacsoportja szervezésében 1981 óta egységes elvek szerint
történik a Wilms-tumoros gyermekek kezelése. A therapiat a daganat
stádiuma és szövettani típusa szerint fokozódó intenzitással végezzük.

A komplex kezelés műtétből (nephrectomia és lymphadenectomia),
sugárkezelésből (biaxialis pendelbesugárzas), valamint chemotherapiából
áll, melyben a stádium előrehaladtával egyre agresszívebb cytostatikus-
kombinációk szerepelnek. (Actinomycin D és Vincristin, majd Adriamy-
cin, illetve Cyclophosphamid kiegészítés.)

Előadásunkban a kezelési protokollok részletes ismertetésén túl alkal-
mazásukkal elért kedvező eredményeinkről is beszámolunk.
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ENTEROGÉN CYSTA ÉS PYELECTASIA PRENATÁLIS
ULTRAHANGDIAGNOSZTIKÁJA

TANKÓ A., NAGY /., DEKOV L, NAGY T, TÓTH GY.,
KATONA J., MEGYEI KÓRHÁZ, KECSKEMÉT

A szerzők két olyan esetről számolnak be, melyekben a terhesség során
elvégzett ultrahangvizsgálattal ismertek fel magzati fejlődési rendelle-
nességeket. Első esetük a III. trimeszterben felismert magzati hasűri
cysta, a második a terhesség II. harmadában észlelt uropoetikus malfor-
macio.

Bemutatják a jellegzetes patomorfológiájú ultrahangleleteket, vázolják
a definitív kórisme felállításának lépéseit. Hangsúlyozzák a korai diag-
nózis jelentőségét, amely lehetővé teszi, hogy még az esetleges hasi ka-
tasztrófa bekövetkezése, illetve a veseparenchima károsodása előtt sor
kerülhessen a defektus megoldását jelentő műtétre.

Eseteikkel is alátámasztják a terhesek válogatás nélküli ultrahang-
szűrővizsgálatának jelentőségét. Felhívják a figyelmet arra, hogy e nem
invasiv eljárás alkalmazásával számos kórforma korábbi diagnózisa
és így kezelése megvalósítható.
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ÜJSZÜLÖTTKORI VESEKÉREGTÁLYOG

SCHLAFFERE., KLEONIKIZ., BOGNÁR M., TÓTHJ.,
TASNÄDY G., APÁTHY ISTVÁN GYERMEKKÓRHÁZ,
BUDAPEST

A vesekéregtályog rendkívül ritka, különösen újszülöttkorban. A helyes
kórismézés nehézséget okozhat, különösen a daganattól való elkülönítés.

Ultrahangvizsgálat, intravénás urográfia és angiográfia megkönnyít-
heti a kórismézést.

Egyoldalú veseelváltozások ebben a korban vagy veleszületett dagana-
tok, cisztikus vagy multicisztikus képletek, illetve hydronephrosis.

A vesekéregtályogok kezelése műtéti, rezekció nélkül. Vese kiirtására
ritkán kerül sor.
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A RENALIS OSTEODYSTROPHIA RADIOLÓGIAI JELLEMZŐI
GYERMEKKORBAN

TÓTH J„ MAKAY A., DOTE GYERMEKKLINIKA

A renalis rachitis előfordulása gyakoribb gyermekkorban, mint felnőttek-
nél, mert a fiatal csont növekedése során különösen érzékeny a D-vitamin,
calcium és foszfor-szint hiányára, illetve változásaira, valamint a króni-
kus veseelégtelenséggel kapcsolatos szekunder hyperparathyreoidismusra.
Gyermekkorban a klinikai képet a növekedési zavar uralja, ami a sta-
tikai és dinamikai következményekben egyaránt megnyilvánul.

A hisztológiai adatok alapján három formája különíthető el:
1. osteomalacia,
2. osteitis fibrosa,
3. kevert forma.
A röntgenmorfológiát a szövettani képnél is tarkább elváltozások jel-

lemzik.
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INDIKATIONEN UND ERGEBNISSE DER
STRAHLENTHERAPIE IM RAHMEN DER
INTERDISCIPLINAREN KOMBINATIONSTHERAPIE
DER BRONCHUSKARZDSfOMEN

SCHUMANN K, ERFURT, DDR

Összefoglaló nem érkezett.
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A PREOPERATÍV ÜREGIBRACHYTERÁPIA SZEREPE
A MÉHTESTRÁK KOMBINÁLT KEZELÉSÉBEN

NÉMETH GY., NASZÁLY A., TAKÁCSI NAGY L., FŐVÁROSI
ONKORADIOLÓGIAI KÖZPONT, BUDAPEST

A Fővárosi Onkoradiológiai Központban 1946—72 között 5279 méh-
nyaktumoros és 1366 méhtesttumoros beteg került kezelésre. A beteg-
anyag feldolgozása komputerrel történt.

428 I. stádiumú méhnyak, 220 I/a és 69 I/b stádiumú méhtesttumoros
beteg 5 éves túléléséről számolnak be. A preoperatív sugárkezelés hatá-
sára a műtéti preparátumban tumorszövet már nem volt kimutatható
a méhnyaktumorok 68,92%-ában, a méhtesttumorok 51,36, ill. 31,88%-
ában.

Vizsgálják az 5 éves túlélés alakulását a műtéti preparátum elsődleges
daganatmentessége szempontjából.

Az eredmények a preoperatív célú üregi kezelés létjogosultsága mellett
szólnak.
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DER EINFLUß ZEITLICHER DOSIS VERTEILUNG
BEI FRAKTIONIERTEM HIGH DOSE RATE AFTERLOADING
ZUR THERAPIE GYNEKOLOGISCHER TUMOREN

GLASER F. H., GRIMM D., HEIDER, K.-M., HALLE (SAALE),
DDR

Übergang von klassischer protrahierter Brachytherapie auf High-Dose-
Rate Kurzzeit-Afterloading(AL) beinhaltet eine grundsätzlich veränderte
Dosis-Zeit-Relation. Bei Dosisraten von mehr als 10 cGy/min entfällt
der sogen. Dosisraten-Effekt und bei höheren Dosisraten besteht eine
nahezu lineare Dosis-Wirkungsbeziehung. Neben klinischer Kontrolle
empirisch erarbeiteter Fraktionierungsregime bei der AL von gynäko-
logischen Tumoren wurden auch Berechnungen von Äqivalenzdosen
mittels mathematisch formulierter Modellvorstellungen nach dem NSD-
Konzept zur Überprüfung der Behandlungseffektivität herangezogen.
Die ret-Berechnungen wurden mit veränderten, der niedrig fraktionierten
Kleinraum bestrahlung angepaßten, Exponenten p für den Fraktionie-
rungsgrad Nin Abhängigkeit von der Gesamtbehandlungszeit T durchge-
führt. Es wurden die ret-Werte für unterschiedliche Fraktionierungen
mit veränderten Zeitintervallen ermittelt und hinsichtlich ihrer strahlen-
biologischen Äquivalenz und praktischen Anwendungsmöglichkeit ver-
glichen.
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EINE COMPUTER GESTEUERTE KOMPLEXE
STRAHLENBEHANDLUNG DES ZERVIXKARZBMOMS
MIT MANUELLEM AFTERLOADING

KUNSTADTE., MATULA P., KAZAR A„ KOSICE, CSSR

Es wurde ein Computer Programm eines komplexen Isodosenplanes fur
intrakavitäre und externe Bestrahlung beim Zervix karzinom (ECT-3D)
ausgearbeitet. Ein selbst konstruiertes manuelles Afterloading wird mit-
tels einer stereographischen Methode topometrisch sichergestellt und
eventuelle Fehleinlagen noch vor der radioaktiven Einlage korrigiert.
Das Program erlaubt die Berechnung und Abbildung in drei orthogonalen
Ebenen. Das Program kann den Isodosenplan ueber einen Display am
Arbeitsplatz anzeigen. Das Programm erlaubt eine Quantifizierung fest-
gestellter Lagefehler am Nodell, deren Kompensation mittels modifizier-
ter Bestrahlungstechnik zustande kommen.
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KOMBINÁLT BESUGÁRZÁSI LEHETŐSÉGEK
A SUGÁRTERÁPIÁBAN

PETRANYIJ., ORSZÁGOS ONKOLÓGIAI INTÉZET, BUDAPEST

Összefoglaló nem érkezett.
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A CALIFORNIUM-252 A NŐGYÓGYÁSZATI ÜREGEK
SUGÁRKEZELÉSÉBEN

LEHOCZKY GY., ORSZÁGOS ONKOLÓGIAI INTÉZET, BUDAPEST

A női genitalis rákok sugárkezelésében a gyógyeredmények jelentős javu-
lását várjuk egy új sugárforrás, a Californium-252 bevezetésétől. A Cf-252
gamma fotonokat és hasadási neutronokat bocsát ki. A Cf-252 neutron-
sugárzásának a hagyományos Ra-226, Co-60 stb. sugárforrások gamma-
sugárzásával szemben nagyobb az RBE, és kisebb az OER értéke.
A gyors neutronok kedvező sugárbiológiai hatása nagymértékben fokoz-
hatja a kezelés eredményességét. A neutronok fizikai sajátosságai és
biológiai hatása azonban sugárvédelmi szempontból kedvezőtlenek. Kli-
nikai felhasználásukhoz biztosítani kell a különleges sugárvédelmet, ami
csak távirányított after-loading berendezés segítségével lehetséges.

A Cf-252 alkalmazásától elsősorban az előrehaladottabb stádiumban
levő collum-, corpus- és vaginacarcinomák gyógyeredményeinek jelentős
javulását várjuk.
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DER EINFLUSS DER AFTERLO ADING-KONTAKT-THERAPIE
MIT HOHER DOSISLEISTUNG AUF DIE ZELLZYKLUSKINETIK
BEIM ZERVIXKARZINOM

GRIMM, D., I. GRIMM, R. A. WEIDHASE, F. H. GLASER,
K.-M. HEIDER, J. SCHINDLER, HALLE (SAALE) DDR

Die Impulscytophotometrie (ICP) hat sich zu einer wichtigen und aner-
kannten zytologischen Untersuchungsmethode entwickelt.

Bei 53 Patientinnen mit exophytisch wachsenden Zervixkarzinomen
wurde die Zellzykluskinetik vor, während und nach Strahlentherapie
überprüft. An den Veränderungen der DNA-Histogramme im Therapie-
verlauf lassen sich Strahlenwirkungen auf bestimmte Zellkollektive nach-
weisen. Dabei besitzen Zellen mit erhöhtem DNA-Gehalt eine gesteigerte
Sensitivität gegenüber der Bestrahlung.

Für die richtige Interpretation der Ergebnisse ist deren Synopsis mit
klinischen Erkenntnissen und histologischen Befunden von wesentlicher
Bedeutung. Inwieweit imklinischen Bereich Fraktionierungsmodus und
die Höhe der zu applizierenden Strahlendosis mit Hilfe der ICP abge-
schätzt und gesteuert werden können, bedarf weiterer Untersuchungen.

107



101

MÓDSZER A GYNECOLOGIAI BRACHY-JOLIOT THERAPIA
DÓZISELOSZLÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA

FIAS L, KISS TURAY GY., MEGYEI KÓRHÁZ, GYŐR

A gynecologiai tumorok kombinált sugárkezelésének egyik legfőbb köve-
telménye a kritikus szervek (rectum, hólyag) védelme, továbbá a cél-
terület lehető homogén gócdózisú megsugárzása. Nagy gondot jelent
a meredek dózisesésű Brachy-, és a teletherapia tervszerinti integrált illesz-
tése. Ennek fő akadálya közelbesugárzásnál a sugárforrás pontos loka-
lizációjának, és a kiszolgáltatott dózis eloszlásának meghatározása.

A szerzők a módszerrel az after-loading technika alkalmazásánál
rtg. topometriai úton a forrás pontos helyét és a kérdéses pontokhoz
(kritikus szervek, célterület) viszonyított távolságát adják meg. A dózis-
eloszlást mérések segítségével matematikailag határozzák meg.
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A NŐGYÓGYÁSZATI DAGANATOK ÜREGI KEZELÉSÉNEK
DOZIMETRIA-SUGÁRFIZIKAI KÉRDÉSEI A GUA II
AFTER-LOADING BERENDEZÉSSEL

GROSKAE, DÉZSIZ., PINTYÉÉ., MILTÉNYIL., DOTE,
RADIOLÓGIAI KLINIKA

A nőgyógyászati üregi kezelések számos sugárfizikai, dozimetriai, illetve
tervezési kérdést vetnek fel.

Az előadás ismerteti:
a) a GUA—II típusú berendezéshez alkalmazott üregi applikátorok

izodóziseloszlásnak meghatározását félvezető detektorral
b) a behelyezett applikátor relatív helyzetének meghatározására beve-

zetett módszert.
A fentiek ismeretében foglalkozik a külső telekobaltbesugárzás sugár-

fizikai-dozimetriai illesztésének kérdéseivel.
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AFTER-LOADING KEZELÉSEK NŐGYÓGYÁSZATI
DAGANATOKNÁL

GÖRGEYM., MILTÉNYIL., DÉZS1Z., SZLUHA K, KOVÁCSI.,
DOTE NŐI KLIN., RADIOL. KLIN, KÓRBONCTANI INT.

A magyar gyártmányú afisr-loading készülék alkalmazását és beállítását
mutatják be. Az egyes üregi kezeléseknél alkalmazott besugárzási tech-
nika a gyárilag szállított applikátorokkal némi módosításra szorult a ko-
rábbiakhoz viszonyítva.

A már korábban kidolgozott sugárkezelési módszer követéséhez szük-
ségessé vált az applikátorok kombinált alkalmazása és a dozírozás be-
állítása. A dózisértékek alkalmasságának megállapítására számítógépes
tervezést és kórszövettani módszereket is alkalmaztak. A biológiai dozi-
rozás összehasonlítására a CRE koncepciót alkalmazták. A legkedvezőbb
eredményeket az egymás után (egy napon belül) alkalmazott több appli-
kátoros megoldásnál találták. A legkifejezettebb sugárhatást a 30 nap
alatt 3 alkalommal és lépcsőben elért A pontra vonatkoztatott 3000 reu
értékű sugárkezelésektől kapták.

Javasolják további applikátorok készítését és alkalmazását a gyakor-
latban.
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MÉHTESTRÁK ÜREGI RADIOKOBALT GÖMBKEZELÉS
DÓZISVISZONYAINAK HÁROMDIMENZIÓS VIZSGÁLATA

NASZÁLY A., KUPHAL K., BRUGGMOSER G., NÉMETH GY.,
ONKORADIOLÓGIAI KÖZPONT, BUDAPEST, EGYETEMI
TUMORCENTRUM, FREIBURG, NSZK

Philips TPS besugárzástervező komputer brachyterápias programmjanak
segítségével vizsgálták modellkíserleti körülmények között a méhtestrák
üregi radiokobalt kezelésénél létrejövő dózisviszonyokat. 20 db 60 Co
gömb felhasználásával olyan különböző forráselrendezéseket hoztak lét-
re, amelyek a méhtestrák gyakori lokalizációit figyelembe véve előfor-
dulhatnak, és vizsgálták a dózisviszonyokat a tér frontális, szagittális és
transzverzális síkjaiban.

A tér három síkjában végzett számítások alapján rekonstruálták a tér-
beli dóziseloszlást.

Az eredmények arra utalnak, hogy a méhtest adenocarcinoma üregi
radiokobalt kezelésénél a 60 Co gömböknek legalább 8—10 mCi aktivi-
tásúaknak kell lenniök ahhoz, hogy a magas dózisú sugaras kezelés 24 óra
alatt elvégezhető legyen és csökkenjen az aluldozírozás veszélye.
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DIE KLINISCHE WERTIGKEIT MODERNER BILDGEBENDER
VERFAHREN IN DER DIAGNOSTIK
DER PROSTATA-ERKRANKUNGEN

FROMMHOLD W., W. BAUTZ, TÜBINGEN, BRD

Das Spektrum der urologischen Diagnostik hat sich in den letzten Jahren
verändert. In der Basisdiagnostik von Prostataerkrankungen gewinnt
neben der klinischen Untersuchung, der Ausscheidungsurographie und
der Biopsie die transvesikale und transrektale Sonographie zunehmende
Bedeutung. Oftmals kann damit schon über die Dignität eines Prozesses,
z. B. Differenzierung eines Prostataadenoms von hinein Prostatacarcinom,
eine Aussage gemacht werden. Bei der Tumorklassifikation, bei der
Bestimmung der Tumorausdehnung und der Metastasiening hat sich
die moderne, hochauflösende Computertomographie zur Methode der
Wahl entwickelt. Sie wird damit auch zum bestimmenden Faktor für
die Bestrahlungsplanung des Prostatamalignoms. In Zukunft könnte die
Kernspintomographie zu einer konkurrierenden Untersuchungsmethode
werden. — Es wird über die Möglichkeiten und Grenzen der radiologi-
schen Diagnostik von Prostataerkrankungen anhand eigener Unter-
suchungsergebnisse berichtet und Entwicklungstendenzen aufgezeigt.
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CT- UND ULTRASCHALLDIAGNOSTIK DER NEBENNIERE

WILJASALO S., KUOPIO, FINLAND

Die Darstellung der Nebenniere geschieht neuerdings mit Hilfe von
Ultraschall und Computertomographie, wobei die letztere der beiden
Methoden ein deutlich besseres Auflösungsvermögen hat.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Diagnostik des Neben-
nierentumors in erster Linie eine CT-diagnostik ist. Wenn jedoch ein
ausreichend grosser Tumor vorliegt, ist die Ultraschalldiagnostik am
Platz und diese kann auch zur Differentialdiagnostik zwischen Tumor
und Zyste benutzt werden.

Indikationen zur CT- oder Ultraschalldiagnostik der Nebennieren:
1. Alle hormonalen Störungen der Nebennieren

— Feststellung einer Hyperplasie
— Blutungen, Verkalkungen
— Tumoren: Adenome und Malignome
— Volumen bei Nebennierenunterfunktion

2. Phäochromozytome
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A MELLÉKVESE DAGANATOK RADIOLÓGIAI
DIAGNOSZTIKÁJA

HERTELENDY Á., BÖHM K., HORVÁTH L., MOLNÁR Z.,
POTE, RADIOLÓGIAI KLINIKA

Az angiographias vizsgálatok elterjedésével a nehezen vizsgálható mellék-
vese megbetegedések diagnosztikájában lényeges előrelépés történt. A Sel-
dinger technikával végzett aortographiával a szervnek mindhárom arté-
riája felteló'dik. Az artériák selectiv felkeresésére is lehetőség van. Tumor
alapos gyanúja esetén negatív aortographia után klinikánkon a vena
suprarenalisok feltöltését végezzük el, vérmintavétellel kiegészítve, amely-
nek legnagyobb a diagnosztikus pontossága. A szerzők az 1978—1983
között 62 betegen mellékvese daganat gyanúja miatt végzett angiographi-
ák eredményeit ismertetik.
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ZUM WERT DER COMPUTERTOMOGRAPHIE IN DER
DIAGNOSTIK PRIMÄRER RETROPERITONEALTUMOREN

ROTTE K.-H., E. KRIEDEMANN, BERLIN—BUCH, DDR

Die primären Retroperitonealtumoren, die von allen im Retroperitoneal-
raum vorkommenden Geweben abstammen können, sind relativ selten.
Sie sind abzugrenzen von Organtumoren und Systemerkrankungen. Durch
die Computertomographie lassen sich diese Tumoren gut erfassen, exakt
in ihrer Lokalisation, Ausbreitung und ihren Beziehungen zu den benach-
barten Organen beurteilen. Diiferentialdiagnostische Aussagen sind nur
begrenzt möglich. Aufgrund eigener Untersuchungen bei 60 histologisch
gesicherten primären Retroperitonealtumoren werden die diagnostischen
Möglichkeiten der CT und ihr Einfluß auf bisherige Diagnosestrategien
dargestellt. In 95% der Fälle fand sich bezüglich der Ausbreitungs-
diagnostik eine gute Übereinstimmung von CT- und Operationsbefun-
den. Durch die CT- gezielte Feinnadelbiopsie ist eine artdiagnostische
Abklärung dieser Tumoren möglich. Eine besondere Bedeutung kommt
der Computertomographie für die Rezidivdiagnostik zu.
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A RETINEÁLT TESTIS LOKALIZÁLÁSÁNAK ŰJ LEHETŐSÉGEI

GÖBLYÖSP., SZÜLEE., SCHMIDTL., ORVOSTOVÁBBKÉPZŐ
INTÉZET, BUDAPEST

A retineált testis műtéti ellátását megnehezíti, hogy az esetek egy részében
nem tapintható. Szerzők új, minden eddigi módszernél egyszerűbb és
non invasiv módszereket alkalmaznak a nem tapintható retineált testisek
felkeresésében: az elhelyezkedését ultrahanggal lokalizálják és ezt — a re-
tineilt testis fokozott hó'termelése révén — lemeztermográfiával bizo-
nyítják.

