
Висновки. В процесі клінико-радіологичних досліджень визначені
зміни концентрації трипсину в крові при НФ ГН у дітей. В активний
період ГН на фоні набряків та протеінурії підшлункова залоза втя-
гується в патологічний процес, що проявляється зниженням екзокрин-
ної функції органа.

Препарати імунодепресиної терапії стимулюють функцію підшлунко-
вої залози щодо виробітки трипсину. Знайдені особливості концент-
рації трипсину в крові,певно,свідчать про те,що диспанкреатизм.який
спостерігається на етапі лікування ГК та ЦС,має тимчасовий характер у
більшості хворих.
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Введення. Незважаючи на роботи,які свідчать про збільшення ре-
зектабельністі і 5-річного виживання хворих з раком шлунка, які одер-
жували різні варіанти опромінення,цей спосіб лікування застосовується
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в поодиноких клініках (Queisser et al.,1989; Douglass et al.,1988; Чер-
ный B.A., 1989). Розроблений нами протокол комплексного лікування
враховує ці аргументи противників доопераційної променевої терапії і
передбачає диференційоване застосування як доопераційної так і
післяопераційної променевої терапії з одночасним проведенням інтен-
сивного реабілітаційного лікування ультрафіолетовим внутрісудинним
опроміненням крові та фітотерапією.

Матеріал та методи. Протягом 1997 року за новим протоколом
проліковано 37 хворих з раком. Рандомізація проводилась методом
історичного контролю. В контрольну групу включено 24 хворих, про-
оперованих в 1996 році. В цей час променева терапія в клініці не
застосовувалась. Оцінка результатів лікування проведена за загальни-
ми клінічними і загальноприйнятими інструментальними , лаборатор-
ними методиками. Для вивчення результатів доопераційної промене-
вої терапії використана КТ. Доопераційне опромінення проведено 11
хворим.

При доопераційному опроміненні застосовуваи 2 косих передніх по-
ля, які частково захоплювали ліву долю печінки, в поля намагались не
захоплювати ниркову паренхіму. Розмітка полів проводилась в лежачо-
му положенні хворого після дачі контрастної суміші і накладеній на
живіт металічній сітці. Поля планували на 4-5 см від границь контрас-
тованого шлунка. В дослідній групі доопераційна телегаматерапія вико-
нана 7 хворим крупними фракціями (20 Гр за 4-5 днів), 4 — дрібними
фракціями (40-45 Гр). Доопераційне опромінення хворі перенесли до-
бре. У 2-х хворих із локалізацією пухлин в пілоричному відділі шлунка
з'явились блювоти (вони спорадично були і до опромінення). У одного
із цих хворих опромінення припинено при дозі 10 Гр, другого 15 Гр.
Третій хворий одержав три сеанси крупнофракційного опромінення. В
зв'язку з появою кашлю і небезпекою пневмонії в неотоплюваному
приміщенні,де проводилось опромінення,терапія припинена.

Як показали лабораторні дослідження доопераційне опромінення не
впливало суттєвим чином на систему кровотворення,функцію печінки та
деякі показники коагулограми. Доопераційна променева терапія дріб-
ними фракціями — за даними контрольних комп'ютерних томо-
графічних досліджень може зменшити об'єм ракового ураження шлун-
ка і перигастральних тканин (лімфовузлів).

Не знайдено різниці в ускладненнях операцій в контрольній та
дослідних групах. Післяопераційне опромінення виконано 26 хворим. З
них 17 в дозі 40 Гр, 19 - 45 Гр. Планування полів опромінення прово-
димо в час операції,застосовуючи спеціальні мітки. Для цього звичайні
танталові скобки згинаються у вигляді кілець. 4-5 таких кілець нанизу-
ються на голку і хірург пришиває їх до тканин по периметру зони оп-
ромінення — в 4-х точках — верхній. Нижній,правій та лівій. Одне кільце
виявити рентгенографічно після операції важко.
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У 3 хворих зроблені спроби почати опромінення на 12-14 день піс-
ля операції. Однак в зв'язку з післяопераційною астенією опромінення
довелося припинити через 4-5 сеансів. Тому ми виписуємо хворих на
2-3 тижні додому. Хворі розширюють об'єм їжі, приймають фітопрепа-
рати (пилок квітковий). Через 30-40 діб після операції починається
опромінення.

Після проведення реабілітаційного лікування післяопераційне оп-
ромінення хворі переносять добре. Не відмічалось появи болів, не-
приємних відчуттів в животі,не порушувався апетит і стілець. Показни-
ки крові,функція печінки, нирок за даними звичайних клінічних аналізів
суттєво не змінювались. Із 26 хворих, які одержали післяопераційну
променеву терапію один пацієнт помер від генералізації процесу, інші
живі почувають себе добре. В контрольній групі померли від місцевих
рецидивів троє із 24 оперованих хворих.

Результати. Застосування доопераційної променевої терапії в ши-
рокій клінічній практиці гальмують побоювання можливих ускладнень
операції. Наші дослідження показали, що при строгому підборі хворих
до опромінення ці побоювання не виправдані. Післяопераційне оп-
ромінення безумовно може бути застосовано у всіх хворих. Перевага-
ми його є більш точне планування опромінення. Остаточна оцінка про-
токолу лікування раку шлунка можлива через 4-5 років після віддале-
них спостережень.

Висновки. Диференційоване застосування різних режимів доопе-
раційної променевої терапії згідно розробленого протоколу не усклад-
нює перебіг післяопераційного періоду. Післяопераційне опромінення
доцільно починати через ЗО днів після операції після проведення попе-
редньої госпітальної та амбулаторної реабілітації.
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