
ПРОБЛЕМИ ЛІКУВАННЯ 
ОСТЕОМІЄЛІТУ ПІСЛЯ 
ВОГНЕПАЛЬНИХ ПОРАНЕНЬ

Вогнепальні поранення часто пов’язані з ортопедичними ускладненнями, такими 
як перелом, компартмент-синдром, інфекція, параліч нервів, пошкодження м’яких 
тканин тощо. Точне лікування цих травм продовжує залишатися предметом 
дискусій.

Кістка є анізотропною та певною мірою має властивості як твердого тіла, так і рідини. 
У той час як м’які тканини реагують на удар «роздавлюванням і розтягуванням», 
кістка реагує на подібну травму переломом. Перелом кістки може бути різного 
ступеня залежно від енергії удару та місця розташування. Чим більшу енергію 
має куля, тим складніші переломи і більше подрібнення відбуватиметься в місцях 
входу та виходу кулі.

Діагностика

Рекомендовано виконати рентгенографію ураженої кінцівки або порожнини тіла, 
що розташована вище та нижче рани. Рентгенографія може показати компоненти 
кулі, ідентифікувати переломи та розкрити інформацію про внутрішній шлях кулі. 
Магнітно-резонансна томографія (МРТ) протипоказана через металеву 
природу звичайних снарядів.

Комп’ютерна томографія має зображення з вищою роздільною здатністю та 
більшою чутливістю, що дозволяє виявляти радіопрозорі матеріали, такі як 
волокна, папір або пластик, які використовуються в конструкції кулі. Пошкодження 
судин можна ідентифікувати за допомогою цифрової субтракційної ангіографії або 
КТ-ангіографії.

Якщо є ознаки пошкодження суглоба або частинки кулі розміщені 
внутрішньокапсулярно, звичайне рентгенографічне зображення або аспірація 
суглоба можуть бути інформативними.

Антибіотикотерапія при пораненнях низькошвидкісними кулями 
та переломах, що НЕ потребують оперативного втручання

Низькошвидкісні балістичні поранення включають поранення від вогнепальної 
зброї з початковою швидкістю менше 400 м/с (Vо<400 м/с).

Дані досліджень демонструють, що іригація кульової рани без введення 
антибіотиків та оперативної фіксації є достатнім лікуванням.
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Іригація рани — це стабільний потік якогось розчину через відкриту ранову 
поверхню, для гідратації, очищення її від залишків змертвілих тканин.

З восьми досліджень, які включали неоперативне лікування переломів кінцівок, у 71 
випадку пацієнтів лікували без антибіотиків, а у 512 випадків пацієнти отримували 
антибіотики в тій чи іншій формі. Рівень інфікування становив 2,8 % (2/71) без 
антибіотиків і 2,1 % (11/512) з антибіотиками (p = 0,6835). Дані про 71 випадок 
перелому, який не лікувався антибіотиками, були отримані з двох досліджень, кожне 
з яких складалося з двох когорт: одна група, в якій пацієнтам вводили антибіотики, 
та друга, в якій пацієнти не отримували жодної антибіотикопрофілактики. Обидва 
дослідження прийшли до висновку, що профілактичний прийом антибіотиків 
не є необхідним для переломів, що не потребують оперативного втручання 
внаслідок низькошвидкісних балістичих поранень через однакові показники 
інфікування між когортами. 

Численні дослідження, однак, показали, що антибіотики слід призначати з 
профілактичною метою у випадках поранень, що не потребують оперативного 
втручання.

З восьми досліджень, у яких усі пацієнти отримували неоперативне лікування, 
чотири дослідження остаточно рекомендували використання антибіотиків, 
а ще два дослідження не надали офіційних рекомендацій, але містили дані, 
які переконливо свідчать про застосування антибіотиків. Якщо об’єднати усіх 
пацієнтів, що не мали оперативного втручання (n = 512) з пацієнтами, що його не 
мали, в інших дослідженнях (n = 282), загалом 794 переломи кінцівок лікувалися 
антибіотиками. Загальний рівень інфікування в цій групі становив 1,8 % (14/794). 
Більшість досліджень, які рекомендують антибіотики, говорять про коротку 
госпіталізацію з внутрішньовенним введенням антибіотиків, або курс 
пероральних антибіотиків амбулаторно.

У групі досліджень, які рекомендують використання антибіотиків, декілька 
досліджень вивчали відмінності у застосуванні конкретних антибіотиків, а також 
будь-які відмінності в способах введення антибіотиків. У шести з восьми досліджень 
пацієнтів, що мали неоперативне лікування, використовувався цефалоспориновий 
антибіотик окремо або в комбінації з іншими антибіотиками, а в чотирьох з 
шести дослідженнях, що поєднували пацієнтів з оперативним та неоперативним 
методом лікування, використовувався єдиний цефалоспориновий антибіотик. З 
512 (66,7 %) випадків — 341 випадок у восьми дослідженнях з пацієнтами, що мали 
неоперативне лікування, використовували цефалоспорин. Загалом у 555 випадках 
переломів із 794 (69,9 %) використовували цефалоспорин.