Szerzők néhány műtétileg igazolt esetüket ismertetik.
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NEW METHODS IN THE LOCALISATION OF THE RETAINED
TESTICLES

P. GÖBLYÖS, E. SZÜLE, L. SCHMIDT, POSTGRADUATE
MEDICAL SCHOOL, BUDAPEST

The operative treatment of the retained testicles is made more difficult
by the fact, that it is not palpable in part of the cases.

Authors employ new methodes in searching for not palpable retained
testicles, which are easier than the earlier methods and are non-invasive.

The place of testicles is localised by ultrasound and it is verified by
liquidcrystal-thermography—on the basis of increased heat-production
of the retained testicles.

Authors describe some of their own cases verified by operation, too.

117



110

AZ INTRAVEZIKÁLIS ULTRASZONOGRÁFIA
A HŰGYHÓLYAGDAGANATOK DIAGNOSZTIKÁJÁBAN

RÓZSAHEGYI!., MAGASIP., GÖBLYÖSP., BOHÁRL.,
KISS F., IFJ. SZÜLEE., ORVOSTOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET,
BUDAPEST

A szerzők 75 hólyagdaganatos beteg komplex kivizsgálása során az
intravezikális ultrahangvizsgálatot is elvégezték. A vizsgált daganatok
a gyufafejnyitől a hólyag űrterét csaknem kitöltő nagyságúak voltak.
Az ultraszonográfia a daganatot minden esetben kimutatta. A műtét, ill.
a boncolás útján nyert anyag patológiai stádiumát összevetették az
„intravezikális ultrahangstádiummal", és 90,6%-ban egyezést találtak.
Az ultraszonográfia 4 esetben túlértékelte, 3 esetben aláértékeite a daga-
natot a patológiai stádiumhoz képest. A vizsgálat alatt a hólyagvolumen
változtatható és a dinamikus vizsgáló módszerrel a daganatos hólyagfal
elaszticitásának, tágulékonyságának változásai is megítélhetők. Az intra-
vezikális szonográfia a cisztoszkópiával egyidőben elvégezhető, gyors,
praktikus eljárás, a hólyagtükrözés ideális kiegészítője. A két eljárás
kombinált alkalmazásával az endovezikális tumorlokalizáció mellett a ki-
terjedést, az infiltráció mértékét is meg lehet határozni.
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A RETROPERITONEÁLIS GYULLADÁSOK
RÖNTGENDIAGNOSZTIKÁJA

VÍZI F., TASI L, SZOÓ GY., MEGYEI KÓRHÁZ, EGER

A szerzők a nativ has röntgenvizsgálat jelentőségével foglalkoznak a ret-
roperitoneális gyulladások diagnosztikájában. A megbetegedés leggyak-
rabban a hasüregi szervek betegségéhez társuló szekunder perforáció,
ill. az extraperitoneális szervek infekciójának következménye, döntő
többségét gázkeltő baktérium okozza. A retropentoneális tér nem reagál
olyan gyorsan a bakteriális fertőzésre, mint a hasüreg, a retropentoneális
gyulladások klinikai jelei bizonytalanok, sőt gyakran félrevezetőek.

A szerzők a retroperitoneális tér anatómiájának tárgyalása után rész-
letezik a retroperitoneális gáz röntgenmegjelenési formáit, és annak loka-
lizációjából levonható kóroki következtetéseket. Eseteik bemutatása so-
rán hangsúlyozzák e súlyos kórképnél a klinikai diagnózis nehézségeit
és a korai radiológiai diagnózis fontosságát.
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ANGIOGRÁFIÁS TAPASZTALATAINK RETROPERITONEALIS
LÁGYRÉSZDAGANATOK VIZSGÁLATÁBAN

KÓNYA A., VADON D., ENGLONER L., SOTE RADIOLÓGIAI
KLINIKA, BUDAPEST

A szerzők retroperitonealis lokalizációjú lágyrészdaganatok esetén vég-
zett angiográfiák tapasztalatait összegzik 23 beteg kapcsán. A lágyrész-
daganatok szövetileg heterogén csoportot alkotnak; jelen kolalizációban
közös sajátságuk, hogy nem a retroperitoneum parenchymas szerveiből
indulnak ki. Többségük támasztószövetekből származik (liposc., rhab-
domyosc, leiomyosc. stb.), ill. neurogen eredetű. Fenti csoport anya-
gunkban is dominál, de néhány ritka tumor is előfordult (felnőttkori
primer retroperitonealis teratoma, retienált testisből kiindult tumor stb.)
A szerzők — amennyiben a daganat érellátási sajátságai megengedik —
a szelektív vizsgálatot részesítik előnyben, mely által minden tekintetben
pontosabb információk nyerhetők. Jobb oldali lokalizációjú folyamatok-
ban hangsúlyozzák a vena cava inferior vizsgálatának szükségességét.
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FORTSCHRITTE IN DER RADIOLOGISCHEN DIAGNOSTIK
VON LEBERVERÄNDERUNGEN

LISSNER J., MÜNCHEN, BRD

Összefoglaló nem érkezett.
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KORSZERŰ ELJÁRÁSOK A MÁJELVÁLTOZÁSOK
DIAGNOSZTIKÁJÁBAN

VARGHA GY., PÉTER M., BARANYAI T., DOTE RADIOLÓGIAI
KLINIKA

Das konventionelle Röntgenverfahren spielte in der Diagnostik von
Leberveränderungen keine bedeutende Rolle. Die modernen Methoden
brachten auch auf diesem Gebiet bedeutende Fortschritte und geneh-
migen bei den diffusen und umschriebenen Leberveränderungen zuver-
lässige Diagnosestellung.

Die Non-Invasivität und Billigkeit der US stellen diese an die erste
Stelle. Da zu dieser Untersuchung keine Strahlenbelastung gehört, kann
sie auch bei den Graviden und Kindern wunschgemäss wiederholt
werden. Die nuklearmedizinischen Untersuchungen können erfolgreich
und mit massiger Strahlenbelastung durchgeführt werden. Die CT kann
die pathologischen Veränderungen mit anatomischer und obduktions-
mässiger Genauigkeit darstellen und die Strahlenbelastung ist weniger
als bei den konventionellen Untersuchungen. Die NMR kann fast gleiche
Darstellung zulassen, wie früher die CT und ohne Strahlenbelastung.
Die angiographischen Methoden (besonders die invasiven Formen) sind
nur in gewissen Fällen indiziert.

Die Autoren demonstrieren je einen Fall, wobei die einzelnen Unter-
suchungsmethoden nachgewiesen wurden. Es wird betont, dass die
Leberveränderungen ohne moderne Untersuchungsmethoden nicht oder
nur in einzelnen Fällen diagnostisiert werden können.
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DIAGNOSESTRATEGIE DES IKTERUS MIT MODERNEN
BILDGEBENDEN SYSTEMEN

GROSCHE, N., K. KÖHLER, S. GEIßLER, K. U. SCHENTKE,
DRESDEN, DDR

Die differentialdiagnostische Abklärung des Ikterus ist nicht Domäne
einer Methode, sondern stellt eine interdisziplinäre Aufgabe dar. Der
Kliniker steht einer Vielzahl von Methoden gegenüber, deren Einsatz
wir auf der Grundlage von über 2500 ERCP, über 300 PTC, mehr als
4000 Oberbauchsonographien und ca. 500 Abdominal-CT diskutieren
möchten. Neben der Problematik Verfügbarkeit-Risiko-Kosten und In-
vasion der Verfahren, werden Grenzen und Nutzen der einzelnen Me-
thoden gegenübergestellt. Als zentrales Untersuchungsverfahren hat sich
dabei die Sonographie herauskristallisiert, die als Schaltstelle für alle
weiteren invasiven Diagnoseverfahren fungiert.
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THE USE OF ECHOGRAPHIC TECHNIQUES IN PATIENTS
WITH THALASSEMIA

CARDIN ALE, E. A., LAGALLA, R., PALERMO, ITALY

The peculiar clinical evolution thalassemia requires instrumental monitor-
ing of liver and spleen parenchymes, of gall stones (if any) and of other
pathologic conditions, such as portal hypertension or pancreas deseases
to hemosidern thesaursmosis. Echography-being a non invasive, non
dangerous and highly reproducible diagnostic technique—is particularly
well suited to this kind of clinical application. Authors report their
experience with this technique and describe variations of echographic
patterns associated with the evolution of the disease.
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A MÁJ TÉRFOGLALÓ FOLYAMATAINAK KOMPLEX
RADIOLÓGIÁJA

SZELEI B., GALUSKA L., BÁCSKAI F., MEGYEI KÓRHÁZ,
KECSKEMÉT

1982-ben és 1983ban 14 hónap alatt 3000 máj ultrahang vizsgálatot vé-
geztünk, legnagyobb részt egyéb hasi szervek vizsgálata mellett. A fel-
derített 81 intrahepaticus térfoglaló folyamatból 4 cystának, 2 poly-
cystás májnak és vesének, 2 echinococcus cystának, 1 abscessusnak,
1 subcapsularis haematomának, 13 solitaer tumornak és 58 multiplex
metastasisnak bizonyult. Az elváltozások mérete 1—15 cm között volt.
A fenti időszakban 2040 májscintigrafia történt, amely 229 esetben ve-
tette fel a térfoglaló folyamat lehetó'ségét. A párhuzamosan végzett vizs-
gálatok között összesen 4 eltérő vélemény volt. A kimutatott térfoglaló
folyamatok döntő többségét a klinikum, a műtét, ill. a sectio igazolta.
A non-invazív vizsgálatok hatékonyságát jelzi, hogy CT hiányában is
csak két esetben volt szükség angiografiára tervezett műtét előtt. Meg-
felelő számú és felbontóképességű készülék birtokában a máj térfoglaló
folyamatainak vizsgálatát az ultrahanggal kell kezdeni. Az izotóp vizs-
gálatot továbbra is jó kiegészítő eljárásnak tekintjük, ismerve az ultra-
hang vizsgálat esetenkénti nehézségeit. Mai körülmények között még
nem tartjuk hibának, ha a scintigrafia az első vizsgálat. Ha ennek ered-
ménye nem utal egyértelműen metastasisokra, elengedhetetlen az ultra-
hang vizsgálat is.
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MÁJSZCINTIGRÁFIA, ULTRASZONOGRÁFIA ÉS US-VEZÉRELT
TÜBIOPSIA ÖSSZEHASONLÍTÓ ÉRTÉKELÉSE

BOHÁR L., SZILVÁSI /., BAJT AI A., KOPCSA'NYI ZS.,
PASTINSZKIL, ORVOSTOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET, BUDAPEST

Vizsgálataink alapját 40 olyan beteg képezte, akiken kolloid májszcin-
tigráíiával és ultraszonográfiával kimutatott gócos májbetegségben el-
végeztük az ultrahanggal vezérelt finomtű biopsiát.

Véleményünk szerint a két non-invazív képalkotó eljárás kölcsönösen
kiegészíti egymást. Tapasztalataink szerint az ultrahanggal vezérelt finom-
tű biopsia az esetek döntő többségében a gócos májbetegségek természe-
tének tisztázását eredményezi, ezért alkalmazását klinikailag kérdéses
esetekben indokoltnak tartjuk.

Tűbiopsiás vizsgálatainknál szövődményt nem észleltünk.
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HASI ULTRAHANG VIZSGÁLATOK KRÓNIKUS
ALKOHOLISTÁKNÁL

SIMAY A., SOLTZ G., ZSADÁNYI0., MEGYEI KÓRHÁZ,
DEBRECEN

A szerzők 50 krónikus alkoholista beteget vizsgáltak ultrahanggal. Vala-
mennyi betegnek diverz hasi panaszai voltak. Vizsgálataik kiterjedtek
a máj, az epeutak, az epehólyag, hasnyálmirigy, lép és a portalis rend-
szer ágaira. A vizsgált betegek átlagos életkora 35 év volt. Az ultrahang
vizsgálatoknál a következő elváltozásokat találták:

A máj normális nagyságú volt 18, nagyobb 25 és kisebb 7 esetben.
Normális echostruktúrát találtak 10, és durvábbat 40 esetben.

A hasnyálmirigy normális nagyságú volt 25, nagyobb 7, kisebb 18
esetben. Szerkezete normális volt 15, durva echomintázatú pedig 35 be-
tegben. A lép normális nagyságú volt 38, nagyobb 12 esetben. Struktúrája
normális volt 40 lépnek, míg 10 esetben az fellazult volt.

Az ultrahang vizsgálat ismert előnyei miatt alkalmas krónikus alkoho-
listákban is a vizsgált szervek morfológiai és makrostrukturális elválto-
zásainak rögzítésére és nyomonkövetésére.
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ULTRAHANG VIZSGÁLAT ÉRTÉKE A MÁJ TÉRSZŰKÍTŐ
FOLYAMATAINAK DIAGNOSZTIZÁLÁSÁBAN

KANDER Z., STEFFEKM., LŐRJNCZY E., MEGYEI KÓRHÁZ,
GYULA

Szerzők az ultrahang vizsgálatot angiográfiával és scintigráfiával hason-
lítják össze. Máj térszűkítő folyamat gyanúja esetén első vizsgálatként
az ultrahang vizsgálatot, vagy a máj scintigráfiát végzik. Szükség szerint
e két non invasiv vizsgálatot angiográfia követi. Beteganyagunkban úgy
találtuk, hogy az UH vizsgálat többlet információt nyújt a máj cystosus
jellegű elváltozásainál az angiográfiával és scintigráfiával szemben. Szo-
lid tumorok esetén lényeges különbséget az angiográfia, a scintigráfia és
UH vizsgálat találati biztonsága nem mutat.

Különösen fontosnak tartják szerzők az UH vizsgálatot a gyermekek
májtumorának kimutatásánál.
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VERGLEICHUNG US- UND RÖNTGEN DIAGNOSTISCHEN
MÖGLICHKEITEN BEI DER ERFORSCHUNG DER
GALLENBLASE

D. DILTSCHEV, SOFIA, BULGARJEN

Kurz nach einer Röntgenographie mit Kontrastmittel von zweihundert
Patienten, wurde eine Ultraschalluntersuchung der Gallenblase durchge-
führt.

Es wurden Konkrementen, Entzündungen, septierte Gallenblase, Di-
vertikeln, Doppelblase, Druck auf die Gallenblase, sowie Verwachsungen
gesucht.

Zum größten Teil wurde eine Übereinstimmung der Diagnosen von
Röntgenographie und US festgestellt.

Ein größer Teil der Unterschiede in der Diagnose der verschiedenen
Erkrankungen und Anomalien, sowie deren Ursachen wurden mittels
Diapositive demonstriert und beschrieben.

Hyperdiagnosen bei US- wurden vorwiegend bei Entzündungprozesse
und selten bei Gallensteinleiden festgestellt.

Versäumungen in der Diagnose mittels US wurden hauptsächlich bei
einer Obstruktion des Gallenblaseganges und bei Konkremente weniger
5 mm vorgefunden. Die US Diagnose ist für negative Konkremente bei
einer Obstruktion des Gallenblasenganges gegenüber der Röntgen-
diagnose erfolgreicher.

Als selbständige Untersuchung wird die US im Fall einer Unterträg-
lichkeit gegenüber Rö oder Kontrastmittel empfohlen.
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BILISCOPIN, EIN NEUES I.V. CHOLEGRAPHIKUM

WENZEL-HORA B.I., BERLIN, BRD

Biliscopin ist das neueste von der Schering AG, Berlin (West), entwickelte
Röntgenkontrastmittel zur intravenösen Cholegraphie. Als Kontrast-
gebende Substanz enthält es die Iotroxinsäure in Form eines Meglumin-
salzes oder eines Gemisches aus dem Meglumin- und dem Natriumsalz.

Es ist eine Weiterentwicklung der bewährten intravenösen Gallenkont-
rastmittel Biligrafin und Biligram. Gegenüber den genannten und En-
domirabil zeichnet es sich durch eine geringere Neurotoxizität und damit
hervorragende Allgemeinverträglichkeit aus.

Mit Biliscopin ist ein optimaler Kompromiss zwischen notwendiger
Proteinbindung und Verträglichkeit gefunden worden. Die rasch ein-
setzende biliäre Ausscheidung des Biliscopin führt der verringerten Ne-
benwirkungsrate zu einer hohen Kontrastdichte in den Gallen wegen.
Bei cholecystektomierten Patienten wurde die maximale Jodkonzentra-
tion der Fistelgalle gemessen, sie ist für Biliscopin (Iotroxinsäure) ge-
genüber Endomirabil (Iodoxamsäure) und Biligram (Ioglycaminsäure)
am höchsten. Diese Ergebnisse entsprechen auch den klinischen Ver-
gleichsuntersuchungen bezüglich Kontrastierung der Gallengänge und
der Gallenblase. Auch bei ikterischen Patienten (erhöhter Bilirubin-
spiegel) erweis sich Biliscopin am bestverträglichsten; der renal elimi-
nierte Anteil dieses Kontrastmittels ist am geringsten.
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ASSZISZTENSI FELADATOK A PTA ELŐKÉSZÍTÉSE
ÉS KIVITELEZÉSE SORÁN

HORVÁTH L., POTE RADIOLÓGIAI KLINIKA

Összefoglaló nem érkezett.
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PERCUTAN TRANSLUMINALIS ANGIOPLASTICAHOZ
HASZNÁLT KATÉTERTÍPUSOK

SURGIMED PFM CÉG, WIEN, A USTRIA

Összefoglaló nem érkezett.
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MODERNE VERSTÄRKERFOLIEN

ROGGENBUCKE U. CAWO, SCHROBENHAUSEN, BRD

Összefoglaló nem érkezett.
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US-VAL VEZÉRELT SZERVI BIOPSIAKNÁL
HASZNÁLATOS KÜLÖNFÉLE TRANSDUCEREK

BRÜEL-KJAERNAERUM. DENMARK

Összefoglaló nem érkezett.
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ASSZISZTENSI FELADATOK A MŰSZERES VIZSGÁLATOK
SORÁN

LŐCSEYL.-NÉ, KOLLÁR J.-NÉ, KISS J.-NÉ, DOTE
RADIOLÓGIAI KLINIKA

A szerzők áttekintést adnak a különböző speciális röntgenvizsgálatok,
illetve eszközös beavatkozások (angiográfiák, limfográfia, ERPC, PTC,
embolizáció, pielosztómia) előkészítésének módjáról, az ezzel kapcso-
latos asszisztensi teendőkről.

Ismertetik tapasztalataikat egyes eszközök takarékos házilagos pótlá-
sa, illetve készítése vonatkozásában.
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COLONOGRÁFIA ASSZISZTENSI VONATKOZÁSAI —
DIAGNOSZTIKUS JELENTŐSÉGŰ FELVÉTELI TECHNIKA

KEVEY J., MEGYEI KÓRHÁZ, PÉCS

Összefoglaló nem érkezett.
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RTG.-FELVÉTELI TECHNIKA, A MOZGÁSSZERVI
BETEGSÉGEK DIAGNOSZTIKAI SEGÍTSÉGE

BESSENYEI C, MARTON J-NÉ, RICSOVICS L, VÁROSI
KÓRHÁZ, DOMBÓVÁR

A mozgásszervi betegségek diagnosztikájában a röntgenvizsgálatok sze-
repének súlya vitathatatlan. —A vizsgálatok értéke azonban nagymérték-
ben függ attól, hogy mennyiben segítik a minél korábbi és minél ponto-
sabb diagnózist.

