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by glomerular filtration changes and to
minor extend by modification of tubular
reabsorbtion in proximal renal tubules. It is
clearly manifested after water loading. The
use of small doses of ACE inhibitor lisinopril
(2.5 mg) in the treatment of сhronic
hepatitis with minimal activity may
contribute to the prevention of hepatorenal

syndrome by reducing the activity of the
kidney renin-angiotensin system
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Проведено аналіз лікування 1530 пацієнтів з вогнепальними пораненнями різної
тяжкості і локалізації. Разом із проведенням первинної, повторної і вторинної хірургічної обробки вогнепальних ран, застосовували сучасні методи обробки і лікування
ран: 211 пораненим проводили ультразвукову кавітацію ран; 187 пораненим застосували V.A.C.-терапію; 32 пораненим — обробку ран повітряно-плазмовим апаратом
«Плазон»; 43 пораненим — стовбурові клітини і плазму, збагачену тромбоцитами (у
вигляді внутрішньовенного і внутрішньо артеріального введень, а також місцево — у
вигляді аплікацій і обколювання ран), 14 — гемосорбцію, 27 — плазмаферез, 114 —
гіпербаричну оксигенацію. Ускладнення дорівнювали 3,2 %, померло 2 пацієнта з
важкими поєднаними пораненнями, несумісними з життям.
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Актуальність теми
З початком ведення бойових дій на
сході України військова та цивільна медицина зустрілися з низкою проблем,
пов’язаних з особливостями хірургічної
тактики при різних вогнепальних пораненнях. На початку військового конфлікту нерідко допускалися тактичні і організаційні помилки, які спричиняли ускладнення подальшого етапного лікування
поранених. У зв’язку з цим ми визнали
за необхідне поділитися досвідом лікування вогнепальних поранень у Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону (ВМКЦ ПР).
Актуальність проблеми обумовлена
збільшенням кількості вогнепальних поранень, складністю діагностики і лікування, більшою кількістю ускладнень і високим ступенем інвалідизації. Вогнепальні

поранення під час військових конфліктів
в 47,5 % випадків є причиною смерті на
полі бою і в 52 % — на етапах медичної
евакуації [1-3]. Тому питання лікування
вогнепальних поранень займають центральне місце в військово-польовій
хірургії.
Вогнепальна рана має низку принципових особливостей, від яких залежить
подальший перебіг ранового процесу [46]. Через високу кінетичну енергію та
особливостей ранової балістики сучасні
кулі при дотику з тканинами різної
щільності мають тенденцію відхилятися
від траєкторії польоту, викликаючи при
цьому значні ушкодження. Особливий
вид вогнепального поранення — це
мінно-вибухова травма, при якій відбуваються множинні і поєднані ураження декількох анатомічних ділянок з відривом і
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розтрощенням сегментів кінцівок та їх
переламами, що супроводжується загальним комоційно-контузійним синдромом і шоком [5, 7].
Метою нашого клінічного спостереження було покращення результатів
лікування вогнепальних ран на основі
застосування нових хірургічних технологій.
Матеріал і методи
Проведено аналіз лікування 1530
поранених з вогнепальними ушкодженнями різного ступеня важкості та локалізації, які перебували на лікуванні у ВМКЦ
ПР. У структурі ушкоджень переважали
осколкові поранення (рис. 1).
Поранення мали поєднаний характер з переважним ураженням кінцівок,
що нерідко ускладнювалося розвитком
травматичної хвороби з тривалими термінами стаціонарного лікування (табл. 1).
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Основним видом оперативного
втручання при вогнепальній травмі була
первинна хірургічна обробка вогнепальної рани. Залежно від термінів виконання первинної хірургічної обробки (ПХО)
проводили первинну, вторинну і повторну хірургічну обробку ран. Вторинна
хірургічна обробка виконувалася з приводу інфекційних ускладнень вогнепальних поранень.
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При проведенні
ПХО вогнепальних
ран ми дотримувалися наступних заходів:
інтенсивна інфузійно-трансфузійна
протишокова терапія
протягом гострого і
підгострого періодів
травматичної хвороби;
повноцінне знеболювання, якого досягали проведенням
наркозу сумісно з
провідниковою,
рідше — місцевою
інфільтраційною анестезією;
економна хірургічна обробка м’якотканинної рани, в основному вихідного
отвори, з видаленням
лише остаточно зруйнованих тканин;
-

збереження всіх
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кісткових уламків, пов’язаних з тканинами, рясне промивання рани антисептичними розчинами;

більше половини окружності кінцівки,
перелом кістки, пошкодження магістральних судин;

-

декомпресія фасціальних футлярів
шляхом фасціотомії крізь рану і
підшкірно;

-

первинний або первинно-відстрочений стабільно-функціональний остеосинтез апаратами зовнішньої
фіксації.

