
ку за рахунок інтерстиціального компонента, в строки 2-5 місяців виявле-
но бронхокарціному з параканкрозною пневмонією.

Із 58 хворих периферичним раком, які лікувалися з приводу пневмонії,
13 виписани із стаціонара з залишковими змінами, в строки 4-12 місяців
на місці пневмонії у них виявлено бронхокарціному. При ретроспективно-
му аналізі рентгеновського обстеження патології не було.

Висновки. Параканкрозна пневмонія супроводжує центральний рак ле-
генів не лише на пізніх стадіях, але може бути ранньою ознакою бронхо-
карціноми. Виявлен контингент хворих периферічним раком легенів, мані-
фестація якого має вигляд інфільтративних виявлень. При пневмоніях з
затяжною течією потрібно виключити пневмонічну стадію периферичного
рака легенів.

UA9800282
НОВІ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНІ МАТЕРІАЛИ У ТОРАКАЛЬНІЙ

РАДІОЛОГІЇ

Катращук Г.К., Іванов В_<4., Маймур ТА., Ткаченко В.І. (Дніпропетровськ)

Введення. Проблема рентгеноконтрастних матеріалів у торакальній ра-
діології остаточно не вирішена

Існуючий шовний матеріал (за вийнятком танталових скрепок), дре-
нажні вироби, зонди і катетери недостатньо контрастні, особливо недо-
ступні для інтервенційної радіології. Крім того, нитки не дозволяють про-
стежити за станом швів після операції, окреслити ділянки для цілеспрямо-
ваної променевої терапії, виключити можливість залишення у организмі
тампонів, салфеток тощо.

Матеріал і методи. Нами розроблений новий рентгеноконтрастний
матеріал на основі відкриття аномального ефекту взаємодії рентгенівсько-
го випромінювання із ультрадисперсними середовищами (УДС). Тобто
ультрадисперсні частинки матеріалів або їх сполучень менші 1 мкм, вони
здібні поглинати рентгенівське випромінювання значно більше, чим тра-
диційні рентгеноконтрастні матеріали, і не підкоряються експоненціальній
залежності. Такі частинки по спеціальній методиці ми вводили у шовкові,
лавсанові, капронові та бавовняні нитки, котрі використовуються у
хірургії, а також судинні зонди і катетери. Провели дослідження на їх кон-
трастність, механічну та хімічну міцність, а також вплив на тканини орга-
нізму, тощо.

Контрастні властивості іх порівнювали з патентованими нитками
"Місгорас-600" (Англія).

Результати. За контрастними властивостями розроблений нами мате-
ріал перевищує оптичну щільність англійської патентованої нитки у 1,8-
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2,0 рази. Після стерилізації їх контрастність зменшувалась незначно (на 9-
13%), що не вплинуло на візуалізацію ниток, введених у тканини грудної
клітини щура, на протязі 6 місяців спостереження. Дослідження морфоло-
гічних показників тканини, в які було втілено контрастні матеріали, по за-
гальновизначеним методикам; показала відсутність помітного впливу на
тканини, а контрастність була значно вищою у порівнянні з традиційни-
ми.

Висновки. Проведені експерименти посвідчують достатні рентгенокон-
трастні властивості нового складу речовин в незначній кількості введених
у зонди, катетери, нитки, що значно оптимізує інтервенційну торакальну
радіологію.

UA9800283

ДОСЯГНЕННЯ У РОЗРОБЦІ РАДІАЦІЙНОЗАХИСНИХ
МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ТОРАКАЛЬНОЇ РАДІОЛОГІЇ

Катращук Г.К., Ткаченко В.І., /7ечонкін В.І., Пышнее В.Н.

(Дніпропетровськ)

Введення. До теперешнього часу у радіології використовуються тра-
диційні радіаційнозахисні матеріали, які базуються на свинцю, барію,
рідкоземельних елементів, тощо. Радіаційнозахисний одяг з них важкий,
неміцний, незграбний, інколи шкідливий. Виникла можливість розробки
радіаційнозахисних матеріалів, котрі відповідають сучасним вимогам.

Матеріал і методи. Робота базується на матеріалах відкриття, суть
якого полягає в тому, що певна концентрація різновеликих частинок (го-
ловним чином металевих і їх сполучень) створює стійку дискретну систе-
му, котра під впливом радіації та інших фізичних явищ проявляє ано-
мальні властивості, які не були характерні фізичним властивостям складо-
вих цієї механічної суміші частинок.

Зокрема нами досліджена аномальна зміна характерного кола взаємодії
речовин з рентгенівським випромінюванням (РВ) і виявлена властивість
створеної системи різних по величині частинок поглинати РВ більше чим
звичайно для цієї речовини і не підкоряться експонціальній залежності. Це
дало можливість провести науково-технічну розробку нових радіаційноза-
хисних матеріалів на основі полімерних волокон і тканин, гумових та
інших матеріалів.

Результати. Вже виготовлені зразки тканин, поглинання РВ яких ек-
вівалентно шару свинцю (0,05...0,2), радіоційнозахисний одяг з такоі тка-
нини не має негативних рис традиційної одежі.

Висновки. Наші теоретичні та експериментальні дослідження будуть
сприяти радіаційній безпеці при діагностиці та лікуванні торакальних хворих.
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