A szerzó'k eló'adásukban olyan metodikai, felvételtechnikai eljárások-
ról számolnak be, amelyek rhemomatoid és egyes traumás elváltozások
korai és pontosabb diagnózisát teszik lehetővé. — Több példán mutatják
be a hazai körülmények között is keresztülvihető lágyrésztechnikai fel-
vételek diagnosztikai jelentőségét (elismerve a xerox elsőbbségét e té-
ren). — Bemutatják e technika értékét a rheumatológiai diagnosztikában;
de kitérnek ennek a traumatológiai rtg.-dg.-i alkalmazási lehetőségére is.
— Ismertetnek továbbá olyan felvételi típusokat, amelyek egyes mozgás-
szervi kórképek diagnosztikájában rendkívül hasznosak; az angolszász,
francia és egyéb irodalomban gyakran fellelhetők; nálunk viszont a
rtg.-gyakorlatban elhanyagoltnak mondhatók („defilé", „sunrise", „tun-
nel" stb.). A bemutatott felvételek egyértelműen bizonyítják a tárgyalt
methodikák, technikák alkalmazásának diagnosztikai értékét.

137



130

RÖNTGENASSZISZTENS FELADATA A SUGÁRTHERÁPIÁS
LOKALIZÁCIÓNÁL

CZEKÓ J., FŐVÁROSI ONKORADIOLÓGIAI KÖZPONT,
BUDAPEST

1. A tumorlokalizáció célja:
a) Meghatározni és jelölni azt a besugárzási mezőt (helyét, nagyságát),

melyből a mélyen fekvő tumor biztonsággal kezelhető.
b) Megkeresni azt az ideális betegfektetési helyzetet, melyből (adott

daganatra, adott besugárzóval) jól reprodukálhatóan adható le a kívánt
dózis a tumorra.

c) Számítógépes dózistervezéshez az adott beteg és a tumor adatainak
induvidális és korrekt meghatározása.

2. A topometria eszközei: szimulátor, mely a besugárzó készülékkel
azonos paraméterekkel bír, ennek hiányában intézetünkben a lokalizá-
ciót traumatológiai „C" állványon levő átvilágítóval és külön Rtg.-csővel
végezzük.

3. A tumorlokalizáció menete:
a) Egyszerű, ismert célvolumen esetén az orvos az átvilágítással me-

zőbe hozza a tumort, az assz. a mezőt a fémkerettel szimbolizálva, a be-
sugárzó paramétereivel :(sík, irány, mezőméret, F—B távolság) felvételt
készít.

b) Számítógépes dózistervezés esetén kétirányú felvétel készül. Ezek-
ről visszaszerkeszthető a betegről vett keresztmetszetbe a tumor valóságos
helye és célvolumenre kidolgozható az optimális dózisterv — orvos és
fizikus együttműködésével.

c) A terv adaptálása a betegre:
1. a kiszámított besugárzási adatok alapján felvétel készül.
2. Grammogrammot készítünk.
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CT-VEL SZERZETT TAPASZTALATAINK
A BESUGÁRZÁSTERVEZÉSBEN

VARGA F.-NÉ, ORSZÁGOS ONKOLÓGIAI INTÉZET,
BUDAPEST

Összefoglaló nem érkezett.
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LOKALIZÁCIÓS RÖNTGENMÓDSZEREK
A NŐGYÓGYÁSZATI SUGÁRKEZELÉSEKNÉL

PAPPM., BEREZNAYÉ., SZABÓ Z.-NÉ, NAGY P.-NÉ, SZABÓ
A.-NÉ, DOTE, RADIOLÓGIAI KLINIKA

A DOTE Radiológiai Klinikán a nőgyógyászati daganatos betegek sugár-
kezeléséhez lokalizációs röntgenmódszereket dolgoztak ki.

A külső telekobalt kezelések beállításához kidolgozott röntgen beál-
lító és felvételen rögzítő módszerek alapja az UV—4B vizsgálószerkezet.
A felvételek készítésénél keménysugártechnikát alkalmaznak.

A szerzők bemutatják a készített röntgenfelvételek alapján az egyes
sugárkezelésre kerülő testrészek lokalizációs munkáját a sugárterápiás
asszisztensek szempontjából.

A lokalizációs röntgenfelvételek szimulátor hiányában részben meg-
oldják a pontos mélység- és kiterjedés-meghatározást.

A sugárterápiás beállító röntgenfelvételek lehetővé teszik, hogy a ke-
zelés tervezése és dozírozása pontos legyen, így a kedvező kezelési ered-
ményeket el lehet érni. A kedvezőtlen mellékhatások ezzel egyidoben
csökkentek.
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TOPOMETRIÁS ÉS LOKALIZÁCIÓS ELJÁRÁSOK, MINT
A PONTOS SUGÁRKEZELÉS ELŐFELTÉTELEI

RÉTI P.-NÉ, ORSZÁGOS ONKOLÓGIAI INTÉZET, BUDAPEST

Összefoglaló nem érkezett.
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A RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK JELENTŐSÉGE
A VESEDAGANATOK RADIKÁLIS MŰTÉTEINÉL

PINTÉR /., DOTE, UROLÓGIAI KLINIKA

A vesedaganatos betegek eredményes gyógykezelését csak a radikális
nephrektomia biztosíthatja. Összehangolt team-munka esetén, a daga-
nat kórismézésén túl az urológus a radikális nephrektomia kivitelezésé-
hez is számos fontos felvilágosítást és segítséget kaphat a radiológustól.

T2_3N1_2Mo stádiumban elengedhetetlen a veseerek lefutásának, szá-
mának ismerete, a daganat kiterjedésének, és a környező szervekhez való
viszonyának meghatározása, a vena cavaban levő thrombus kórismézése.
Ez nemcsak a műtéti szövődmények számát, hanem az előzetes felké-
szülés, és így a szakszerű ellátás a műtéti mortalitást is csökkenti.

Az artéria renalis preoperatív embolizációja T3Nj_2Mx stádiumban
megkönnyíti a daganatos vese eltávolítását.

Újabb feladatként jelentkezik a kétoldali vesedaganatok és a soliter
vesében elhelyezkedő daganatok műtéti kezelésének kérdése. El kell dön-
teni, hogy melyik vesét kell eltávolítani, ill. a soliter vesében levő tumor
eltávolítható-e. Az áttekintő angiográfia mellett a daganat kiterjedésének
megítéléséhez fontos felvilágosítást ad a komputer tomográfia, a statikus
és funkcionális szcintigráfia.
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OGISCHE MÖGLICHKEITEN IN DER DIAGNOSTIK
VON NIERENTÜMOREN

VOGLER E., E. TÖLLY, GRAZ, AUSTRIA

Neben den konventionellen Möglichkeiten der Diagnostik von Nieren-
tumoren, wie Abdomenleeraufnahme, Urographie und Angiographie
stehen heute Ultraschall und Computertomographie zusätzlich für diese
Aufgabe zur Verfügung.

Die Wertigkeit der einzelnen Untersuchungsmethoden, ihre Möglich-
keiten und Grenzen, und daraus resultierend die Reihenfolge ihres Ein-
satzes zur Diagnostik von Nierentumoren werden diskutiert.
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A HAGYOMÁNYOS RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK,
ULTRASONOGRAPHIA ÉS ANGIOGRAPHIA ÉRTÉKE
VESEDAGANATOK KÓRISMÉJÉBEN

KELEMEN J„ SZOTE, RADIOLÓGIAI KLINIKA

A vese kóros méret- és alakváltozásai „hagyományos" radiológiai vizs-
gálatok, ultrahang vagy CT segítségével csaknem minden esetben felis-
merhetőek. US vizsgálat az elváltozás „cystikus" jellegét nagy pontosság-
gal igazolja, bár haematoma, körülírt hydronephrosis vagy többkamrás
cysta felismerése néha kiegészítő vizsgálatokat igényel. A vesedaganat
szöveti szerkezetéről ma is a szelektív arteriographia ad legpontosabb tá-
jékoztatást; a minőségi diagnózis pontossága saját anyagban 95%.

A referátum a SZOTE Radiológiai Klinika saját anyaga és irodalmi
adatok értékelése alapján ad összefoglalást arról, hogy a radiológiai vizs-
gálatok hogyan használhatók fel térfoglaló veseelváltozások diagnózisa,
kiterjedésének megítélése és követése szempontjából.
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RENAL INTRAVENOUS DIGITAL SUBTRACTION
ANGIOGRAPHY. EXPERIENCE GAINED FROM 80 CASES

HEDLUND B., MOT ALA HOSPITAL SWEDEN

Intravenous digital subtraction angiography of the kidney was carried
out in eighty patients. The most common indication was investigation
of the possibility of renal vascular hypertension.

The method was rapid, simple and cheap in comparison to conventional
angiography and seems to be diagnostically reliable.

The technique of and indications for this procedure is discussed.
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AUSSAGEKRAFT DER CT BEI DER DIAGNOSTIK
VON NIERENBECKENTUMOREN

KR1EDEMANN E., K. H. ROTTE, BERLIN, DDR

In etwa 8—10% der Nierentumore handelt es sich um Tumorerkrankun-
gen des Nierenbeckens. Am häufigsten sind davon die Karzinome und
Papillome zu nennen. Als klinische Symptomatik steht die Hämaturie
im Vordergrund. Durch Verlegung des Nierenbeckens kommt es zur
Abflussbehinderung und damit zur Hydronephrose oder schliesslich zum
Bild der „Stummen Niere". Bei einem sichtbaren Füllungsdefekt im
Urogramm kann es zu differentialdiagnostischen Schwierigkeiten kom-
men zwischen Konkrement, Blutung und Tumor. Bei erloschener oder
stark verzögerter Ausscheidungsfunktion ist die Abklärung durch die
Urografie noch schwieriger. Aber auch die Angiografie erwies sich wegen
der sehr zarten und spärlichen Tumorgefäße als nicht aussagekräftig.
Dagegen sind mit der CT die Nierenbecken beidseits gleichzeitig gut zu
beurteilen und durch Dichtemessungen pathologische Veränderungen gut
zu differenzieren. Dies wird allerdings auch nur mit einer dünnen Schicht-
führung und Kontrastmittelinfusionstechnik möglich. Weiterer Vorteil
ist doppelseitige Prozesse gleichzeitig zu erfassen. Schwierig bleibt dage-
gen die Aussage über einen Tumordurchbruch durch die Nierenbecken-
wandung.
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PALIATIVE EMBOLISATION DER NIERENTUMOREN

CHUDÄCEKZ., PLZEN, CSSR

Bei 31 Patienten haben wir paliative Embolisation mit Gelaspon und
bei anderen 31 Patienten mit Ethiblock oder Vilan durchgeführt. Wegen
entfernten Metastasen oder einer kardiovaskulären Insuffizienz konnten
diese Patienten nicht operiert werden. Es wird allgemein behauptet, dass
die kapiläre Embolisation mit Ethiblock oder Vilan (CSSR) mehr die
Geschwulst zerstören kann als die zentrale Embolisation mit Gelaspon.
In Zusammenhang mit dieser Behauptung ist interessant, dass die Über-
lebenszeit in beiden Gruppen unserer Patienten beinahe dieselbe war.
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A MEDICOR-PFIZER ACTA 0100 COMPUTER TOMOGRAPH
SZEREPE A VESE TÉRFOGLALŐ FOLYAMATOK
KÓRISMÉZÉSÉBEN

PALKÓ A., HERTELENDY Á., MORÓ ZS., POTE, RADIOLÓGIAI
KLINIKA

Az elmúlt 3 évben 82 vese computer tomographiás vizsgálatot végeztünk
vese térfoglaló folyamat gyanúja miatt. Az elvégzett vizsgálatoknak
mintegy egyötöde technikai vagy egyéb okból nem volt eredményes.
A CT az esetek kb. 25%-ában vezetett olyan eredményre, mely az egyéb
eljárásokhoz képest jelentős többletinformációt nyújtott, vagy önmagá-
ban diagnosztikus értékű volt, az esetek felében pedig eredménye meg-
egyezett a más úton nyert adatokkal, de nem jelentett lényeges többlet-
információt a beteg sorsa szempontjából.

A szerzó'k ezen anyag alapján elemzik az első generációs CT helyét,
szerepét a vese térfoglaló folyamatok felderítésében, és vizsgálják az
egyes elváltozásokra jellemző morphológiai eltéréseket.
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RÖNTGEN ÉS ECHO VIZSGÁLATTAL SZERZETT
TAPASZTALATAINK A VESE TÉRFOGLALÓ
FOLYAMATAINAK ELKÜLÖNÍTÉSÉBEN

VARGA GY., SIMONYIL, VÁMOS K., FŐV. TAN. MARGIT
KÓRHÁZ, BUDAPEST

Ötéves beteganyagunkban észlelt soliter vesecystapunctiók, illetve cysto-
graphiák jelentőségéről számolunk be, melyeket röntgenernyő alatt, il-
letve ultrahanggal vezérelve végeztünk.

Különösen kiemeljük a diagnosztikai fontosság mellett e beavatkozá-
sok terápiás jelentőségét.

Tapasztalataink szerint az eljárás főleg idős betegeknél indikált, amely
szükség esetén kiegészítve egyéb vizsgálatokkal — a műtéti feltárást sok
esetben elkerülhetővé teszi.
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A VESE TÉRFOGLALÓ FOLYAMATAINAK KOMPLEX
RADIOLÓGIÁJA

BÁCSKAI F., GALUSKA L„ SZELEI B., MEGYEI KÓRHÁZ,
KECSKEMÉT

Másfél év alatt 213 betegnél diagnosztizáltak egy, illetve kétoldali vese
térszűkítő folyamatot. 196urográfiás, 178 scintigráfiás, 142 sonográfiás és
34 angiográfiás vizsgálatukat elemzik. Szembesítik az elvi diagnosztikai
stratégiát a gyakorlattal saját körülmények között. Alapvizsgálatként
a kiválasztásos urográfia még általánosan elfogadott. Mégis — főleg
CT híján — a renalis és perirenalis térfoglaló folyamatok diagnosztiká-
jában a sonográfia a legfontosabb vizsgálat, így elvileg már ma is az
első vizsgálat. Scintigráfia indikációja csak akkor áll fenn, ha a sonográ-
fiás ábrázolás alkati okok miatt nem kielégítő, és az urográfia nem egy-
értelműen pozitív. További jelentős szerepe lehet még a nem cisztás elvál-
tozások vizsgalatabana Invasiv vizsgálatokra csak a fentiek után kerülhet
sor, ha indikációjukat a noninvasiv eredmények alátámasztják. Retro-
grád pyelográfiára ma már alig van szükség. Az angiográfiával egyide-
jűleg az elváltozás embolizálását is elvégzik, javallatának körültekintő
mérlegelése után. A punkciók általános gyakorlattá válását még több
tényező akadályozza.
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SZOLITER VESECISZTÁK TERÁPIÁJA PERKUTAN
CISZTAPUNKCIÓ ÚTJÁN TÖRTÉNŐ AETHOXYSCLEROL
BEFECSKENDEZÉSÉVEL

VAJDA J., SZEBENIÁ., SZEMES Z., MÁRTONÉ., TÚRD A É.,
BM KORVIN OTTÓ KÓRHÁZ, BUDAPEST

A szerzők a szoliter veseciszták röntgenképerősítő segítségével történő
perkutan punkciója kapcsán tárgyalják a szoliter veseciszták kórismézését
és elkülönítő kórismézését.

A punkciós tűn keresztül a ciszta tartalmát leszívják, azt különböző
laboratóriumi vizsgálatokra küldik. Helyére sclerotizáló szert (Aethoxy-
sclerol) juttatnak, mely megakadályozza a ciszta újratelődését. így terá-
piás megoldáshoz is jutnak. Az ugyanakkor beadott kontrasztanyaggal
végzett felvételekkel az esetleges intracisztikus növedék jelenlétét zárják
ki, ill. a kontroll vizsgálatok során a ciszta megkisebbedését, eltűnését
ellenőrizhetik.
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TÁJÉKOZTATÁS A GAMMA-MÜVEK ÁLTAL GYÁRTOTT
ULTRAHANG KÉSZÜLÉKEKRŐL

GAMMA-MŰVEK, BUDAPEST

Összefoglaló nem érkezett.
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PROGRESS IN DEVELOPMENT OF MEDICAL
ULTRASOUND TECHNIQUE

A. GOLDEN, PICKER, WIEN, AUSTRIA

— Development of new types of Real Rime Transducers
— New combination System including mechanical and electronic trans-

ducers
— Introduction to Doppler technique for medical diagnostic.
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DIGITALE RADIOGRAPHIE

BAUTZ W., TÜBINGEN, DBR

Digitale Radiographie (DR) bezeichnet die Erfassung, Verarbeitung und
Wiedergabe der Information der transmittierten Röntgenstrahlung durch
einen Computer. Neben der Digitalen Subtraktionsangiographie (DSA)
gibt es Bestrebungen, auch die Röntgenübersichtsaufnahmen durch
digitale Radiogramme zu ersetzen. Die DR mit einem CT-Gerät hat sich
dabei als taugliches Mittel zur Entwicklung neuer Techniken erwiesen.
Eigene Untersuchungen zeigen, daß das digitale Radiogramm der
Röntgenaufnahme im Dichteauflösevermögen überlegen ist, und daß
dies diagnostisch bedeutend ist. Die DR ermöglicht verschiedene Bild-
verarbeitungstechniken. Neben der temporären Bildsubtraktion bei der
DSA könnte hier die Zwei-Energiespektren-Radiographie Bedeutung er-
langen. Es wird über die physikalischen Grundlagen und über erste
Erfahrungen mit der Methode berichtet.

Der gegenwärtige Stand in der Entwicklung eigenständiger digitaler
Radiographiegeräte wird aufgezeigt.
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A KONTAKT TERMOGRÁFIA ALKALMAZÁSÁRÓL

LELIK F., VÁROSI KÓRHÁZ, DAB AS

A kontakt termográfia (k. t.) non invazív eljárás. Segítségével felderíthe-
tők a lokális hyperaemiás, hypaemiás, isehaemiás területek, valamint az
olyan régiók, ahol fokozott a metabolizmus.

Következésképpen a helyi gyulladásos: mechanikai — bakteriális —
vegyi eredetűek és a rosszindulatú tumorok, másrészt a vérellátási za-
varok.

A vizsgálati módszerünk — újabban Flexitherm U.S.A. lapok —
igen érzékeny, plasztikus, de nem specifikus, tehát a klinikai vizsgálat
elengedhetetlen.

Az eljárás sem a betegre, sem a vizsgálóra nem ártalmas, nem igényel
hosszabb előkészítést, csak néhány perc nyugalombahelyezést. Nem hely-
igényes, a betegágy mellett éppen úgy alkalmazható, mint ambuláns
beteganyagon.

Elsőként az emlődaganatok korai felismerésére használták. Alkalmaz-
zák bőrgyógyászati-nőgyógyászati-hasi sebészeti diagnosztikában, akár-
csak a vasculáris kórképek követésében.

A szerző anyaga jórészt pathológiás mozgásszervi elváltozásból áll.
Főleg a heveny és krónikus lágyrészsérülésekkel, köztük élsportolók ún.
bagatellkárosodásaival foglalkozunk, melyek természete a hagyományos
rad. módszerekkel nem detektálható.
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THERMOGRAPHY AS A COMPLEMENTARY TECHNIQUE
FOR THE RADIOLOGIST

GOLDEN A., PICKER, WIEN, AUSTRIA

Infra-red scanning thermography has largely remained as a research tool
due to low portability and high cost. Thermography has shown that it is
an extremely sensitive non specific completely safe, non invasive screening
technique which can greatly enhance information produced by other
imaging techniques such as mammography, venography and myelo-
graphy. In many cases the initial use of thermography can avoid the
need for expensive invasive procedures.

Applications in the screening for breast disease, in vascular studies
and spinal problems will be illustrated with case histories and clinical
data using the latest flexible contact thermography system which places
the technique where it belongs, in a supportive screening role to radiology
in clinical investigation.
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METHODEN DER QUALITÄTSSICHERUNG
IN DER RÖNTGENDIAGNOSTIK

ANGERSTEIN W. BERLIN-BUCH. DDR

Es werden einfache Methoden für die Überwachung der wichtigsten
Parameter bei Röntgenaufnahmen (KV, Belichtungszeit, Zentrierung,
Kontakt von Film- und Verstärkerfolein, Konstanz der Filmentwicklung,
mittlere Filmschwärzung) angegeben und Ergebnisse bei der praktischen
Anwendung mitgeteilt. Weiter werden die 5—10% technisch unbrauch-
baren Röntgenaufnahmen auf ihre Fehlerursachen analysiert.