Антибіотикотерапія при пораненнях низькошвидкісними кулями 
та переломах, що потребують оперативного втручання

Сім досліджень включали пацієнтів, які отримували оперативне лікування для 
остаточної стабілізації перелому в результаті поранення низькошвидкісними 
кулями. Усі сім досліджень стосувалися використання антибіотиків, при цьому 
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п’ять із семи досліджень рекомендували використання антибіотиків, а два 
дослідження продемонстрували низький рівень інфікування при використанні 
антибіотиків без будь-яких остаточних рекомендацій. Загалом 273 переломи 
лікували антибіотиками, що призвело до рівня інфікування 4,8 % (13/273). Усі сім 
досліджень включали внутрішньовенне введення антибіотиків, у трьох із яких 
окремо згадувалося використання цефалоспоринів.

Санація рани при пораненнях низькошвидкісними кулями та переломах, 
що НЕ потребують оперативного втручання

Очищення рани від некротизованої тканини та іригація для очищення від детриту 
та сторонніх часток є важливими етапами лікування балістичних ушкоджень. 
Шість із семи досліджень рекомендували санацію ран при переломах, що не 
потребують оперативного втручання: 

• чотири рекомендували хірургічну обробку з поверхневим видаленням 
тканин у ділянці ураження,

• два — з розширеним(глибоким) видаленням. 

Загалом у 57 випадках відбулася хірургічна обробка з глибоким видаленням 
тканин, у 225 випадках – з поверхневим, а у 222 випадках хірургічної обробки 
не було взагалі. Рівень інфікування становив 3,5 % (2/57) у випадках з глибоким 
видаленням, 2,7 % (6/225) у випадках з поверхневим видаленням та 1,8 % (4/222) у 
випадках, де не відбувалася санація (p = 0,6652).

Санація рани при пораненнях низькошвидкісними кулями та переломах, 
що потребують оперативного втручання

При вогнепальних пораненнях низькошвидкісними кулями, що вимагають 
оперативної фіксації переломів, може бути прийнято рішення виконати 
хірургічну обробку рани з глибоким видаленням тканин через побоювання 
ввести металоконструкції в потенційно забруднену тканину. Незважаючи на 
це, у літературі наводяться приклади лікування, за якого балістичний перелом 
фіксується оперативно, але хірургічна обробка рани виконується з поверхневим 
видаленням тканин. Загалом у 14 дослідженнях було виявлено 517 випадків, з 
яких:

• у 50 випадках використовували хірургічну обробку рани з глибоким 
видаленням тканин,

• у 412 – з поверхневим,
• а у 105 випадках санація не використовувалася. 

Рівень інфікування для цих груп становить 4 % (2/50) для обробки з глибоким 
видаленням, 5,6 % (23/412) для обробки з поверхневим та 1,8 % без санації.
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Антибіотикотерапія та санація рани при пораненнях 
низькошвидкісними кулями та переломах тазу та суглобів, 

що потребують оперативного втручання

Залишені сторонні тіла та уламки потенційно можуть спричинити розвиток 
септичного артриту та інтоксикацію свинцем.

Пошкодження суглобу та наявність сторонніх тіл потенційно можуть спричинити 
зміну динаміки навантаження з наступним прискоренням виникнення артриту. 
Інтоксикація свинцем може виникнути в рідкісних випадках, оскільки синовіальна 
рідина діє як розчинник для свинцю. Сатурнізм діагностується при рівні свинцю 
в крові ≥0,10 мг/л, що, як повідомляється, виникає в проміжку від 2 днів до 40 років 
після вогнепального поранення.

Плюмбізм більш імовірний, якщо уламки залишаються в суглобовій щілині, кістці 
або міжхребцевому диску і менш імовірний, якщо уламки куль залишаються в 
м’яких тканинах, оскільки навколо сторонніх тіл утворюється капсула з фіброзної 
тканини.
Отруєння призводить до таких неспецифічних симптомів як:

• втома,
• анемія,
• головний біль,
• периферична нейропатія,
• біль в животі та енцефалопатія, що зазвичай виникають лише при рівнях 

свинцю в сироватці крові, які перевищують 0,24 мг/л. 

Враховуючи таке пошкодження суглоба, сторонні тіла і ризик місцевої інфекції 
та сатурнізм, в літературі пропонується суглобова іригація та санація. Санацію 
у таких ситуаціях можна проводити за допомогою традиційних відкритих або 
артроскопічних методів. Також два когортних дослідження рекомендували 
щонайменше 24-48 годин внутрішньовенного введення антибіотиків після 
вогнепального поранення у великий суглоб.