2) ішемічний некроз (м’язова контрактура, повна відсутність чутливості,
при діагностичному розтині шкіри
м’язи темні або знебарвлені, при
надсіченні не скорочуються і не кровоточать);

Характеристика виконаних оперативних втручань наведена в таблиці 2.
Показання до термінової ампутації,
на наш погляд, є наступними:
1)

значне пошкодження м’яких тканин
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3) гангрена кінцівки.
При сумніві в нежиттєздатності
кінцівки відносним показанням до термінової ампутації слугувало наростання
ендотоксикозу та олігоанурії.
Результати та їх обговорення
Разом із проведенням первинної, повторної і вторинної хірургічної
обробки вогнепальних ран, застосовували сучасні методи
обробки і лікування
ран.
Ультразвукову
кавітацію ран провели 211 пораненим
(рис. 2). У 187 поранених застосували
V.A.C.-терапію (Рис.
3). У 32 поранених
обробку
ран
здійснювали за допомогою повітряноплазмовим приладом «Плазон» (Рис.
4); 43 пораненим
вводили стовбурові
клітини і плазму,
збагачену тромбоцитами (у вигляді
внутрішньовенного і
внутрішньо артеріального введень, а
так само місцево —
у вигляді апплікацій
і обколювання ран),
14 — гемосорбцію,
27 — плазмаферез і
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плазми, збагаченої тромбоцитами,
гемосорбції, плазмаферезу, гіпербаричної оксигенації дозволяє зменшити кількість ускладнень і покращити
результати лікування вогнепальних
ран.
3.

;.4. 0  «0»

114 — гіпербаричну оксігенацію.
Для лікування вогнепальних ран ми
використовували збагачену тромбоцитами плазму (концентрація тромбоцитів
106/мкл). Спосіб введення — внутрішньовенно або внутріашньоатеріальна, а також у вигляді аплікацій і обколювання
ран. В основу механізму дії покладено
здатність поліпептидної молекули випускати біохімічні сигнали, які сприймаються рецепторами, розташованими на поверхнях ушкоджених клітин. Рецептори,
які отримали сигнал, стимулюють ділення і зростання цих клітин, що спричиняє
прискорення регенерації пошкоджених
тканин.
Для закриття великих дефектів м’яких тканин у 47,2 % поранених застосували невільні методи шкірної пластики, у
45,4 % — вільні методи і 7,4 % — комбіновані методи шкірнопластичних операцій.
Ускладнення становили 3,2 %, померли 2 паціента з важкими поєднаними пораненнями, несумісними з життям.
Висновки
1. Первинна хірургічна обробка залишається основним методом лікування вогнепальної рани.
2.

Застосування ультразвукової кавітації, V.A.C.-терапії, обробки ран повітряно-плазмовим апаратом «Плазон», введення стовбурових клітин і

Застосування сучасних антибактеріальних препаратів, відносно короткі
трати часу на евакуацію по Україні,
наближення елементів спеціалізованої хірургічної допомоги до поля бою,
скорочення кількості етапів медичної
евакуації дозволяє віддавати перевагу органозберігаючим методикам
лікування поранених з вогнепальними ушкодженнями кінцівок.
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Резюме
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ЛЕЧЕНИИ
ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАН
Каштальян М.А., Герасименко О.С.,
Тертышный С.В., Енін Р.В., Дауади Ф.
Проведен анализ лечения 1530 пациентов с огнестрельными ранениями
различной тяжести и локализации. Наряду с проведением первичной, повторной
и вторичной хирургической обработки
огнестрельных ран, применялись современные методы обработки и лечения
ран: 211 раненым — ультразвуковую кавитацию ран; 187 раненым применили
V.A.C.-терапию; 32 — обработку ран воздушно-плазменным аппаратом «Плазон»;
43 — стволовые клетки и плазму, обогащенную тромбоцитами (в виде внутривенного и внутриартериального введения, а так же местно — в виде аппликаций и обкалывания ран), 14 — гемосорбцию, 27 — плазмаферез, 114 — гипер-

баричекую оксигенацию. Осложнения
составили 3,2 %, умерло 2 пациента с
тяжелыми сочетанными ранениями, несовместимыми с жизнью.
Ключевые слова: огнестрельная рана,
хирургическая обработка, ультразвуковая кавитация
Summary
NEW TRANDS IN GUNSHOT WOUNDS
TREATMENT
Kashtalyan М.А., Gerasimenko О.S.,
Tertyshniy S.V., Enin R.V., Dhaouadi F.
The analysis of the treatment of 1530
wounded with gunshot wounds of varying
severity and localization. Along with the
primary, secondary and repeated surgical
treatment of gunshot wounds, applied
modern methods of processing and
treatment of wounds: 211 wounded —
ultrasonic cavitation wounds; 187 wounded
applied V.A.C.-therapy; 32 — treatment of
wounds air-plasma ap-paratus «Plazon»; 43
— stem cells and plasma rich in platelets
(as
intravenous
and
intraarterial
administration, as well as locally — as
applications wound and chipping); 14 —
hemosorption, 27 — plasmapheresis, 114
— hyperbaric oxygenation. Complications
were accounted for 3.2 %, 2 patients died
from severe concomitant injuries
incompatible with life.
Кey words: gunshot wound, surgical
treatment, ultrasonic cavitation
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