Neben einfachen technischen Hilfsmitteln zur Qualitätskontrolle ist
eine moderne fachgerechte Aus- und Weiterbildung der Radiologen und
der technischen Assisteninnen die wichtigste Voraussetzung für einen
geringen Anteil an Fehlaufnahmen und eine hohe Diagnosequalität. Im
Prinzip ist es möglich, den Einfluss unterschiedlicher Parameter auf die
Diagnosequalität durch die Ermittlung von ROC-Kurven zu bestimmen.
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ABSZESSE DES BAUCHRAUMES IM
RÖNTGEN-COMPUTER-TOMOGRAMM

HEUCKF., STUTTGART, BRD

Mit Hilfe der Röntgen-Computer-Tomographie können verborgene
Krankheitsherde nachgewiesen und topographisch-anatomisch dar-
gestellt werden, die zuvor nicht ohne besonderen diagnostischen Auf-
wand oder allein durch den operativen Eingriff aufgedeckt worden sind.
Zu dieser Gruppe von Erkrankungen gehören die Abszesse, insbesondere
solche, die sich intraperitoneal, retroperitoneal oder in den Organen des
Abdomens entwickeln. Im vordes Bauchraumes mit der Röntgen-
Computer-Tomographie nachgewiesen. Das diagnostische Vorgehen bei
dem Nachweis weis von Abszessen und die röntgenmorphologischen
Kriterien des computer-tomographischen Befundes werden unter Be-
rücksichtigung der topographischen Besonderheiten dargelegt. Die diffe-
rentialdiagnostischen Schwierigkeiten werden besprochen. Auf die
Möglichkeiten der gezielten und kontrollierten Drainagen von Abszessen
wird hingewiesen. Der Wert einer exakten Bestimmung von Lokalisation
und Grosse der Abszesse für die Operationsplanung und die Bedeutung
der risikolosen postoperativen Verlaufskontrollen des Krankheitsherdes
mit Hilfe der Röntgen-Computer-Tomographie werden erläutert.
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BEDEUTUNG DER COMPUTERTOMOGRAPHIE
IN DER DIAGNOSTIK VON TRAUMATISCHEN
WIRBELSÄULEN- UND BECKENVERANDERUNGEN

KÖHLER K., H. TELLKAMP, DRESDEN, DDR

Die herkömmliche Röntgendiagnostik wird trotz aller Vorteile, die die
CT bietet, ihren hohen Stellenwert bei der Erkennung von traumatischen
Skelettläsionen behalten. Eigene Erfahrungen über die Leistungsfähig-
keit der CT bei Verletzungen der Wirbelsäule und des knöchernen Beckens
werden dargestellt. Die Vorteile der CT liegen vor allem in der Beurtei-
lung möglicher Verletzungen des Myelons sowie intraspinaler Hämatome
bzw. Fremdkörper und von Weichteilverletzungen. Bei Verletzungen des
knöchernen Beckens ermöglicht die CT eine exakte Erkennung von
Pfeilerfrakturen des Hüftgelenkes, den Nachweis von intraartikulären
Fremdkörpern und Ergußbildungen sowie die Beurteilung des Therapie-
Erfolges.
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DYNAMIKUS CT ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI
KÓRHÁZUNKBAN

LUBOMIR M., PAVEL G., BANSKA BYSTRICA, CSSR

Összefoglaló nem érkezett.
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Á SÜRGŐSSÉGI HASVIZSGÁLAT PROBLÉMAI

FRÁTER L., HOFFMANN L, ORMÁNDIK., M/LASSIN P.,
SZOTE RADIOLÓGIAI KLINIKA

A sürgősségi hasvizsgálat a röntgenológus mindennapos ténykedése.
Módszerei egyszerűek és szűk az eldöntendő kérdések köre is: a köztu-
datban a szabad levegő perforatíót, a nívó ileust jelent. A valóság ennél
bonyolultabb. A szabad levegő jelenléte lehet fiziológiás, de kijuthat per
diapedesim is. A perforatio nem azonnal, nem feltétlenül és nem kizáró-
lag a rekesz alatt megjelenő levegőgyülemet okoz. A sigma perforatio
a szokottól eltérő, mégis pathognomikus képet okozhat. Igen jellegzetes
a gyakran még műtétkor is elnézett retroperitonealis duodenum perfo-
ratio röntgenképe is. A belekben kialakuló folyadéknívók sem jelentik
feltétlenül ileus fennállását; a kép mögött cardialis eredetű paralysis
éppúgy állhat, mint vékonybél diverticulosis vagy Hirschsprung-betegség.

Kő, idegentest, tályog, haematoma tartoznak még a gyakoribb leletek
közé, de ezek megjelenése is igen változatos, olykor szokatlan vagy éppen
félrevezető. Egy nagy sebészeti intézet 20 éves anyagából válogatott ese-
teink a megszokottól eltérő okokra és megjelenési formákra hívják fel a
figyelmet.
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ARTERIOGRÁFIÁS TAPASZTALATAINK TOMPA HASI
SÉRÜLÉSEK DIAGNOSZTIKÁJÁBAN

KÓNYA A., ENGLONER L., VADON G., SOTE RADIOLÓGIAI
KLINIKA, BUDAPEST

A szerzők artenográfiaval szerzett tapasztalataikról számolnak be tompa
hasi sérülésekben 18 beteg elemzése kapcsán.

Megállapítják, hogy a CT és az ultrahang diagnosztika mai fejlettsége
mellett sem vesztett az arteriográfia jelentőségéből a fenti betegségcso-
portban. A fenti módszerrel egyrészt — az esetek döntő többségében —
pontosan lokalizálható a hasi sérülés; megállapítható, hogy mely
szerv(ek) sérült(ek), milyen a sérülés foka, jellege stb. Ezek az informá-
ciók elengedhetetlenek a helyes kezelési módszer, ill. műtét esetén a leg-
megfelelőbb műtéti eljárás megválasztásában. A szerzők ismertetik a
hasi traumák angiográfiás jellegzetességeit és hangsúlyozzák a szelektív
katéterezés fontosságát. Egyben felhívják a figyelmet a katéteres terápia
lehetőségeire is; anyagukban 3 ilyen célú sikeres embolizáció szerepel.
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A NATÍV RÖNTGENVIZSGÁLATOK JELENTŐSÉGE
A FEDETT HASI SÉRÜLÉSEK DIAGNOSZTIKÁJÁBAN

VÖRÖSE., ORMÁNDIK., VARGA E., FRÁTERL., SZOTE
RADIOLÓGIAI KLINIKA, II. SEB. KLINIKA

A SZOTE II. Sebészeti Klinikáján az elmúlt 10 évben észlelt fedett hasi
sérülést szenvedett betegek klinikai és röntgenvizsgálati anyagát tanul-
mányoztuk. A retrospectiv elemzés során a natív felvételeken számos
esetben több hasi szervsérülésre utaló mellkasi és hasi röntgentünetet
találtunk, mint amennyinek a leletező orvos jelentőséget tulajdonított.
A traumatológus sem tartotta mindig fontosnak a natív röntgenvizsgála-
tokat, amikor a beteg állapota szükségessé és lehetővé tette volna. Ta-
pasztalataink azt mutatják, hogy gyakran nem élünk a natív röntgen
vizsgáló módszerek lehetőségeivel, annak ellenére, hogy modernebb kép-
alkotó eljárások — főleg sürgősséggel — többnyire nem állnak rendelke-
zésünkre.
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AZ EPEÚTI KÓROS ÁLLAPOTOK VIZSGÁLATA
KÜLÖNBÖZŐ MÓDSZEREKKEL

BOR K., BOHÁR L., SZILVÁSI /., ORSZÁGOS RÖNTGEN
ÉS SUGÁRFIZIKAI INTÉZET, ORVOSTOVÁBBKÉPZŐ
INTÉZET, BUDAPEST

A szerzők 922 epeműtéten átesett beteg preoperatív vizsgálatainak (iv.
cholegráfia, Hida, ultrahang vizsgálat) eredményeit a műtéti epeút vizs-
gálat eredményeivel hasonlítják össze.
Elemzik az egyes preoperatív vizsgálatok specificitását, szenzitivitását,
diagnosztikus és prediktív értékét.
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EPEHŐLYAG TUMOROK PREOPERATÍV DIAGNÓZISA
ULTRAHANG VIZSGÁLATTAL

GÖNCZI J., BOHAR L., BOR K., ORVOSTOVÁBBKÉPZŐ
INTÉZET, RÖNTGENOLÓGIAI INTÉZET, BUDAPEST

35 beteg ultrahang vizsgálata során diagnosztizáltunk praeoperatíve epe-
hólyag tumort. Két esetben a tumor operábilisnek bizonyult. A tumorok
két eset kivételével több mint 10 éve fennálló kő talaján alakultak ki.
A műtéti és szövettani, esetenként a sectiós lelet malignus tumor (adeno-
carcinoma) képét igazolta. Az irodalomban a praeoperatív diagnózis a
hagyományos vizsgálatok alapján csak elvétve volt lehetséges.

Két esetünkben az ultrahang vizsgálat képe benignus tumor lehetősé-
gét vetette fel, mindkét esetben műtéttel igazolódott a praeoperatív diag-
nózis.

Taglaljuk az ultrahang vizsgálat morfológiai jellegzetességeit és a diffe-
renciáldiagnosztikai problémákat.
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SUPRAPAPILLARY FISTULA IN POSTOPERATIVE
CHOLANGIOGRAPHY

CHOLTM., PRAGUE, CSSR

The fork-shaped duplication of the distal common bile duct was found
by the post-operative T-tube cholangyography in 12% of 400 patients
with previous surgical revision of biliary pathway associated with
intubation and dilatation of the papilla Vateri. It is suggested that the
majority of these findings are suprapapillary fistulae in the intramural
portion of the common bile duct developing as a result of pressure of the
instrument used without visual control. The same pictures were detected
in 20% of patients with previous surgical papilotomy as a result of
incomplete sphincterotomy.

Fluoroscopic control of cholangiography with seriography of the
distal common bile duct is necessary to discover the channel of fistula
because some of those channels are filled temporary only.
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HYPERPLASTICUS CHOLECYSTOSISOK
REAL TIME ULTRASZONOGRÁFIÁJA

VARGA GY., PAPPZS., SZABÓ M., MOLNÁR K., MEGYEI
KÓRHÁZ, PÉCS

A real time ultrahang módszer jó felbontással (1—1,5 mm) a legkedve-
zőbb módon teszi lehetővé az epehólyag benignus kis fali elváltozásainak
megbízható képi ábrázolását. — Másfél év mintegy hétezer, felerészben
célzottan végzett epehólyag vizsgálata során százat meghaladó esetben
találunk cholesterolosis típusos intraluminális polypoid képződményeit
— el nem mozduló, fallal összefüggő, árnyékot nem képező hangreflex-
ként — és néhány esetben adenomyomatosisnak megfelelő változatos fali
megvastagodást — s abban epe-folyadéktartalmú „lefűződéseket".
A legkisebb cholesterol polypusok — amint a legkisebb általunk kimuta-
tott epekövek — 2 mm átmérőjűek voltak. — A cholesterolosisok ki-
mutatásában ultrahang módszerünk érzékenyebbnek bizonyult, mint a
cholegráfia korrekt módon, kontrakcióban kompresszióval végzett cél-
zott röntgenfelvételi technikával. Adenomyomatosisban általában a rönt-
gen-ábrázolást találtuk kedvezőbbnek. A hyperplasztikus cholecystosisok
mindkét képalkotó eljárással biztonsággal elkülöníthetők — az esetek
többségében együttesen is előforduló — epekövességtől. Önmagukban
nem, de a klinikumtól és anamnesistől függően kőbetegség nélkül is
műtéti indikáció alapját képezik.
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EPEKÖVESSÉG SZŰRÉSE ULTRAHANGVIZSGÁLATTAL

THANZ., GŐGLÁ., KOVÁCS T., SZABÓ T., MEGYEI KÓRHÁZ,
SZÉKESFEHÉRVÁR

Egy városi körzet (1700 felnőtt) lakosságánál prospektív tanulmányt foly-
tattunk az epekövesség pontos előfordulásának és etiopatogenezisének
tisztázására.

Az anamnézist és az étkezési szokásokat kérdőíven rögzítettük, labo-
ratóriumi és fizikális vizsgálatot, majd ultrahangvizsgálatot végeztünk.

Az epekövesség előfordulását férfiaknál 13,7%-nak, nőknél 31,6%-nak
találtuk. A betegek fele nem tudott epekövességéről.

A számítógépes értékelés szerint az anamnesztikus adatokat tartalmazó
kérdőíves módszer önmagában nem bizonyult alkalmasnak a kőbetegség
felderítésére.

Az ultrahangvizsgálat a kövesség szűrésére megbízható, ma az egyetlen
korlátozások nélkül alkalmazható módszerünk.
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RÖNTGENASSZISZTENS SZEREPE AZ
INTERVENCIONÁLIS RADIOLÓGIÁBAN

BÁRD-TEMESIM.-NÉ, MEGYEI KÓRHÁZ, PÉCS

Összefoglaló nem érkezett.
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KETTÖSKONTRASZT GYOMOR-VÉKONYBÉL
VIZSGÁLAT RONTGENASSZISZTÁLÁSA

FALKNÉ KRESZ M., MEGYEI KÓRHÁZ, PÉCS

Összefoglaló nem érkezett.
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A FELVÉTELI TECHNIKA JELENTŐSÉGE
AZ RTG. DIAGNOSZTIKÁBAN

BESSENYEI, C—TAKÁCS, GY.-NÉ, VÁROSI KÓRHÁZ,
DOMBÓVÁR

A szerzők kifejezetten gyakorlati jellegű témát dolgoznak fel előadásuk-
ban. Azt kívánják igazolni, hogy a technikailag nem megfelelő felvételek
a leggyakorlottabb röntgenológus orvost is helytelen diagnózis felállítá-
sához vezethetik.

35 db, bizonyító erejű felvételt mutatnak be az rtg. dg.-a különböző
területeiről.

A felvételek meggyőző ereje (a hibák létrejöttének okai, elkerülésük
lehetőségei) írásban összefoglalva természetesen nem adható vissza meg-
felelő értékkel ahhoz viszonyítva, amit a felvételek megtekintése jelent.
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MIT TEHETEK AZ EMLŐ RÖNTGENVIZSGÁLATNÁL
A NŐK ÉRDEKÉBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL
A BETEG ÉS ASSZISZTENS LÉLEKTANI KAPCSOLATÁRA

JOBBAN GY.-NÉ, VÁROSI KÓRHÁZ, KAPOSVÁR

A mammographia jelentősége.
A korai felismerés és az önszűrés jelentősége.
A beteg és az asszisztens kapcsolata a vizsgálat előtt és alatt.
A felvilágosító munka fontossága, a pszichés megnyugtatás.
A mammographia technikai része, az asszisztens szakmai tájékozottsá-

gának fontossága az értékelésben.

172



165

VETÜLÉSI HIBÁK ÉS KORREKCIÓJUK
CSECSEMŐ CSÍPŐFELVÉTELEKEN

BRUCKNER A.-NÉ, GUTIP.-NÉ, LENGYEL ZS.-NÉ, TÓTH Á.,
MADARÁSZ U.-l GYERMEKKÓRHÁZ, BUDAPEST

Conganitalis csípó'ficam, ill. diszplazia gyanúja esetén készített csípő-
felvételeknek igen nagy jelentőségük van a betegség kizárásában, ill.
megerősítésében. Jó diagnózis csak pontosan beállított felvételről mond-
ható. A nagyobbrészt porcos csontokból álló csípőízület már kis el-
fordulásnál is olyan vetületet hozhat létre, mely esetleg diszplazia gyanúját
keltheti, vagy kóros eseteket elfedhet. A hibás vetületek öt fajtáját különít-
hetjük el. Ezek: előrebillenés, hátrabillenés, oldalirányú elfordulás, a
combok összeszorítása és kifelé fordulása. A hibás vetülésekből adódó té-
vedések részletes ismertetése után bemutatunk egy általunk szerkesztett
csípőrögzítő plexi ágyat, mely segítségével az elmozdulások többsége ki-
küszöbölhető.
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RÖNTGENSUGÁR SZEREPE A KÖZPONTI IDEGRENDSZER
BETEGSÉGEINEK VIZSGÁLATÁBAN ÉS GYÓGYÍTÁSÁBAN

KOVÁCS L-NÉ, VÁROSI KÓRHÁZ, KALOCSA

Összefoglaló nem érkezett.
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FÜLÉSZETI FELVÉTELEK ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEI

SZIMONNÉ PÁNSZKY CS., WARNDORFER ZS., PÉTERFY S. ÚTI
KÓRHÁZ, BUDAPEST

Összefoglaló nem érkezett.
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RÖNTGENASSZISZTENS SZEREPE A NYAKI GERINC
FUNKCIONÁLIS VIZSGÁLATÁBAN

OLÁH L-NÉ, MEGYEI SEMMELWEIS KÓRHÁZ, BUDAPEST

Összefoglaló nem érkezett.
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KISFILMES RONTGENARCHIVÁLÁS

SZALAYJ., MN. KÖZPONTI KATONAI KÓRHÁZ, BUDAPEST

Összefoglaló nem érkezett.
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ORTHOPEDIAI IGÉNY SPECIÁLIS RÖNTGENFELVÉTELEKRE

BÁRDOSÉ., HORVÁTHE., ORSZ. REUMA
ÉS F1ZIOTERÁPIÁS INT., BUDAPEST

Az orthopediai osztályokkal együttműködő röntgenlaboratóriumoknak
az elvégzendő műtétek miatt bizonyos esetekben speciális módon kell
a röntgenfelvételeket készíteni. Az előadásban ezen különleges felvételeket
ismertetik gyakorlati példákkal.

A gerinc felvételeket rétegfelvétellel kell kiegészíteni nemcsak a típusos
két síkban, hanem pl. Dittmar réteggel is, a csigolyaívek feltárására.
Gerinc scoliosisok műtéti korrekciójának (Harrington műtét) előkészíté-
sére a szokványosnál hosszabb filmre, kb. 60 cm-es ap és oldal irányú fel-
vétel készítendő.

A csípő totalendoprothesis ellenőrzésére a típusosnál caudalisabban
centrálandó a felvétel. Gyakran alkalmaznak csípőrétegfelvételt és a csípő
antetorsiót meghatározó ap felvételt is. A vizsgálatánál genu valgum és
varum esetében 15x40-es filmre kell a felvételt készíteni.

Patella ficam és porcsérülés vizsgálatára a kétirányú térdfelvétel axiális
beállítással egészül ki.

A leírt példák rámutatnak az orthopediai igények kiegészítését célzó
pontos röntgenasszisztensi munka jelentőségére.
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RÖNTGENVIZSGÁLATOK KORSZERŰSÍTÉSÉT
SZOLGÁLÓ TECHNIKAI ÚJÍTÁSAINK

BEZDÁNJ., VARGA GY., MEGYEI KÓRHÁZ, PÉCS

Az UV—4 vizsgálószerkezet számos tekintetben elavult konstrukció, ne-
hézkességével akadályozza a korszerű vizsgálómódszerek elterjedését.
Az optimális átvilágítási és célzott felvételi feltételek beállításához segéd-
személyzet igénybevételét teszi szükségessé. A gyomor kettó'skontraszt
vizsgálatának bevezetése halaszthatatlanná tette a MEDICOR készülék-
együttesen a vizsgálóorvost és a vizsgálat menetét szolgáló újítások kia-
lakítását:

1. Az átvilágítási kV és a felvételi idő távszabályozásának kiépítése a
vizsgálószerkezetről;

2. Savarix (Szabó) típusú blendeautomatikával a mindenkori célzott-
felvételi filmmérettel, illetve a 9"-es átvilágítási képmezővel megegyező
sugárkapu biztosítás

3. indítógombbal — félperces kitartás nélkül — gépdöntés és gépállí-
tás;

4. kompressziós tubusok fali parkolóhelyzete;
5. átvilágítóernyő és ellensúlyának levételével a készülék tehermentesí-

tése;
6. videojáték és televízióvevő átalakításával másodmonitor kialakítása;
7. távszabályozással a zártláncú televíziórendszer adaptálása képmag-

nó-felvételi üzemmódra.
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MÓDOSÍTÁS A RÖNTGENASSZISZTENSEK
KÉPZÉSÉBEN

KOVÁCSL.-NÉ, RÖNTGENASSZISZTENSKÉPZŐISKOLA,
BUDAPEST

A röntgenasszisztensképzés érvényben levő tantervének rövid ismerteté-
se.