Травми кульшового суглоба та тазового поясу вимагають спеціального обстеження 
для визначення ушкоджень шлунково-кишкового тракту. Коли снаряд потрапляє 
в шлунково-кишковий тракт, виникає загроза інфікування прилеглої 
кістково-м’язової тканини. У трьох високоякісних дослідженнях, що вивчали 
переломи кульшового суглоба було запропоновано негайну санацію як основу 
лікування. Два з трьох досліджень додатково рекомендували антибіотикотерапію.

!

Антибіотикотерапія та санація рани при пораненнях 
високошвидкісними кулями та переломах тазу та суглобів, 

що потребують оперативного втручання

Високошвидкісні балістичні поранення включають поранення від вогнепальної 
зброї з початковою швидкістю більше 400 м/с (Vо>400 м/с).

Дослідження, в яких з низькошвидкісної та високошвидкісної зброї стріляють у 
блоки-імітатори (виготовлені з мила), демонструють утворення значної тимчасової 
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порожнини при використанні високошвидкісної зброї.

При такій великій кавітації високошвидкісні снаряди мають більшу схильність 
до інфікування через пошкодження м’яких тканин. Ці кулі часто призводять 
до значних пошкоджень, що стають схожими на відкриті переломи, враховуючи 
кількість травмованих м’яких тканин. Отже, ці переломи часто вимагають кількох 
повторів іригації та санації.

Специфічні ділянки вогнепального поранення, такі як кисть, стегно, стопа 
та дистальна частина гомілки пов’язані з підвищеним ризиком інфікування. 
Перфорація шлунково-кишкової або сечостатевої системи також може значно 
підвищувати ризик інфікування та сепсису.

Принципи лікування травм, спричинених високошвидкісними кулями, 
полягають у:

1. обробці рани,
2. видаленні сторонніх тіл і некротизованих тканин,
3. іригації,
4. іммобілізації,
5. первинно-відстроченому шві. 

Незважаючи на такі алгоритми лікування, балістичні поранення 
високошвидкісними кулями все ж мають вищий рівень інфекційних 
ускладнень, незважаючи на санацію та введення антибіотиків. Наприклад, 
одне з досліджень повідомляє про солдатів, які отримали переломи стегнової 
кістки внаслідок поранення високошвидкісними кулями. Усі пацієнти отримали 
оперативне лікування та внутрішньовенні антибіотики протягом невизначеного 
періоду часу. У семи (17 %) пацієнтів розвинулися інфекції м’яких тканин, а у шести 
(15 %) пацієнтів розвинулися інфекції кісток.

Загалом одинадцять досліджень надали інформацію про використання 
антибіотиків, з яких 10 досліджень остаточно рекомендували використання 
антибіотиків. Загалом у цих дослідженнях було ідентифіковано 353 пацієнти, 
які отримували антибіотики, і 106 переломів згодом були інфіковані (30,0 %), 
незважаючи на використання антибіотиків. Усі дослідження також включали 
пацієнтів, яким проводили оперативне лікування для стабілізації перелому, і 
частота інфікування серед цих пацієнтів (30,0 %) значно відрізнялася порівняно 
з частотою інфікування в групі пацієнтів з пораненнями низькошвидкісними 
кулями, які отримали антибіотики (4,8 %, 13/273; p = 0,0001).

Типи антибіотиків, що використовувалися, відрізнялися в цих дослідженнях. 
У зв’язку з рідкісним розвитком газової гангрени використання пеніциліну не 
рекомендується Товариством хірургічних інфекцій (Surgical Infection Society) та 
Рекомендаціями, щодо профілактики інфекцій, пов’язаних із бойовими діями 
(Combat-Related Infections Guidelines Panel). 

У літературі немає консенсусу щодо точного дозування, тривалості, шляху та типу 
антибіотиків, що використовуються для запобігання інфекції.

Рекомендації щодо вибору конкретного антибіотика відрізняються та залежать 



від форми рани, рівня забруднення сторонніми тілами, видів бактерій, 
виявлених культуральним методом, чи супутніх захворювань пацієнта. Зазвичай 
використовуються: 

• бензилпеніцилін,
• пероральні фторхінолони,
• внутрішньовенні цефалоспорини (першого або третього покоління), 
• аміноглікозиди,
• та/або гентаміцин.

Рекомендується негайне призначення антибіотиків. Тривалість 
антибіотикотерапії коливається від 24 до 72 годин залежно від особливостей 
випадку. Слід зазначити, що антибіотики ніколи не повинні використовуватися як 
альтернатива первинній хірургічній обробці рани. 

Потрібно вважати кулю інфікованою та лікувати вогнепальні поранення 
антибіотиками так само, як і інші проникаючі поранення.
Профілактичне видалення кулі рекомендується, якщо куля або уламок розташовані 
внутрішньосуглобово, всередині бурси або на долоні чи підошві стопи. Якщо 
кулю неможливо відчути при пальпації або вона розташована в м’яких тканинах 
без залучення суглоба, її, як правило, слід залишити. Однак може бути показане 
видалення, якщо куля обмежує рух, спричиняє пошкодження нерва або 
знаходиться в судині.
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