Felmérés alapján beszámoló az Egészségügyi Minisztérium által ki-
próbálásra engedélyezett sugárterápia tantárgy és gyakorlat módosításá-
nak gyakorlati tapasztalatairól.
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ELSŐ LÉPÉSEINK AZ ULTRAHANGDIAGNOSZTIKAI
SZAKASSZISZTENS KÉPZÉS FELÉ

LENDVA1 A., ORSZÁGOS SUGÁRFIZIKAI INT.,
ORVOSTOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET, BUDAPEST

Az országszerte szerveződő és működésbe lépő ultrahang-diagnosztikai
laboratóriumok — az orvosok képzése mellett — megkövetelik megfelelő
számú és szaktudású asszisztensi gárda megteremtését is. A cél olyan
szakasszisztensek munkába állítása, akik — természetesen szoros orvosi
irányítás és ellenőrzés mellett — képesek „rutin" betegvizsgálatok egy ré-
szének elvégzésére.

Az OTKI Röntgenológiai Intézetében, e végső elképzelés megvalósítása
felé tett első lépésekről, az ehhez szükséges feltételek megteremtéséről
szól a beszámoló.

Az előadás pontjai:
1. Az ultrahang-diagnosztikai laboratórium helye a röntgenosztályon

belül, viszonya a többi radiológiai szubdiszciplínához.
2. Archiválási rendszerünk.
3. Dokumentációs lehetőségeink, különös tekintettel a video-rendszerre,

mely az önálló asszisztensi munka egyik előfeltétele.
4. Asszisztensi feladatok az invazív ultrahang vizsgálatok kapcsán.
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MIÉRT VAN SZÜKSÉG A BELSŐ ASSZISZTENSI
TOVÁBBKÉPZÉSRE, SZBVTENTARTÁSRA?

ANDIK L, CSOMÁN M., HORVÁTH K., B1TVAIK., PINTÉR E.,
HEIM PÁL GYERMEKKÓRHÁZ, BUDAPEST

A szerzők ismertetik az intézetükben folyó rendszeres asszisztensi tovább-
képzés rendszerét. Kihangsúlyozzák a modern diagnosztikai eljárások
megismerésének szükségességét, különös tekintettel a tumor-diagnoszti-
kára.
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RÖNTGENASSZISZTENSEK HELYZETE AZ OSZTÁLY
INTEGRÁCIÓJÁNAK KIALAKULÁSÁBAN

SERES GY.-NÉ, VÁROSI KÓRHÁZ, MAKÓ

Összefoglaló nem érkezett.

183



176

BETEG-ASSZISZTENS ÉS 9RVOS-ASSZISZTENS
KAPCSOLATA A RENDELŐINTÉZETI MUNKÁBAN

NYERGES E.-NÉ, VÁROSI KÓRHÁZ, SZEGED

A rendelőintézeti röntgen szakrendelésen a hatalmas betegforgalom csak
pontosan irányított és kiegyensúlyozott munkával végezhető el. E munka
alappilléreit a szakdolgozók, jelen esetben az asszisztensek képezik.
Nekik kell a betegek felé biztosítani a megfelelő kapcsolatot, melynek
eredménye azután a szakszerűen előkészített beteg (pl.: urographia,
cholegraphia, gyomor stb.), aki a vizsgálat során már képes a megfelelő
kooperációra. Az asszisztensek rendszerezett tevékenysége és nyugodt
utasításai teszik lehetővé a gördülékeny, gyors és magasszintű beteg-
ellátást.

Legalább ennyire fontos a középszintű szakdolgozó kapcsolata az or-
vos felé is.

A beteg érdekében is elengedhetetlenül szükséges az egészségügyi dol-
gozók összehangolt munkája, mely magában foglalja az orvosi utasítások
precíz betartását, továbbítását a beteg felé, és a vizsgálatok alatti har-
monikus együttműködést. Az ilyen munka csak igen jó munkahelyi lég-
kör, megfelelő munkatársi kapcsolatok és állandó szakmai továbbképzés
mellett lehetséges.
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AZ 1983. ÉVBEN TARTOTT RÖNTGENASSZISZTENSI
TOVÁBBKÉPZÉS BÁCS-KISKUN MEGYEI TAPASZTALATAI

BARTH A S.-NÉ, MEGYEI KÓRHÁZ, KECSKEMÉT

A röntgenasszisztensi továbbképzés helyzetének áttekintése.
A továbbképzés célja, hogy a szakképzett asszisztensek tudásukat fel-
frissítsék, megismerkedjenek az új eljárásokkal.

A központi tanterv tervezetet a helyi adottságokhoz viszonyítva módo-
sítottuk.

A továbbképzés tartalmi részének összeállításakor arra törekedtünk,
hogy az asszisztensi munka során lényeges feladatokat hangáúlyozzuk,
valamint az új vizsgálati eljárásokkal kiegészítve ismertessük meg azokat
a résztvevó'kkel.

Módszertani sajátosságok és a tanfolyam során felmerült problémák
ismertetése.

A 2 hetes tanfolyam során az elsajátított ismeretek mérésének formája
az írásbeli feladatlapos módszer, és a szóbeli beszámoltatás volt.

A tanfolyam eredményességének mérését az induló szint felmérése, és
a záróvizsga eredményének összevetése által végeztük.

Javaslataink, észrevételeink a továbbiakban megrendezésre kerülő tan-
folyamokhoz.
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VESECYSTA PÜNCTIO KLINIKAI ÉRTÉKE
ULTRAHANG KÉSZÜLÉK HIÁNYÁBAN

MOHÁCSI L., SZATAIL, TÓTH E., MEGYEI KÓRHÁZ,
NYÍREGYHÁZA

A szerzők több mint egy évtizedes gyakorlatukat módosítva, előtérbe
helyezik az utóbbi években az urographia utáni közvetlen punctiot,
vesecysta gyanúja esetén. A punctiot kiegészítik cytológiai és macrosco-
pos punctatum vizsgálattal, valamint a cysta kontrasztanyagos feltöltésé-
vel. Előző álláspontjuk, hogy az angiographia után történjék a diag-
nosticus cystapunctio, tapasztalataik alapján úgy módosult, hogy a cysta-
punctio került előtérbe és csak sikertelen esetekben tartják szükségesnek az
angiographiát.

A fenti sorrendet ajánlják mindazokban az intézetekben, ahol a na-
gyobb diagnosticus biztonságot és irányított punctiot lehetővé tevő ultra-
hang készülék még nem áll rendelkezésre.
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INTERVENCIÓS RADIO ALKALMAZÁSA
UROLÓGIAI BETEGEKBEN

CSERNYÁNSZKY /., PÉTER M., GYÖNGYÖSI G., DOTE
RADIOLÓGIAI KLINIKA, UROLÓGIAI KLINIKA

Az előadók ismertetik a DOTE-n utóbbi 2 évben végzett radiológiai és
eszközös beavatkozásokat, illetve az e téren nyert tapasztalataikat.

1. Vesecisztak kimutatása az UH-diagnosztika alkalmazása óta lénye-
gesen gyakoribb, mint a korábbi években volt. Az ezt követő terápiás
beavatkozás függ a ciszták számától, a ciszta elhelyezkedésétől. Recidiva
vonatkozásában jó eredményeket tapasztaltak sclerotizálo anyagok alkal-
mazásával.

2. A vizeletelvezető rendszer átmeneti vag*r végleges elzáródása miatt
előadók nagyszámú pyelotomiát végeztek. Ezek a beavatkozások rossz
vesefunkció mellett is kivitelezhetők, amennyiben a vese üregrendszerét
előzőén ultrahang segítségével kontrasztanyaggal jelölik meg.
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MI ÚJAT JELENT A IOPAMIDOL A VESE
SZEMPONTJÁBÓL?

POKORNY L., BAARS H. G., MONOKIE., SZŰCS A., KELEMEN J.,
SZOTE RADIOLÓGIAI KLINIKA, HALLE, DDR

A korábban általunk klinikailag és kísérletben vizsgált kontrasztanyagok
(metrizoát, iodamide, metrizamid, ioxaglat) intravascularis alkalmazása-
kor igen jó, részletdús felvételeket nyertünk. Az alacsony ozmotikus nyo-
mású anyagok (metrizamid, ioxaglat) befecskendezése ezen felül igen ke-
vés panaszt, mellékhatást okozott, s lényeges változás a heamodynamiká-
ban (RR, pulzusszám), a vese, illetve májfunkcióban (UN, SGOT, SeBi)
sem mutatkozott. Proteinuria bármelyik kontrasztanyag intraaortalis,
vagy szelektív renalis alkalmazása után előfordult. Szerzők 33 betegen
iopamidollal végzett különböző klinikai vizsgálatok kapcsán az alacsony
ozmotikus üyomású kontrasztanyagokról tett kedvező megállapításokat
megerősítik. Kutyakísérletben (32 vese) 3, illetve 10 ml Iopamiro 300-zal
végzett szelektív renalis angiográfia után szövettanilag vizsgálva csupán
két ízben fordult elő minimális mértékű és kiterjedésű reverzibilis elvál-
tozás. Szerzők a iopamidolt a szövettani vizsgálatok alapján igen kedvező,
a vesében igen kevés szöveti reakciót kiváltó kontrasztanyagnak találták.
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A HASI AORTA ÉS A VESE ÉRSEBÉSZETI JELLEGŰ
BETEGSÉGEINEK VIZSGÁLATA GAMMA-KAMERÁVAL
ÉS DSA-VAL

FORNETB., DZSINICHCS., SZLÁVYL., HÜTTL K.,
JAHN FERENC KÓRHÁZ, SOTE ÉR-ÉS SZÍVSEB. KLINIKA,
BUDAPEST

A szerzők az aorta abdominalist és ennek ágait, elsősorban a veseartériák
elváltozásait vizsgálták 40 betegen, akinél perfusiós metodikával, funk-
cionális scintigraphiával és DSA-val végzett vizsgálataik tapasztalatairól
számolnak be. Értékelték ezen vizsgálatok külön-külön és együttes hasz-
nálhatóságát. Rámutattak az érsebészeti rekonstrukciós beavatkozás előtt
és után végzett radioizotóp vizsgálatok jelentőségére, melyekkel a beteg
állapotváltozása is követhető.
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STELLENWERT DER ANGIOGRAPHIE INTRA-
UND RETROPERITONEALER ERKRANKUNGEN

KAGEL,K.-O.,J. H. A. MÜLLER, H.-U. BEHRNDT,
GREIFSWALD, DDR

Im Zeitalter moderner bildgebender Systeme (bes. CT und KS) hat die
rein diagnostische Angiographie im Bauchraum an Bedeutung eingebüßt.
Aus anatomischen Erwägungen ist sie jedoch oft nicht ersetzbar, wie
bei Leber- und Pankreaserkrankungen.

Primäre Gefäßerkrankungen (erworben oder angeboren) bedürfen der
angiographischen Abklärung.

Retroperitoneale Tumorvaskularisationen werden präoperativ darge-
stellt.

Interventionsradiologische Maßnahmen haben eine wesentliche Bedeu-
tung erlangt.
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RENDELLENES ANGIOGRAMOK VESÉBEN
KONTRASZTANYAG BEFECSKENDEZÉS KÖVETKEZTÉBEN

KISS L, POKORNYL., DROZDOVSZKIJ, B. J., KELEMEN J.,
SZOTE RADIOLÓGIAI KLINIKA, SZUOTA RAD. KUTATÓ INT.
OBNYINSZK, SZOVJETUNIÓ

Szerzők vizsgálataikat kísérletben 53 kutya veséjén, klinikai beteganyagon
pedig 130 beteg renalis angiogramján végezték. Ér-spazmust, illetve a
vesekéregben kis telődésí hiányokat a kísérleti angiogramokon a klasz-
szikus trijodált (Iodamide) és az alacsony ozmotikus nyomású monoacid
dimer (Hexabrix) alkalmazása esetén is észleltek. Alkalmanként kisebb
szövettani elváltozások (pl. tubulushám nekrózis) is előfordultak. Klmikai
beteganyagban is megfigyeltek néha rendellenességet az angiogramon,
főként nagy kontrasztanyag dózisok (Verografin, Urotrast) és vastag ka-
téter egyidejű szelektív alkalmazásakor. Vesekárosodás kockázata em-
beren is fennáll. A beteg parenchymájú vesék a kontrasztanyag hatásával
szemben érzékenyebbek.
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ANGIOGRAPHIÁS VIZSGÁLATOK TAPASZTALATAI
VESETRANSPLANTALT BETEGEKEN

BALIL, SZONTÁGHE., CSAJBOKE., SZENOHRADSZKI P.,
SZOTE RADIOLÓGIAI KLINIKA, I. SEBÉSZETI KLINIKA

Vesetransplantalt betegeinknél elsősorban chronicus rejectio gyanújakor
végzünk angiographiás vizsgálatot. Az uraemias állapotban már meglevő
arteriosclerosis gyors progresszióját okozhatja a chronicus steroidkezelés
miatti hyperlipoproteinaemia, valamint latens vagy manifest diabetes
mellitus. A transplantátum befolyótractusára vagy az a. renalisra loca-
lizálódó artériás szűkületek functióromlást és renovascularis hypertoniát
okoznak.

A chronicus rejectio típusos angiographiás jeleinek kimutatása nél-
külözhetetlen mind a diagnosishoz, mind a sebészi reconstructio lehető-
ségeinek megítéléséhez.

A kontrasztanyag vesekárosító hatása miatt a korai postoperativ szak-
ban csak akkor végzünk selectiv a. renalis angiographiát, ha a non-
invasiv eljárások nem adnak kellő informatiót a vesefunctio kiesésének
okáról.
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VESEVÉNA THROMBOSIS DIAGNOSZTIKÁJA UROGRÁFIA
ALAPJÁN

PAPPZS., VARGA GY., MEGYEI KÓRHÁZ, PÉCS

A vesevéna thrombosis eredetét, kiterjedését, akut, vagy idült lefolyását
és stádiumát tekintve olyannyira változatos és általában kevés tünetet
okozó kórkép, hogy a klinikai gyanú ritkán terelődik rá. Osztályunkon
az elmúlt négy évben más „iránydiagnózis" miatt végzett urográfia alap-
ján négy beteg esetében valószínűsítettünk vesevéna thrombosist. Ennek
megerősítését az angiográfia, illetve a kezelést követő gyógyulás és a ne-
gatív kontroll urogram szolgáltatta. A kiválasztásos urográfia érzéketlen
a funkcionális megítélésre, így az artéria renalis szűkületének kiszűrésére.
A tágult üregrendszerben elhúzódóan megjelenő kontrasztanyag a vize-
let-elfolyás mechanikai akadályozottságára hívja fel a figyelmet. A ritkán
észlelt röntgen-tünetegyüttes: elhúzódóan és kifejezett mértékben foko-
zódó parenchymas festődés (késői nephrográfiás effektus) mellett hason-
lóan elhúzódó, de nem fokozódó intenzitású kontrasztanyag-kiválasztás
szabad uréter-passzázs mellett arra hívja fel a figyelmet, hogy a vérben
keringő kontrasztanyag csak többszörös keringési időben tud kiválasz-
tódni a haemodinamikailag pangó vesében. Ennek egyedüli logikai ma-
gyarázatát a subacut-chronicus vesevéna thrombosis állapotában talál-
juk.
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SZŰRŐ JELLEGGEL VÉGZETT IZOTÓP VIZSGÁLATOK
ÉRTÉKE AZ ARTERIA RENALIS SZŰKÜLETEK
KÓRISMÉZÉSÉBEN

FORNETB., NÄNAY A., TÓTH L., SALLAIGY., JAHN FERENC
KÓRHÁZ, BUDAPEST

A szerzők mintegy 150 beteg adatait dolgozták fel, akiknél I—131 hippu-
ránnal funkcionális scintigraphiát és bólus technikával perfusiós vese-
vizsgálatokat végeztek hypertoniás beteganyagon. Az elvégzett vizsgála-
tokat számítógéppel értékelték. Csak azokat az adatokat dolgozták fel,
akiknél angiographia is történt. Hangsúlyozottan elemezték azon esetek
okait, ahol a szűrő jellegű izotóp vizsgálatok fals pozitivitást ill. nega-
tivitást mutattak. Vázolták a téves eredmények hibaforrásainak leggya-
koribb okait.

194



187

UH VIZSGÁLAT SZEREPE VESETRANSPLANTATIO UTÁN
FELLÉPŐ UROLÓGIAI SZÖVŐDMÉNYEK KÓRISMÉZÉSÉBEN

HOFFMANN L, CSAJBOKE., SZENOHRADSZKY P., KOCSIS J.,
SZOTE RADIOLÓGIAI KLINIKA, I. SEBÉSZETI KLINIKA

A vese-transplantatio után fellépő urológiai szövődmények kórismézésé-
ben jelentős szerepe van az ultrahang vizsgálatnak. Az esetek nagy részé-
ben elkerülhetővé teszi invasiv vizsgáló eljárások alkalmazását, vagy
szükség esetén segítséget nyújt a helyes methodika megválasztására.
Tekintettel arra, hogy mind a betegre, mind az átültetett vesére veszély-
telen, így a vese rendszeres ellenőrzésére alkalmas.

Ha műtéti beavatkozás jön szóba, fontos adatokat nyújt a lehetséges
műtéti eljárás megválasztásához.

Hangsúlyozzuk az UH vizsgálat elsődleges szerepét transplantalt ve-
séknél.
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VESEMEGBETEGEDÉSEK GYANÚJAKOR VÉGZETT
ULTRAHANG ÉS RÖNTGENVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEEVEK
ÖSSZEHASONLÍTÁSA

PÁSZTOR T., SCHMITZ A., MADAIE., RACZ K., MEGYEI
KÓRHÁZ, DEBRECEN

A szerzők vizsgálataikat az osztály 1 éves beteganyagánál végezték el.
A vizsgált időszak alatt az osztályon 3174 betegnél történt ultrahang-
vizsgálat Combison 100 (Kretz-technik) készülékkel. Az adatok gyűjté-
sekor csak azokat a betegeket vették figyelembe, akiknél — a feltüntetett
iránydiagnózis alapján — vesemegbetegedés gyanúja miatt történt ultra-
hangvizsgálat (az ultrahangvizsgálatra került betegek mintegy 8%-a),
valamint a betegnél hasonló okból röntgenvizsgálat is történt. A műtétre
került betegeknél a műtéti leletet is összevetették a vizsgálatok eredmé-
nyeivel. Megállapítható, hogy elsősorban a vese üregrendszeri elváltozást
nem okozó megbetegedéseinél nyújt az ultrahangvizsgálat többlet infor-
mációt.
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ANEURISMA SPURIUM ARTERIAE RENALIS L. D.
(CASUISTICA)

ANTAL E., BUJALKA R., MEGYEI KÓRHÁZ, SALGÓTARJÁN

Lassan növekvő jobb középhas terime az urographiával, az ultrahang
és angiológiai vizsgálattal nem volt élőben tisztázható, csak annyi derült
ki, hogy retroperitonealis elhelyezkedésű. Pontos diagnózist csak a bon-
colás és a szövettani feldolgozás adott.

Szerzők a nagyon ritka kórkép dokumentációját mutatják be és ismer-
tetik a kórismézés nehézségeit.
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MÉSZTEJ A VESÉBEN

VÁRALLYAY GY., JUNGBAUER G„ MÁV KÓRHÁZ, BUDAPEST

A függőleges sugáriránnyal a jobb vesében látott 2,5 cm átmérőjű mész-
intenzitású képlet vízszintes sugáriránnyal vizsgálva minden testhelyzet-
ben félkör alakot vett fel, fölül nívóval. Az angiográfiás képen a mész-
tejet tartalmazó ciszta alatt ugyanabban a vesében egy másik ciszta is
mutatkozott, melyben nem volt mésztej. Hét évvel korábbi cholecisztog-
ráfián a mésztejet tartalmazó ciszta lefűződött epehólyag-fundus meg-
tévesztő képét adta.
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PERSPEKTÍVÁK ÉS REALITÁSOK A RÖNTGENGENERÁTOROK
FEJLESZTÉSÉBEN

ÁDÁM A., SZÁSZ K., MEDICOR, BUDAPEST

Összefoglaló nem érkezett.
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A DIAGNOSZTIKA FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ UJABB
RÖNTGENCSŐ TÍPUSOK ISMERTETÉSE

TÓTHL., RÖNTGEN ÉS KÓRHÁZTECHNIKAI VÁLLALAT,
BUDAPEST

A hazai röntgen-diagnosztikai gyakorlatban használt röntgencsövek szál-
lítói az utóbbi években dinamikus fejlesztést hajtottak végre, mely a diag-
nosztika fejlődését szolgálta.

A referátum tárgya az RWR, Siemens, Philips és CGR cégek ilyen
irányú eredményeinek ismertetése.
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RÖNTGENBERENDEZÉSEK JELENLEGI SZABVÁNYOSÍTÁSI
PROBLÉMÁI

VIDOR T., MEDICOR, BUDAPEST

A szerző ismerteti a jelenleg meglevő nemzetközi röntgen szabványokat
és azok eltéréseit, ill. ellentmondásait.
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DOZIMETRIAI MŰSZEREK ÉS ELJÁRÁSOK NAPJAINKBAN

HOLBOKS., ORSZÁGOS RÖNTGEN ÉS SUGÁRFIZIKAI
INTÉZET, BUDAPEST

Dózisfogalmak és dózisegységek. Méréstechnikai értelmezésük.
Sugártetektorok ismertetése, felépítésük, alkalmazási területük — foto-
emulzió, szcintillációs —, gázionizációs detektorok, félvezető detektorok,
termolumineszcens detektorok.

Terápiás dózismérés helyzete ma, és a holnap lehetőségei.
Dózismérés helye és szerepe a röntgendiagnosztikai gyakorlatban.
Személyi dózismérés.

202



195

A HAZAI RÖNTGENSZERVIZ TÖRTÉNETE ÉS JELENLEGI
HELYZETE

TÓTH /., RÖNTGEN ÉS KÓRHÁZTECHNIKAI VÁLLALAT,
BUDAPEST

Visszapillantás az 1945. év előtti szervizellátásra és a gyártó cégek
szerviztevékenységére, a nagyobb röntgenosztályok kialakulására.

Felszabadulás utáni szervizhálózat kialakulása és folyamata. A szak-
emberek országos eloszlása.

A röntgen szakemberképzés lehetőségei és követelmények a röntgen-
technikusokkal szemben.

A Röntgen és Kórháztechnikai Vállalat szervizellátás jelenlegi felépí-
tése, helyzete és tervei.
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A MEGVILÁGÍTÁSI AUTOMATÁK JELENTŐSÉGE, SZEREPE

PETRISYN J., RÖNTGEN ÉS KÓRHÁZTECHNIKAI VÁLLALAT,
BUDAPEST

A Magyarországon használatos megvilágítási automaták ismertetése
(Siemens, Messelektronik).

Az RBS megvilágítási automaták eszközök szerinti elhelyezési lehető-
ségei, műszaki adatai, működése.

Az RBS megvilágítási automaták szerelési és adaptálási tapasztalatai
hazai gyártmányú készülékekhez és beállítási lehetőségei a TuR D 240
mammográfiás berendezésben.

Az RBS megvilágítási automata kezelésének ismertetése.
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KÉTIRÁNYÚ ANGIOGRÁPHIÁS BERENDEZÉS SZTEREO
LEHETŐSÉGGEL

HEINER B., DITRÓIS., BARSAIJ., FARKAS J., KOMJÁTHY L,
SZABADY A., VASGYÁRI KÓRHÁZ, MISKOLC, MEDICOR,
BUDAPEST

Miskolcon a Vasgyári Kórház Röntgen Osztályán 1981. december óta
működik angiográphiás röntgenberendezés. A munkahely az alábbi főbb
részegységekből áll: 2 db EDR 750/B röntgengenerátor, 1 db A—21
angiográphiás fekvőasztal (léptető szerkezettel), mennyezeti állványrend-
szer, 1 db BK 9/6/4—1 képerősítő RTV—4 tv-lánccal és GT állvány,
1 db TUR DZ—11 nagynyomású kontrasztfecskendő, 1 készlet AOT
35 X 35-ös lapfilmváltó redukciós egység, 1 db szinkronizáló egység, 5 db
röntgencső DR 154 burkolatban, 3 db sugárrekesz, 1 db tubus a sztereo
csőpárhoz. A fenti részegységekből álló berendezést sztereo felvételezési
lehetőséggel kiegészítve a Medicor Művek Fejlesztési Intézet kollektívája
tervezte, állította össze. A munkahelyen a következő vizsgálatok végez-
hetők: 1. Frontális (ap) felvételsorozat, 2. Laterális felvételsorozat, 3.
Kétirányú felvételsorozat alternáló üzemmódban, 4. Frontális 5 pozíciós
(4 léptetés) végtag angiographia, pozícióként 1—7 felvétellel, kV reduk-
cióval, 5. Sztereo hasi és végtag angiographia, 6. Sztereo carotis angiog-
raphia.
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AUTOMATIKUS MOTOROS FÉNYREKESZ

SZABÓ K., MARKUSOVSZKY KÓRHÁZ, SZOMBATHELY

A hagyományos átvilágító ernyőnél kisebb primer képernyőjű képerő-
erősítőnél a blende állása csak azoknál kisebb méretben ellenőrizhető
megfigyeléssel. Sugárvédelmi és a képélesség szempontjából is indokolt,
hogy az eredeti MEDICOR blende mindig csak az éppen szükséges
méretre legyen nyitva.

A szerző ezt oldotta meg elektronikus vezérléssel és az eredeti fény-
rekesz átalakításával, hogy az átvilágításnál a kompressiós irányú moz-
gást is figyelembe véve a blende a képerősítő hasznos méretére van nyitva.

Célzott felvételeknél pedig a behelyezett kazetta méretének megfelelő
képméretet biztosítja, ugyancsak figyelembe véve a kompressiós irányú
mozgást is. A megoldás bevált, kezelése külön figyelmet nem igényel.
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ÚJABB TAPASZTALATOK AZ INFRAVÖRÖS TELEVÍZIÓVAL,
MINT VIZSGÁLÓESZKÖZZEL

BOCZÁNJ., VOLÁN. BUDAPEST

A fájdalom szindrómákkal kapcsolatos infratermográfias felvételekről,
valamint a szívinfarctus rizikófaktoraként jelentkező vegetatív ideg-
rendszeri-infratermográfiás jeleit mutatja be a szerző az utóbbi két év
anyagából, mintegy 500 beteg anyagából nyert tapasztalatok elemzése
útján.
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VIDEO TECHNIKA ALKALMAZÁSA AZ ULTRAHANG
DIAGNOSZTIKÁBAN

BARVA L, HARKÁNYI Z., TÓTHCS., SOTE RADIOLÓGIAI
KLINIKA, BUDAPEST

A video technika megjelenése jelentős haladást jelent az ultrahang diag-
nosztika mindennapi gyakorlatában és oktatásában. A szerzők tárgyal-
ják az elterjedt video rendszerek (VHS, Betamax, Umatic, Video 2000)
fontosabb technikai paramétereit. Ismertetik ezen rendszerek előnyeit
és korlátait a gyakorlati felhasználás szempontjából.

Sorra veszik azokat a területeket, melyekben a video technika segítsé-
get nyújthat: vizsgálati dokumentáció (elsősorban real-time készülékek-
nél retrospektív értékelés (pl. kardiológia, gyermekgyógyászati ultrahang-
vizsgálat), oktatás (ultrahang szakember képzés, egyetemi oktatás).

Az előadásban konkrét példákon keresztül kívánják a szerzők be-
mutatni a video technika értékét és perspektíváját.
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APPLICATION OF VIDEO TECHNIQUE IN ULTRASOUND
DIAGNOSTIC

/. BARVA, Z. HARKÁNYI, CS. TÓTH {DEFT. OF RADIOLOGY,
SOTE, BUDAPEST)

Introduction of video technique means a significant progress in the
everyday practice of echography and in the education of ultrasound
method.

Authors summarize the main technical features of the commercially
available video systems (VHS, Betamax, Umatic, Video 2000) A brief
review of the advantages and limitations of these systems from the point
of view of practica is given.

The areas, in which the video technique is useful are discussed: clinical
documentation (especially with real-time machines), retrospective evalua-
tion (e. g. cardiology, pediatric ehcography), education (ultrasounds
specialists, medical students).

The value and future of video technique are illustrated through some
examples from the practice.
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A RÖNTGENSPEKTRUM ÉS DETEKTORÉRZÉKENYSÉG
SZEREPE AZ ORVOSI RÖNTGENDIAGNOSZTIKÁBAN

PORUBSZKY T., MEDICOR, BUDAPEST

Az előadás számítási módszert ismertet a röntgenkép átviteli rendszer
bemenő jelnagyságának meghatározására a páciens által gyengített (szá-
mítható) röntgenspektrum és sugárzásdetektáló egység (pl. röntgenkép-
erősítő bemenő ernyője) spektrális érzékenységének ismeretében. Ez
különböző spektrális érzékenységű detektorok összehasonlításával út-
mutatást adhat a sugárterhelés-képminőség optimalizálásának legjob-
ban megfelelő detektorok kiválasztására, ill. fejlesztési irányelveire.

Az adott módszerrel vizsgálható kontrasztlépcső átvitele röntgenkép-
erősítőn a sugárminőség és a képerősítő műszaki paraméterei függvényé-
ben, ami további előrelépést jelenthet a gyakorlati optimalizálás szem-
pontjából.

Vizsgáljuk az ismertetett eredmények további alkalmazásának lehető-
ségeit a kép információtartalmának növelése szempontjából.
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ZUM EINFLUSS EINER B.-KOMPLEX.-THERAPIE AUF DIE
STRAHLEN- UND TUMORBEDINGTEN VERÄNDERUNGEN
DER ERYTHROZYTÄREN TRANSKETOLASE-, GLUTATHION-
REDUKTANSE-, UND ASPARTAT-AMINO-TRANSFERASE-
AKTIVITÄT BEI TUMORPATIENTEN MIT HOCHDOSIERTEN
THORAX-ODER ABDOMINALRAUMBESTRAHLUNGEN

SCHMIDT W., K. WULFF, A. REINKE, U. GRIMM, A. KNAPP,
GREIFSWALD, DDR

In Weiterführung unserer Untersuchungen zum Einflussionisierender
Strahlung auf die B-Vitamin-Versorgung bei Tumorkranken wurden
100 Patienten während hochdosierter Strahlenbehandlung täglich mit
Vitamin-B-BKomplex behandelt (3x1 Drg.). Vor Beginn der Strahlen-
und B-Komplex-Therapie, im Verlaufe und am Ende der Strahlen-
behandlung sowie sechs Wochen danach wurde die erythrozytäre
Transketolase-, Glutathionreduktase- und Aspartat-Amino-Transferase-
Aktivität ohne und mit Zusatz der entsprechenden Koenzyme als Para-
meter für die Vitamin Bt-, B2- und B6-Versorgung bestimmt.

Die statistisch aufgearbeiteten Ergebnisse werden graphisch dargestellt
und unter strahlenbiologischen und onkologischen Aspekten diskutiert.
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KUMULATIV SUGÁRHATÁS ÉS HYPERCHROM
MAKROCYTER ANAEMIA, MINT MUNKAÁRTALOM

MÓZSA SZ., SOTE RADIOLÓGIAI KLINIKA, BUDAPEST

A műszaki és biológiai sugárvédelem mai fokán, a professzionális ártal-
mak mögött rendszerint emberi mulasztások állnak. Ez a tény további
feladatokat ró a haematológiai sugárvédelemre (MORCZEK, 1968,
CRONIKE és FLIEDNER, 1972, CHONE, 1974, ILJIN, 1979, GIDALI
és FEHÉR, 1983).

Tekintettel arra, hogy: 1. a csontvelőökoszisztéma a krónikus kis
dózisokat — a perifériás sejtszám lényeges csökkentése nélkül — hosszú
időn át kiegyenlíti és 2. a mai radiológusok a sugársérülések súlyo-
sabb formáit — szerencsére! — nem a gyakorlatukból ismerik, szükséges
és fontos, hogy adott eset kapcsán: a) ismereteinket felfrissítsük és b) tu-
domásul vegyük, hogy a sugárvédelem javulásával a radiológusok ko-
rábban oly gyakori bőrsérülései eltűntek, míg a vérképzőszerviek — máig
nem {UNNA, 1904).

Előadásomban egy krónikusan sugárterhelt baleseti műtősnő késői
vérképzőszervi megbetegedését ismertetem (Dg.: Laesio radiologica s.
GAUWERKY. Panmyelopathia. Hyperchrom makrocyter anaemia.
Késői haematológiai sugárártalom: SIEGEL II. súlyossági fok, KO-
MISSZAROVIII. (3. stádium. Bizonytalan kórjóslat). Nem a radiopho-
biát, hanem a sugárbiológiai ismereteinket szeretném elmélyíteni.
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SEJTPOPULÁCIÓK KINETIKAI JELLEMZÉSÉNEK KORSZERŰ
MÓDSZERE

MÓZSA SZ., FL1EDNER T. M., SOTE RADIOLÓGIAI KLINIKA,
BUDAPEST, ULM/DONAU, BRD

A celluláris ökoszisztémák (pl. csontvelő, bélhám, bőr stb.) sugárbioló-
giája egyre fontosabb kérdés az orvosi radiológiában. A kísérletes és kli-
nikai sugárhaematológia is régóta igényelt egy olyan módszert,
amellyel a lassú és gyors proliferációjú sejtrendszerek — az ökoszisz-
témán belül — kinetikailag jól jellemezhetők. Az egyik ilyen lehetőség
a 100%-os 3HTdR-jelölés.

Terhes patkánynak az organogenezis napjától (9. nap, HENNEBERG,
BERG, 1938), a farokvénába tartósan bekötött PVC-kanülön keresztül,
3HTdR-infusiót adtunk). Az ovulatio és a conceptio napját vaginalis
kenetben határoztuk meg. Harward-infusiós pumpával 1 ml fiziológiás
konyhasóoldat össztérfogatban, naponta 59,2 kBq (1,6 jxCi) aktivitást
vittünk be testsúlygrammonként, a terhesség 22. napjáig (partus). A tar-
tós infundálás miatt az újszülött patkányok valamennyi sejtje jelzett
lesz, ui. az összeg embryosejt valamennyi S-fázisában a 3HTdR-kínálat
biztosított. A születés után, különböző időpontban végzett autoradiogra-
fálással jól vizsgálható az egyes populációk kinetikai tulajdonsága és a
celluláris ökoszisztémák intrauterin szabályozottsága.
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OMNIPAQUE FELHASZNÁLÁSA AZ AGY CT-BEN

HOLT AS S., LUND SWEDEN

Iohexol (OmnipaqueR) was used for enhancement of brain CT ot cerebral
angiography in 17 patients with previous adverse reactions to contrast
media. No premedication was given. None of the patients reacted in
connection with the iohexol injection. One patient had a skin reaction
24 hours after the injection which might have been induced by the contrast
medium or treatment with antibiotics. It is suggested that iohexol should
be used in patients with previous adverse reactions to contrast media
with indications for reexamination, thus reducing the risk of recurrence.

The suggestion is also supported by the results from the clinical trial
program with Omnipaque where Omnipaque has shown a significantly
lowerfrequency of various adverse effects than ionic contrast media.
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COMPUTED TOMOGRAPHY OF THE PETROUS BONE:
DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC EFFECTS

BORUTA P., M. KUCHAR, R. STANIK, M. PROFANT,
K. BITTER, BRATISLAVA, CSSR

In one year period we examined over 90 patiens with diseases of the
petrous bone.

High precision thin scan special postprocessing filters allow to define
the extents of the process exactly.

Special technics and indications are discused.
Superior image quality to conventional X ray technics help to fix

supposed extents of surgical treatment.
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STREUUNG BILDBEEINFLUSSENDER PARAMETER IN DER
RÖNTGENOLOGISCHEN BILDERZEUGUNG

FÜHR, K.-P., W. KROGER, ROSTOCK, DDR

An einer Röntgenanlage mittlerer Leistungsklasse werden Ergebnisse
über die Streuung bildbeeinflussender Faktoren vom Röntgengenerátor
bis zur Bildbetrachtung in der Röntgenaufnahmetechnik vorgestellt,
Konsequenzen bezüglich Anforderungen abgeleitet und ein Über-
wachungsprogramm vorgeschlagen.
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EFFEKTIVE RÖHREN-HOCHSPANNUNG BEI LUNGEN-
HARTSTRAHLAUFNAHMEN

/ . KLEIN, BRANDENBURG, DDR

Nach dem DDR-Standard TGL 36 661 (März 1980) ist für die Groß-
formattechnik der Übersichtsaufnahmen der Lungen für Erwachsene
u. a. eine Rönhrenspannung von 120 kV bei maximaler, 100%-iger
Röhrenauslastung vorgeschrieben (Hartstrahlcharakter!, kurze Schalt-
zeiten !). Es wird durch Kreiselaufnahemn und Messungen der Röhren-
Hochspannung quantitativ gezeigt, daß die effektive Spannung vährend
der Filmbelichtungszeit — je nach Länge der Belichtungszeit und der
Länge der Dämpfungsphase des Generators (10...20 ms) — stets kleiner
als die eingestellte Spannung von 120 kV sein muß.

Diese Erscheinung wird um so deutlicher, je kürzer die „eligentliche"
Belichtungszeit im Vergleich zur Dämpfungszeit des Generators wird.

Der typische, vorteilhafte, Hartstrahlcharakter der Thorax-Aufnahmen
ist somit nicht ohne weiteres durch die eingestellte Aufnahmespannung
gegeben.
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ZUM WERT MAMMOGRAPHISCHER VERLAUFSKONTROLLEN
BEI DER FRÜHDIAGNOSTIK DES KLEINEN
MAMMAKARZINOHS ,

HASÉRT V., W. KÖRNER, BERLIN, DDR

95% aller Frauen mit einem minimalen Mammakarzinom (nicht in-
filtrierende Karzinome, infiltrierende Karzinome unter 1 cm Größe
ohne axillare Lymphknotenmetastasierung) überleben 10 Jahre. (Galla-
ger, Martin, Urban).

Hauptanliegen der Mammographie und anderer diagnostischer Metho-
den ist es, das Mammakarzinom in einem möglichst „frühen Stadium"
zu entdecken und adäquat zu behandeln, um die Prognose der Erkran-
kung zu verbessern. Ausdruck eines kleinen Mammakarzinomskönnen
im Mammogramm sein:

1. Mikrokalzifikationen mit einer Größe von 0,1 mm und mehr.
2. Sternförmige unphysiologische Strukturveränderungen des Mamma-

gewebes mit Spikulae.
3. Nichtcharakteristische kleine Herdschatten, die im Verlauf pro-

gredient sind.
Oftmales entscheidet erst die Verlaufsuntersuchung, ob eine Densitäts-

differenz eine histologische Abklärung erfordert. An Hand von mehr
als 6 000 Vorsorgemammographien wird die Entdeckung des kleinen
Mammakarzinoms aus dem dynamischen Verlauf heraus dargestellt.

Schulußfolgerungen für Untersuchungsintervalle werden gezogen.
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ULTRAHANGVIZSGÁLAT SZEREPE A PAJZSMIRIGY
ÉS MELLÉKPAJZSMIRIGY TUMORAINAK PREOPERATÍV
DIAGNOSZTIKÁJÁBAN

GÖNCZIJ., BOHÁR L. ORVOSTOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET,
BUDAPEST

18 műtéttel igazolt malignus pajzsmirigy tumor és 2 mellékpajzsmirigy
tumor ultrahang vizsgálatával szerzett tapasztalataikról számolnak be.
Taglalják e tumorok preoperatív lokalizációjának lehetőségeit és a diffe-
renciáldiagnosztikai problémákat az irodalmi adatok és saját eseteik
tapasztalatainak tükrében. Ismertetik e tumorok echostruktúrájának
jellegzetességeit, összehasonlítást tesznek az egyéb képalkotó módszerek-
kel és értékelik az ultrahanggal vezérelt aspirációs cytológiai vizsgálatok
eredményeit.
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A NYELŐCSŐBETEGSÉGEK KOMPLEX
RADIOLÓGIAI VIZSGÁLATA

BOHÁKÁ., BORK., SZILVÁSIL, CSOBÁLY S., MOLNÁR F.,
VÖRÖS A., KISS J., ORVOSTOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET,
ORSZÁGOS RÖNTGEN ÉS SUGÁRFIZ. INTÉZET,
SOTE, BUDAPEST

A nyelőcső functionalis és organicus megbetegedéseinek diagnosztikájá-
ban a szerzők különféle hagyományos és új vizsgáló módszereket alkal-
maznak : kettőskontrasztos nyelőcső röntgen, spot-kamerás sorozat fel-
vétel, dinamikus képrögzítő eljárások, CT, kombinált nyelőcső submu-
cographiás vizsgálat, azygographia, izotópos nyelés, ill. HIDA reflux
vizsgálat. Elemzik az egyes eljárások indikációját, helyét és diagnosztikus
értékét. Az értékelés során a radiológiai vizsgálatok eredményét a klinikai
statussal és a műtéti lelettel hasonlítják össze.
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OESOPHAGUS SUBMUCOGRÁFIA

BOR K., BOHÁKÁ, SZÁNTÓ L, VÖRÖS A., KISS /., ORSZÁGOS
RÖNTGEN ÉS SUGÁRFIZIKAI INTÉZET, ORVOSTOVÁBBKÉPZŐ
INTÉZET, RÖNTGENOLÓGIAI INTÉZET, I. SEBÉSZETI KLINIKA,
II. SEBÉSZETI KLINIKA

Annak, hogy a nyelőcsődaganat milyen mélyen infiltrálja a nyelőcső falát,
illetve áttöri-e azt, klinikai jelentősége van. Sem a nyelőcső röntgenvizs-
gálata, sem az endoszkópos vizsgálat nem tisztázza, ezt a kérdést. A nyelő-
cső submucográfia segítségével a műtét előtt eldönthető, hogy a daganat
az ép nyálkahártya alatt meddig terjed, illetve áttöri-e a nyelőcső falát.
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ERGEBNISSE UND MÖGLICHKEITEN DER
INTERVENTIONSRADIOLOGIE BEI BAUCHVERÄNDERUNGEN

OBREZ L, LJUBLJANA, JUGOSLAVIA

Összefoglaló nem érkezett.
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ACUT HASI VASCULARIS LAESIÓK
ANGIOGRAPHIÁS DIAGNOSZTIKÁJA

SZLÁVYL., RÉPA L, HÜTTL K., SIMONFFY A.,
ORSZÁGOS ÉRSEBÉSZETI INTÉZET, BUDAPEST

Összefoglaló nem érkezett.
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ANGIOGRAPHY IN ACUTE GASTROINTESTINAL BLEEDING
WITH EMPASIS ON ANGIODYSPLASIA

ENGEL, OSLO, NORWAY

The cause of acute gastrointestinal bleeding is not always obvious
either from clinical history or symptoms and signs. It may even be worse
to localize the site of the bleeding by conventional GI barium studies.
Modern endoscopic technique may suffice in many cases, however, when
lifethreatening severe ongoing bleeding occurs, this technique may also
fail. In varoius types of acute gastrointestinal bleeding, angiography is
the method of choice for making a correct diagnosis and may even
offer a possibility for either temporary or permanently stop of the bleeding
by embolization or the use of vaso-active drugs. In this presentation, use
of angiography in haemobilia, severe bleeding from simple ulcers,
aneurysms, tumours, diverticula and angiodysplasia with different locali-
zation, is presented. Emphasis is layed upon characteristic angiographic
findings and the differential diagnostic criteria.

X
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NEW ASPECTS DSÍ THE EMBOLISATION TECHNIQUE

DOPPMANN L, NATIONAL INSTITUT OF HEALT BA, USA

Összefoglaló nem érkezett.
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EMBOLIZATION THERAPY FOR HEMOPTYSIS

VUJIC I., SOUTH CAROLINA, USA

Angiographic evaluation of severe hemoptysis in poor surgical risk pa-
tients was preformed on 22 occasions. Embolization for treatment was
undertaken on 20 occasions. The procedure was successful in 19 of 20
patients in that their clinical course was independent of hemoptysis. In
two patients recurrent bleeding required a second intervention. Severe
complication occurred in one patient. One patient expired of massive
uncontrollable hemoptysis three days after embolization. Angiographic
criteria for identification of bleeding source and technique will be
discussed.
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A NEW BALLOON CATHETER SYSTEM FOR
INTRAVASCULAR THERAPEUTIC VESSEL
OCCLUSION. CLIN. EXPERIENCES

STOESSLEIN, F., W. MUENSTER, I. SCHILDHAUS BERLIN, DDR

In dog experiments a new valve system for symple detaching Latex bal-
loons were tested. After intravascular filling with Diatrizoat contrast
medium the balloons were constant in size for 30 days. Histologie
examinations demonstrated beginning organization of thrombosis
around balloon 5 days after implantation.

In embolization of tumour vessels (renal arteries, diaphragmatic
artery in pheochromocytoma, hypogastric arteries) and feeding branches
of pulmonary high flow angiomas or spermatic veins the balloon and the
application system were well suitable.
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INTERVENCIONÁLIS ULTRASONOGRÁFIÁBAN
SZERZETT TAPASZTALATAINK

TEMESIM., VARGA GY., MEGYEI KÓRHÁZ, PÉCS

A vékonytű bevezetése óta a felületközeli elváltozások mellett a tüdő tu-
morok percutan biopsziája egyre elterjedtebb direkt vizsgálómódszerré
vált. (A szerzők is 200 feletti esetben végezték.) Az ismert röntgenirányí-
táshoz hasonlóan az ultrahang vizsgálatok kiegészítéseként a hasüreg
számos további szervének célzott, percutan punkciójára is lehetőség nyílt.
Ezúton is tovább csökkenthető a diagnosztikus laparatómiák száma.
A szerzők Picker LS 3000 lineáris transducere melletti tűvezetéssel 1 év
alatt 25 percutan hasi punkciót. biosziát végeztek 19 betegen. 1—1 vese,
máj, ovariális cysta, 2 pancreas solid képlet és 20 pancreas pseudocysta,
illetve tályog diagnózisára vagy therápiájára került így sor.

A módszer általuk alkalmazott változatainak ismertetése mellett né-
hány eset bemutatásával a terápiás lehetőségeket is ismertetik. A rendel-
kezésre álló feltételek mellett végzett beavatkozásaik tapasztalatai — szö-
vődményük ez ideig nem fordult elő — alapján az eddigieknél szélesebb
körű alkalmazását ajánlják.
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COMBINED ANGICOAGULATION AND FIBRINOLYSIS
OF MASSIVE PULMONARY EMBOLISM

VUJIC /., SOUTH CAROLINA, USA

Eleven patients with massive or submassive pulmonary embolism were
treated with simultaneous anticoagulation and topical delivery of low
dose streptokinase through the catheter advanced into the pulmonary
circulation. The overall results suggest that this modality can be employed
in all those patients in whom systemic fibrinolytic therapy is contraindi-
cated. In some patients, however, systemic effects even with minimal doses
have been observed. Minor bleeding occurred in two patients and major
bleeding occurred in one patient. In an additional patient major bleeding
from gastric ulcer was present even before our therapy. Our observations
will discused in details.
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SHUNTDARSTELLUNG BEI DIALYSEPATIENTEN MIT DER
STATISCHEN UND SEQUENTIELLEN DIGITALEN
SUBTRAKTIONSANGIOGRAPHIE (DSA)

BOLSINGER, G., DARMSTADT, BRD

Während eines Jahres wurden 70 Patienten mit Komplikationen im
Bereich eines arteriovenösen Shunts mit der DSA untersucht. Dafür
stehen 3 Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Darstellung des venösen Schenkels über die liegende Dialysekanüle.
2. Transvenöse DSA über einen zentralen Venenkatheter via V. femo-

ralis.
3. Antegrade arterielle DSA.
Bei 42 Patienten gelang durch die direkte Punktion der Shuntvene

eine gute Darstellung des Shunts mit Nachweis der den Shunt-Komplika-
tionen zugrundeliegenden Veränderungen. Mit niedrigen KM-Mengen
können bei dieser Untersuchungsmethode kontrastreiche Darstellungen
des Shunts erreicht werden. Außerdem können mit der Sequenz-DSA
exakte Aussagen zur Hämodynamik gemacht und die funktionelie
Wirksamkeit der Veränderungen objektiviert werden. Bei 8 Patienten
musste zusätzlich eine transvenöse DSA erfolgen, da die Kompression
der zuführenden Shunt-Arterie nicht gelang. Eine intraarterielle Darstel-
lung wurde zusätzlich lediglich bei einem Patienten notwendig, bei
welchem ein Stealeffekt mit der intravenösen DSA nicht erkannt worden
war.
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LUNGENGEFÄSSVERÄNDERUNGEN BEI
BRONCHOPULMONALER DYSPLASIE

OPPERMANN H.-C., J. F. TOMASHEFSKI HEIDELBERG BRD,
BOSTON, USA

Bei Patienten mit bronchopulmonaler Dysplasie (BPD) im Stadium III
und IV wurden erstmalig mittels einer standardisierten Technik
postmortal Lungenangiogramme durchgeführt und diese makroskopisch
und mikroskopisch analysiert.

Die Ergebnisse von 8 Patienten mit BPD wurden mit den Befunden von
6 gleichaltrigen Patienten verglichen, die aus nicht-pulmonaler Ursache
gestorben waren und röntgenologisch einen normalen Thoraxbefund
aufwiesen.

Bei den BPD-Patienten fanden sich strukturelle Veränderungen der
Pulmonalgefäße im prae- und intra-acinären Gefäßabschnitt.

Neben Alterationen des Verzweigungsmusters waren pathologische
Gefäßkaliberschwankungen sowie eine abnorme Bronchialarterienfül-
lung nachweisbar.

Unsere Untersuchungen lassen folgende Schlußfolgerungen zu:
1. Die BPD kann zu umschriebenen oder diffusen Veränderungen der

Pulmonalgefäße führen.
2. Der Nachweis einer abnorm starken Bronchialarterienf üllung spricht

für eine pathologische Kollateralenbildung.
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SPINÁLIS ANGIOMA KATÉTERES EMBOLIZÁLÁSA

VÁRALLYAY GY., SZABÓ Z., MÁV KÓRHÁZ, BUDAPEST

Inkomplett gerincvelői harántlézió hátterében a myelográfia (+tomog-
ráfia) és a spinális angiografia intrameduUáris spinális angiomát igazolt
a D 12 magasságban. Az angioma helyzetének és nagyságának megítélésé-
ben, valamint a kezelés módjának kiválasztásában (embolizálás és/vagy
műtét) döntő jelentősége volt a spinális angiográfiának. — A maifor-
máció fő tápláló artériájának, a bal D12 szegment-artériának Spongostan-
embolizálása után két évvel a beteg bot nélkül járóképes.
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VENA SPERMATICA INTERNA PHLEBOGRAPHIA
JELENTŐSÉGE A VARICOCELE MÜTÉT
MEGVÁLASZTÁSÁBAN

TÓTHK, VARGA J., MOHÁCSI L., SZATAIL, MEGYEI KÓRHÁZ,
NYÍREGYHÁZA

Összefoglaló nem érkezett.
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A „LÁNCOS CYSTOGRAFIA" ALKALMAZÁSA
INCONTINENS NŐKNÉL

PETRIK., KÁLMÁN J., NAGY F., HIRSCHNER Z., SOTE
RADIOLÓGIAI KLINIKA, UROLÓGIAI KLINIKA

Az ún. láncos cystográfia egyelőre kevéssé elterjedt radiológiai módszer
az incontinens nők kivizsgálásánál, jóllehet segítségével a hagyományos
eljárásoknál jóval több információhoz juthatunk. A női incontinentia
gyakorisága, valamint az alkalmazott kezelési eljárások közel sem 100%-
os eredményessége vetette fel a mind részletesebb radiológiai és funkcio-
nális kivizsgálás szükségességét.

Eddigi tapasztalataink szerint a hátsó húgycső-hólyagalap szögletének
vizsgálatával, a hólyag-húgycső mozgásának képerosítős megfigyelésével
jobb diagnosztikai lehetőségre és az alkalmazandó terápia helyesebb
megválasztására nyílik mód. A vizsgáló eljárást műtét előtti és utáni
röntgenfelvételekkel demonstráljuk.
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AZ ECHINOCOCCUS CYSTA DIAGNOSZTIKAI PROBLÉMÁI

BALOGH E., A. KADI, N. MAMMERI, PÉTERFY S. UTCAI
KÓRHÁZ, BUDAPEST, JBN ROCHD", ALGERIA

Az echinococcus cysta jelentős helyet foglal el a parazitás megbetegedések
között a Maghreb országaiban. Korai felderítése igen fontos a ruptúra-
veszély megelőzése végett. Az esetek kb. 60%-ában a májban a helyezke-
dik el, kb. 30%-ban a tüdőben, a maradék 10% megoszlik az egyéb szer-
vek (vese, lép, agy, csont stb.) között.

Hagyományos röntgenvizsgálattal jól diagnosztizálható a tüdőben levő
cysta, a májban azonban rendszerint csak akkor látható így ha már elhalt,
elmeszesedett. Ezért tapasztalataink szerint a tüdőn kívüli echinococcus
diagnosztizálása az ultrahangos vizsgálat és computeres tomográfia fel-
adatai közé tartozik.

Ez utóbbiakkal igen jók a tapasztalataink.
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STRAHLEN- UND MULTIMODALE THERAPIE NACH
TUMORBIOLOGISCHEN VERHALTEN DES
OVARIALKARZINOMS

SZEPESI L, B. STADLER, R. HAWLICZEK, WIEN, AUSTRIA

Die vorwiegend transperitoneale Ausbreitung des Tumors verursacht
bereits im vermeintlichen Frühstadium I und II eine hohe Inzidenz von
subdiaphragmalen Metastasen bis zu 44% und in den fortgeschrittenen
Stadien 70%. Die wichtigsten strahlenbiologischen Faktoren, welche der
kurativen Behandlung Grenzen setzen, sind: Größe und Lokalisation
des Resttumors, regionäre Ausbreitung und damit das Bestrahlungsvolu-
men sowie die unmittelbare Nachbarschaft kritischer Organe wie Leber,
Nieren und Dünndarm. Bei nur subklinischen Tumorzellpopulationen
sind die kurativen Chancen am größten. Die verschiedenen strahlenthe-
rapeutischen Methoden allein und in Kombination werden kritisch
vorgestellt und ihre Ergebnisse stadiengerecht untersucht. Aufgrund
eigener Erfahrungen wird auf die kurativen Möglichkeiten der kombini-
erten Radio-Chemotherapie hingewiesen. Die simultane multimodale
Therapie sicherte 53% der Patientinnen in fortgeschrittenen Stadien
kurative Chancen zu, im Stadium III allein sogar 74%. Durch diese
Therapie konnten wir die medianen Überlebenszeiten im Vergleich mit
einem früheren Patientenkollektiv signifikant verbessern. Infolge Neben-
wirkungen bevorzugen wir jedoch seit März 1981 die sequentielle Thera-
pie. Kurative multimodale Konzepte inkludieren auch die Radiotherapie
im Stadium III.
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RETROPERITONEALRAUM BEI O VARIALKARZINOMEN:
KLASSISCHE RADIODIAGNOSTIK UND MODERNE
BILDGEBENDE VERFAHREN

STADLER B., T. SZEPESI, WIEN, AUSTRIA

Umfassende klinische Untersuchungen zeigen, daß eine retroperitoneale
Metastasierung in den vermeintlichen Frühstadien I und II 27 und in
Spätstadien III und IV bis zu 50% vorkommen kann. Nachdem das
höhere Stadium die Therapie und damit die Prognose bestimmt, trägt das
exakte radiodiagnostische Staging eine große Verantwortung. Zwischen
Februar 1977 und Februar 1981 behandelten wir 55 Patientinnen mit
fortgeschrittenem Ovarialkarzinom (45 FIGO III und 10 FIGO IV) Eine
der Zielsetzungen war die radiodiagnostische Beurteilung der retroperito-
nealen Lymphknotenstationen mittels Lymphographie, Lymphknoten-
scan, Sonographie und Computertomographie. Die Ergebnisse sind
mindestens durch zwei positive Untersuchungen abgesichert und durch
Operation histopathologisch bestätigt. Die Häufigkeit der retroperito-
nealen Lymphknotenbeteiligung beträgt 40% im Stadium III und 45%
im Gesamtkollektiv. Sonographie und Computertomographie erfaßten
bereits bei der Hälfte der Patientinnen einen bestätigten Befund. Mit 50%
war aber die Lymphographie an der Erfolgsrate beteiligt, bei nur 8%
Fehlbeurteilung. Die Indikation für die Lymphographie als invasive
Methode ist zwar durch die bildgebenden Verfahren eingeschränkt,
bleibt jedoch weiterhin aktuell.
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PROGNOSTISCHE FAKTOREN UND DEREN KLINISCHE
BEDEUVÜNG BEIM FORTGESCHRITTENEN
OV ARIALKARZINOM

SCHLAPPACKO., T. SZEPESI, B. STADLER, WIEN, AUSTRIA

Die letzten klinischen Untersuchungsberichte zeigen, daß unterschiedli-
che postoperative Therapiemodalitäten mit verschiedenen prognostischen
Kriterien verbunden sind. Während die Chemotherapie in den fortgesch-
rittenen Stadien von der Residualtumorgröße, vom Alter und histologi-
schen Differenzierungsgrad abhängig ist, weist die Megavolttherapie
allein in den Frühstadien keine Beziehung zur Histopathologie auf.
Zwischen Februar 1977 und Februar 1981 behandelten wir 55 Patientin-
nen mit fortgeschrittenem Ovarialkarzinom (45 FIGO III und 10 FIGO
IV). Angewandt wurden vier ventrale Siebfelder und biaxiale Pendelung
des kleinen Beckens sowie zwei verschiedene polychemotherapeutische
Regime. Für die Prognose verglichen wir die medianen Überlebenszeiten.
Es hat sich gezeigt, daß die Residualtumorgröße prognostischen Wert
besitzt (p< 0,01) und diese mit den Remissionen korreliert. Die Lokalisa-
tion des Resttumors im Subdiaphragmalraum sowie an der Leberoberflä-
che bedeuten jedoch eine schlechte Prognose unabhängig von dessen
Größe im Gegensatz zum Retroperitoneum. Weiterhin ist auch der
Unterschied zwischen Stadium III und IV (p< 0,001) prognostisch zu
werten, weshalb wir die lokaltherapeutische Behandlung von Patientinnen
im Stadium IV für nicht indiziert halten.
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AZ OVARIUM CARCINOMAS BETEGEK
SUGÁRKEZELÉSÉNEK ÉS GYÓGYSZERES KEZELÉSÉNEK
ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA

THURZÓ L., ÖKRÖS J., MÉSZÁROS GY., SZOTE NŐI KLINIKA,
RADIOLÓGIAI KLINIKA

A szerzők a SZOTE Női Klinika ovarium carcinomas beteganyagában
vizsgálták a sugárkezelés és a gyógyszeres (cytostatikus) kezelés hatásos-
ságát és eredményességét. Összehasonlítják a csak sugárkezelés és a gyógy-
szeres kezelés hatását a tünetmentességre és az átlagos túlélésre az ova-
rium carcinomas betegek esetén különböző klinikai stádiumban.
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TAPASZTALATAINK A PETEFÉSZEKRÁK KOMBINÁLT
KEZELÉSÉBEN

SZÁNTHÓ A., CSÖMÖR S., HUNKA R., SOTE L SZ. NŐI
KLINIKA, BUDAPEST

A női rosszindulatú daganatok halálozásában a genitalis tumorok igen
jelentős számmal szerepelnek. A női nemi szervi rákok közül — a méh-
nyakrák okozta halálozást is megelőzve — az első helyen 1979-ben már
az ovárium carcinoma okozta halálozás állt.

A petefészekrák alapkezelése radikális műtéti eltávolításból áll, ez
kiegészül a szórási terület besugárzásával. A túlélés javulását eredmé-
nyezheti a kombinált citosztatikus kemoterápia alkalmazása.

A SOTE I. sz. Női Klinikáján 1979—1984 között 72 petefészekrákos
beteg részesült a fenti komplex kezelésben.

A szerzők ismertetik a kezelésre alkalmas betegek kiválasztásának
általános elveit, stádium beosztását. Felhívják a figyelmet a kezelés előtt
és alatt végzendő vizsgálatok fontosságára.

Beszámolnak a klinika onko-radiológiai munkacsoportja által készí-
tett protokoll alkalmazásával elért biztató eredményekről és a kezelés
mellékhatásairól.
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A SEBÉSZI, SUGARAS ÉS GYÓGYSZERES KEZELÉS
VISZONYA A ROSSZINDULATÚ PETEFÉSZEKDAGANATOK
GYÓGYÍTÁSÁBAN

SZÁNTÓ /., MEGYEI KÓRHÁZ, MISKOLC

A petefészek daganatainak kezelésében sokáig kizárólagos szerepe volt
a sebészi és sugaras módszereknek, melyeket legfeljebb esetenként egé-
szítettek ki monokemoterápiával. Az új, hatékony daganatellenes szerek
eló'állítása és ciklikus-polikemoterápiás alkalmazása megváltoztatta a ke-
zelés taktikáját.

1978—83 között 40 beteget kezeltünk osztályunkon rosszindulatú
petefészekdaganat miatt. Közülük 4 inoperabilisnál kemoterápia után
„second look" műtét történt. Postoperative 36 esetben végeztünk tele-
cobalt besugárzást, 14 betegnél adjuvans kemoterápiával kiegészítve.
4 betegünket kezeltük műtét után kizárólag citosztatikumokkal.

Ismertetjük a komplex kezelés gyakorlatát osztályunkon. Beszámo-
lunk a Vumon-Methotrexat-Cyclophosphamid, valamint a cyclophospha-
mid-Adriamycin-Cis-platin kombinációkkal szerzett tapasztalatainkról
az elsó'dleges daganat, az áttétek és a recidivák kezelésében.
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NŐGYÓGYÁSZATI TUMOROS BETEGEK
IMMUNREACTIVITÁSÁNAK VIZSGÁLATA

STEFAN1TSK., KUHNE., GARADNAY B., KELLER G.,
POTE RADIOLÓGIAI KLINIKA, NŐI KLINIKA

Az előadók uterus cervix és corpus carcinomas betegeken vizsgálták
a cellularis immunreactivitást Tuberculin és DNCB (=2,4 dinitrochlor-
bensol) reactio segítségével.

Vizsgálataikat a kezelések megkezdése előtt, után, recidiva megjele-
nésekor és tartósan tünetmentes betegeken végezték.

Előrehaladott tumoros folyamatokban növekedett a negatív bőr-
próbák száma, míg I—II. stádiumban az immunreactivitás hasonló
a tumormentes kontroliéhoz, valamint a kezelés után legalább 36 hó-
nappal vizsgált tumormentes betegekéhez.

Tapasztalataik alapján az immunreactivitást a sugárkezelés lényegesen
nem befolyásolja. A csökkent immunválasz a tumor kiterjedésével mu-
tat összefüggést.
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KISMEDENCEI TELEKOBALT BESUGÁRZÁSI TECHNIKÁK
DÓZISVISZONYAINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA

NASZÁLY A., BÖTTCHER H. D., BRUGGMOSER G.,
NÉMETH GY., FŐVÁROSI ONKORADIOLÓGIAI KÖZPONT,
BUDAPEST, MÜNSTER, FREIBURG, BRD

A méhnyakrák telekobalt besugárzásához ajánlott technikák dózis-
viszonyait hasonlították össze CT-keresztmetszeteken történő számító-
gépes besugárzástervezés módszerével, különböző kismedencei átmérők-
nél. Az összehasonlítandó technikák kiválasztásánál Frischbier (1971)
felsorolását vették alapul. Különös tekintettel voltak a tumorosán érin-
tett parametriumok homogén terhelésére, a kritikus szervek védelmére
és a besugárzási technika reprodukálhatóságára. Vizsgálták a módszerek
előnyeit és hátrányait.

20 cm alatti medenceátmérőknél az opponáló, nyílt mezős elrendezé-
sek közül a két U-alakú, irreguláris mezős elrendezés látszik az optimá-
lis megoldásnak. 20 cm feletti medenceátmérőknél fokozatosan növek-
szik a pendel-technikák létjogosultsága, amelyek közül a biaxiális, 4 szek-
torban végzett pendelbesugárzás dóziseloszlása a legkedvezőbb.
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A SZELEKTIVITÁS KÉRDÉSE A MÉH ARTERIOGRÁPHIÁS
VIZSGÁLATÁNÁL

STUMPF /., VADON G., NÉMETH GY., FŐVÁROSI
ONKORADIOLÓGIAI KÖZPONT, WEIL EMIL KÓRHÁZ,
SOTE RADIOLÓGIAI KLINIKA, BUDAPEST

Eredetileg abdominális aortográphia alapján állítottak fel diagnózist,
leggyakrabban choriocarcinoma vizsgálatára használták e módszert.
A legutóbbi évtizedben terelődött a figyelem a szelektív, illetve a szuper-
szelektív vizsgálatok felé. Különböző méhdaganatok miatt végzett több
mint 110 arteriográphiás vizsgálataink során valamennyi technikát al-
kalmaztuk és ennek során az alábbi eredményre jutottunk:

Mind a collum, mind a corpus daganatok, mind a recidivák vizsgálata
során a szelektivitás növelése jelentősen növelte a vizsgálat információ
hozamát.

A kétoldali szelektív hypogastrica vizsgálat esetén konszekutív mód-
szert alkalmaztunk, egyértelműen ábrázolódtak az ellenoldali érrend-
szerrel való kóros összeköttetések.

a) Az a. uterina, az aa. vesicales, illetve az a. gluteális inferior szuper-
szelektív katéterezése segítségével minden kóros anastomózis kimutat-
ható.

b) Corpus tumoroknál, egyéb erek vizsgálatát csak akkor végeztük el,
ha a corpus tumor a myometrium határát túlhaladta.

c) Recidiv méhdaganatok intraarteriális chemotherápiához elenged-
hetetlenül szükséges információt tartalmaztak ezek a vizsgálatok.
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NORMÁLIS VALAMINT DAGANATOS MÉH ARTÉRIÁS
ÉRELLÁTÁSÁNAK ANATÓMIÁJA IN VIVO ÉS POST MORTEM
ANGIOGRÁPHIÁS VIZSGÁLATTAL

PATYÁNYIK M., ARÁNYI ZS„ STUMPF J., NÉMET GY„
VADON GY., FŐVÁROSI ONKORADIOLÓGIAI KÖZPONT,
WEIL EMIL KÓRHÁZ, SOTE RADIOLÓGIAI KLINIKA, BUDAPEST

Szerzők mintegy 30 esetben post mortem uterin angiográphiát végeztek,
és felhasználták az in vivo arteriográphiák során mintegy 50 esetben
negatívnak bizonyult, tehát normális arteriográphiás kép adatait. Első-
sorban a következő kérdésekre helyeztek hangsúlyt.

1. A cervix és a parametrium határa és elhelyezkedése az angio-
grammon. Az a. tubaria és az a. uterina intraligamentális szakasza között
feszülő parametrium a post mortem angiográphián jól ábrázolódik, igen
szerény érellátású normál esetben. Kóros esetekben az erre a területre
is terjedő daganat struktúrája az esetek többségében biztonsággal fel-
ismerhető.

2. A collum és a portió vérellátása rendkívüli jelentőségű. Szerzők
meghatározzák, hogy milyen százalékban látja el a cervix alsó szakaszát
illetve a portiót az a. uterinából eredő külön ág, és milyen százalékban
adják e terület vérellátását a környező szervek erei.

3. Meg kell határozni a méhnyak és a méhtest határát az arteriog-
ráphián. Erre a post mortem angiográphiákon túlmenően kombinált
hysteriográphiás és arteriográphiás vizsgálat ad lehetőséget. Ezen határ-
pont biztonságos megítélése a méhdaganatok stádiumbeosztásában
alapvető jelentőségű.
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THE RADIOLOGICAL DIAGNOSIS OF DISEASES IN THE HANDS

GINSBURG, L. D., CHICAGO MED. SCHOOL CLINICAL
TEACHING STAFF UCLA

Összefoglaló nem érkezett.
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ADVANTAGES IN THE USE OF JOPAMIDOLIN ANGIOGRAPHIC
DIAGNOSIS AND IN THE TREATMENT OF ARTERIOVENOSUS

G.CITTADINI, G. MALLARINI, G. GARLASCHI, GENOVA,
OLASZORSZÁG

Összefoglaló nem érkezett.
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DAS SOGENANNTE INFLAM MATOKISCHE ANEURYSMA DER
BAUCHAORTA

E. GMELIN, T. B1RTEL, H. BERGH, LÜBECK BRD

Das Inflammatorische Bauchaortenaneurysma ist gekennzeichnet durch
eine mit dem Aneurysma einhergehende retroperitoneale Fibröse unter-
schiedlicher Ausdehnung. Die seltene Erkrankung, mit deren Vor-
kommen en etwa 5% aller Bauchaortaneurysmen zu rechnen ist, zeigt
charakteristische computertomographische Befunde mit einer kontrast-
aufnehmenden, ring- oder spangenartigen gewebsdichten Struktur,
welche der Adventitia anliegt. Berichtet wird über 4 von uns beobachtete
Fälle. Die Ätiologie sowie die difFerentialdiagnotische Abgrenzung gegen-
über Aneurysmaruptur und retroperitonealen Lymphomen werden
diskutiert.
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AZ ANGIOGRÁFIA SZEREPE A RETROPERITONEALIS
TUMOROK DIAGNOSZTIKÁJÁBAN

FAZEKAS P., ERDÉLYI B., MEGYEI KÓRHÁZ, EGER

A primer retroperítonealis tumorok ritkák, felfedezésük az ultrahang
és a CT segítségével könnyebbé vált. Az angiográíia a műtéti tervezéshez
nyújt segítséget azzal, hogy a tumor kiterjedéséről, vérellátásáról, ere-
zettségéró'l ad információt. A hasi aortográfia és nagy páros, vagy párat-
lan ágainak angiográfiáján kívül a leghasznosabb jeleket az a. lumbalis(ok)
szelektív angiográfiaja nyújtja. A nagy artériák és a vese diszlokaciója
csaknem mindig kimutatható, az a. lumbalisok töltése pedig a tumor
erezettségéró'l ad felvilágosítást. A dúsan erezett tumorok általában
malignusak, de malignus tumor avascularis is lehet. Az angiostruktúra
alapján a tumor szövettani típusára biztos következtetés nem vonható
le.

3 esetünkön:
2 malignus hisüocy torna,
1 retroperítonealis lipoma —, akiknél az aortográfián kívül elvégez-

tük egy, vagy több a. lumbalis angiográfiáját is — bemutatjuk az angiog-
ráíia szerepét a retroperitonealis tumorok preoperatív diagnosztikájában.
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AZ ULTRAHANG „ANGIOGRÁFIA" LEHETŐSÉGEI
ÉS HATÁRAI

VARGA GY., TEMESIM., SZABÓ M., MEGYEI KÓRHÁZ, PÉCS

A real time ultrahang vizsgálat során különösen értékes tájékozódási
pontjaink a hasi nagyerek, amelyeket lefutásukban követünk, a vénákat
komprimáljuk, az artériák pulzációját megfigyeljük. A hasnyálmirigy
vizsgálatában differenciáldiagnosztikai és prognosztikai fontosságú az
erek érintettsége: dyslocatio, impressio, compressio illetve invasio. Más-
kor mellékleteiként — kedvező ábrázolási viszonyok között — felismer-
hetjük a hasi páratlan artériák eredésének variációit, rendellenességét,
a post-stenoticus tágulatot, kivételesen magát a stenosist. Fontos funk-
cionális jelként látjuk a coeliaca törzs légzőmozgással változó megtöré-
sét, külső kompresszióját. — A ritkán felismert kóros képződmények
leírásakor azonban számolnunk kell a fals pozitív és fals negatív leletek
nagyobb arányával — ultrahanggal artéria eredési szűkület jelenlétét
kizárni nem lehet. Megerősített eseteink alapján azonban helyesnek
tartjuk a kóros állapotok lehetőségének felvetését — klinikai, angiográfiai
megerősítésére. — Kóros eseteinket a dinamikus vizsgálat és a légző-
mozgás, valamint pulzusmozgás diagnosztikus értékű rögzítésével, video-
felvételek útján demonstráljuk.
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ANGIOKARDIOGRAPHISCHE VERLAUFSKONTROLLEN NACH
LOKALER INTRAKORONARER STREPTOKINASETHERAPIE
DES AKUTEN MYOKARDBVFARKTES

MÜLLER J. H. A„ G. ANDERS, CH. WESER, K.-P. KUMM
BERLIN, DDR

43 Patienten mit akuten Myokardinfarkt wurden im akuten Stadium
koronarographiert und selektiv mit einer lokalen intrakoronaren Fibri-
nolysetherapie behandelt (Streptokinase, Urokinase). Bei 35 Patienten
(81%) war diese lokale Fibrinolysetherapie erfolgreich.

21 Patienten wurden durchschnittlich 8,5 Monate nach Fibrinolyse-
therapie kontrollangiographiert. Bei einer Gruppe von 10 erfolgreich
lysierten Patienten zeigte sich eine statistisch signifikante Verbesserung des
Herzindex (l/min/m2) von 2,7+1,1 auf 4,2+1,4 (p<0,05), des Schlag-
volumens (ml/m2) von 32,4±15,2 auf 55,2±17,2 (p<0,01) und der
SEP (5) von 45,1+ 11,8 auf 54,4± 10,6 (p<0,05). Die Grosse des non-
kontraktilen Myokardareals (% Ventrikeloberflache) nahm statistisch
signifikant von 23,9+11,3 auf 12,2±10,2 ( P.01) ab. Diese Gruppe mit
weiterhin rekanalisierten Koronararteriensegmenten zeigte damit einde-
utig bessere kardiale Leistungsindizes als eine kleinere Gruppe von
Patienten mit ineffektiver Lyse order Reokklusionen der Koionarerterien.
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TÉVEDÉSI LEHETŐSÉGEK A HASI CT VIZSGÁLATOK SORÁN

BARTH A L., FŐVÁROSI TÉTÉNYI ÚTI KÓRHÁZ, BUDAPEST

A komputeres tomográf, az operátor és a leletet adó röntgenorvos sajá-
tos ember-gép rendszert alkot. A gépi oldal gyengeségei (korszerűtlen
szerkezet, hosszú scannelési idő, rossz térbeli és abszorpciós feloldóké-
pesség, kiszámíthatatlan és törvényszerű műtermékek, nagy rétegvastag-
ság, geometriai és abszorpciós torzítás), az emberi oldal hibái (hiányos
képzettség, módszertani hibák, pszichológiai törvényszerűségek), vala-
mint a rendszer általános túlterhelése és vezérlési hibái mind-mind súlyos
diagnosztiai tévedésekhez vezethetnek. Munkánkat alapvetó'en a technikai
feltételek determinálják. Adott technikai szint mellett a hasi szervek CT
diagnosztikájában leggyakrabban módszertani hibák fordulnak eló';
kevés szelet készül, nem az információt hordozó szeleteket készítik el,
nem töltik fel kontrasztanyaggal a beleket és az üreges szerveket, a szüksé-
gesnél ritkábban és kisebb dózisban adunk nephrotrop kontrasztanyagot.
Számos társadalmi eredetű hibaforrással is számolni kell: nem azokat
a betegeket vizsgáljuk, akiknek hasi kórképét CT-vel jól lehet diagnosz-
tizálni (indokolatlan társadalmi elvárások), a gyenge minó'ségű képekről
is véleményt adunk, a CT vizsgálatok indikációja laza, leleteink igazság-
tartalmáról alig kapunk visszajelentést (kommunikációs hibák).
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JOPAMIDOL IN PERIPHERAL PHLEBOGRAPHY

CITTADINI, G., G. MALLARINI, SAITTA S.t GENOVA, ITALY

Összefoglaló nem érkezett.
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VORTAUSCHEN VON NIERENKOLIEN BEI HERNIA
INTERSIGMOIDEA

SCHŐNEICH, R., COTTBUS, DDR

Összefoglaló nem érkezett.

254



243

A CSÍPŐÍZÜLETI PROTÉZIS RÖNTGENVIZSGÁLATA

LÜZSA GY., RÉTI G. P., ORSZ. REUMA ÉS FIZIOTERÁP. INT.,
BUDAPEST

A hazánkban évente végzett kb. 800 csípő total endoprotézis felét Inté-
zetünkben végzik. A külföldi statisztikák szerint a műtét után aszeptikus
szövődmények 15—20%-ban, szeptikus elváltozások pedig 1%-ban for-
dulnak elő. A csípő total endoprotézis műtéteknél fellépő szövődmények
radiológiai összefoglalásával a radiológus kollégákat kívánják tájékoz-
tatni.

A röntgenvizsgálat a csont, a cement és a fémrészek állapotát és egy-
máshoz viszonyított helyzetét értékeli. Meg kell figyelni a csonton az
osteotómia gyógyulását, az esetleges osteolysist, a periostealis reakciót
a heterotóp csontképzést, a cementen a kiterjedést, a fragmentációt, az
ektópiás elhelyezkedést, ^protézisen az esetleges süllyedést, a törést, a de-
formációt, a kopást és az elhelyezkedést. A szeptikus szövődmények
helyes megítélését a scintigrafia és a fisztulográfia segíti. Ismertetik a
röntgen vizsgálat hibalehetőségeit.

Az elmondottakat esetek bemutatásával demonstrálják.
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10 JAHRE ERFAHRUNGEN MIT STANDARDS FÜR HÄUFIGE
RÖNTGENUNTERSUCHUNGEN DER ABDOMINALORGANE

COBET, H., K. RICHTER, BERLIN, DDR

Von der Sektion Röntgendiagnostik der Gesellschaft für Medizinische
Radiologie wurden Standardisierungsempfehlungen für die häufigsten
Untersuchunsarten der Röntgendiagnostik erarbeitet, die einerseits
moderne wissenschaftliche Erkenntnisse, andererseits die technischen
und personellen Möglichkeiten kleiner Einrichtungen berücksichtigen.
Damit wurde z. B. für die Untersuchung der Abdominalorgane ein
einheitliches vergleichbares Vorgehen nach modernen Gesichtspunkten
erreicht. Die guten Erfahrungen mit den Empfehlungen haben es möglich
gemacht, diese in den Verbindlichkeitsgrad staatlicher Fachbereichsstan-
dards (TGL) zu überführen.
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AZ ULTRAHANGVIZSGÁLAT JELENTŐSÉGE
A GYERMEKKORI VESEBETEGSÉGEK DIAGNOSZTIKÁJÁBAN

LOMBAYB., MEGYEIK., GYERMEKEGÉSZSÉGÜGY/
KÖZPONT RÖNTGEN RÉSZLEG, MISKOLC

A különböző képalkotó módszerek közül az UH-vizsgálatot — Intéze-
tünk gyakorlatában — igen gyakran elsőként alkalmazzuk a hasi meg-
betegedések, kólikák okainak tisztázására.

Egy év alatt közel 300 csecsemő-gyermekbetegnél végeztünk vizsgála-
tot egy vagy több alkalommal, többnyire vesebetegségek tisztázására,
ill. nyomonkövetésére.

Az esetek egy részében első vizsgálatként már diagnosztikus értékkel
bírt, míg későbbi vizsgálatként értékes kiegészítést, vagy új információt
adott a röntgenvizsgálatok eredményeihez. Ezek igazolására öt bete-
günk UH-vizsgálatainak eredményeit ismertetjük.
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