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Сучасна ситуація з перебігом збройного конфлікту на Сході країни характеризується наявніс-

тю значної кількості пацієнтів із вогнепальними пораненнями. У запропонованій статті автори
узагальнили матеріали, що представлені у світовій літературі, та власний досвід лікування по-
ранених військовослужбовців з бойовими пораненнями живота, які супроводжуються ушкоджен-
нями тонкої та товстої кишок, часто з формуванням травматичного шоку, значними крововтра-
тами та високими показниками летальності.

Застосування тактики “Damage control surgery” у поранених військовослужбовців з вогне-
пальними ушкодженнями товстої або тонкої кишки дає змогу уникнути необґрунтованих опера-
тивних втручань, скоротити затрати часу на власне операцію та післяопераційний період, який у
такому разі перебігає швидше та з меншою кількістю ускладнень. Ефективним при виконанні
оперативних втручань у поранених військовослужбовців з вогнепальними ушкодженнями товс-
тої або тонкої кишки за тактикою “Damage control surgery” є застосування оригінальної кишкової
кліпси.

Ключові слова: бойова травма, Damage control surgery, поранення товстої або тонкої кишки.
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Introduction. The current situation with the armed conflict in the east of the country is character-

ized by the presence of a significant number of patients with gunshot wounds in general. In the pro-
posed article, the authors summarize the materials presented in the world literature and their own ex-
perience in the treatment of wounded servicemen with combat wounds to the abdomen, accompanied
by injuries of the small and large intestine, often with traumatic shock, significant blood loss and high
mortality. Taking advantage of the opportunities to apply the field or military experience of NATO med-
ical services, we drew attention to the tactics of “Damage control surgery” (DCS), the use of which can
significantly improve the effectiveness of treatment and provision of phased medical care in armed
conflicts.

Material and methods. DCS management were introduced in NATO military field surgery. Its es-
sence is that in severe abdominal injuries, accompanied by traumatic shock III–IV degree, surgery is
not performed simultaneously in full, but is divided into several stages. The first stage consists of a
minimal amount of surgical interventions aimed at stopping intra-abdominal bleeding and preventing
contamination of the abdominal cavity with intestinal contents. To do this, the damaged area of the
colon or small intestine is either stitched with a stapler, or tied with a thick ligature, or sutured with one
of the types of sutures, but the primary anastomoses are not formed.

The internal organs are covered with sterile polyethylene, and the abdominal wall is temporarily
closed in one way. The results of the analysis of the effectiveness of surgical treatment of wounded
servicemen with gunshot wounds to the abdomen and intestines indicate the effectiveness of staged
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Вступ

Сучасна ситуація з перебі-
гом збройного конфлікту на
Сході країни характеризується
наявністю значної кількості па-
цієнтів із вогнепальними пора-
неннями [1, 3]. Виходячи з аб-
солютних показників, у струк-
турі захворюваності поранених
військовослужбовців значно
підвищуються епізоди з бойо-
вими пораненнями живота,
які супроводжуються поранен-
нями тонкої та товстої кишок,
часто з формуванням травма-
тичного шоку, значними крово-
втратами та високими показни-
ками летальності [5, 6].

Користуючись можливостя-
ми застосовувати польовий та/
або військовий досвід медич-
ної служби військ країн НАТО,
ми звернули увагу на тактику
“Damage control surgery” (DCS),
застосування якої дає змогу
суттєво покращити ефектив-
ність лікування та надання
етапної медичної допомоги за
умов збройних конфліктів [9,
11, 12]. Тактика DCS уже по-
чала застосовуватись у війсь-
кових мобільних госпіталях
Збройних Сил України, що бе-
руть участь у наданні хірургіч-
ної допомоги пораненим війсь-
ковослужбовцям під час бойо-
вих дій на Сході України [2, 7].
Перевагами цієї тактики є мож-
ливість виконання етапної ме-
дичної допомоги пораненим
військовослужбовцям при тяж-
ких пораненнях живота, які су-
проводжуються травматичним

шоком ІІІ–ІV ступеня [4, 8]. Ви-
ходячи з власного досвіду, та-
кий підхід є обґрунтованим,
оскільки організм за вказаних
вище умов не витримає прове-
дення радикального хірургічно-
го одномоментного втручання.
Саме методом розв’язання
такої проблеми у військовій хі-
рургії служить етапна тактика
хірургічного лікування, ефек-
тивність якої ми вирішили до-
слідити.

Мета роботи — визначен-
ня ефективності лікування по-
ранених військовослужбовців з
бойовими пораненнями живо-
та та кишечнику із застосуван-
ням тактики “Damage control
surgery”. Додатковим завдан-
ням роботи слугувала розроб-
ка і визначення інтраоперацій-
ної ефективності надійних та
зручних кишкових кліпс із полі-
мерних матеріалів, що застіба-
ються/розстібаються вручну
без допомоги додаткових при-
стосувань, з метою тимчасово-
го закриття дефектів тонкої
або товстої кишки (для запо-
бігання контамінації черевної
порожнини кишковим вміс-
том) під час хірургічних втру-
чань із приводу вогнепальних
поранень живота за тактикою
DCS.

Матеріали та методи
дослідження

Проведений аналіз лікуван-
ня 47 поранених військовослуж-
бовців з вогнепальними пора-
неннями живота та наявністю
ушкоджень тонкої та товстої ки-

шок. Середній вік хворих чоло-
вічої статі коливався від 21 до
37 років та дорівнював (29,5±
±4,5) року. Нами було сформо-
вано дві групи спостереження:
до основної групи були вклю-
чені 27 хворих із вогнепаль-
ними пораненнями живота та
кишечнику, при лікуванні яких
було застосовано оригінальну
розробку кліпси. Групу конт-
ролю сформували з 20 пора-
нених військовослужбовців з
аналогічними вогнепальними
ушкодженнями живота та ки-
шечнику, при лікуванні яких
було застосовано традиційні
кліпси за типом “Hem-o-lok”.

У 9 (19,1 %) хворих пора-
нення мали ізольований ха-
рактер, у 25 (53,2 %) вони були
множинними, у 8 (17,0 %) вог-
непальні поранення були по-
єднаними. Закрита травма діа-
гностувалась у 5 (10,7 %) па-
цієнтів.

Осколкові поранення жи-
вота було діагностовано у 37
(78,7 %) пацієнтів, кульові — у
10 (21,3 %).

Тактика DCS була започат-
кована у військово-польовій хі-
рургії країн НАТО. Її суть поля-
гає в тому, що при тяжких по-
раненнях живота, які супрово-
джуються травматичним шо-
ком ІІІ–ІV ступеня, хірургічне
втручання не виконується од-
номоментно в повному обсязі,
а поділяється на кілька етапів.
Перший етап складається з мі-
німального обсягу оператив-
них втручань, спрямованих на
припинення внутрішньочерев-

surgical tactics within the applied DCS tactics. Note that the proven effectiveness and positive results
of treatment of the above significant contingent of patients is largely due to the development and use
of the original clip, the use of which is convenient, fast, prevents contamination of the peritoneum dur-
ing the intraoperative period and thus causes the corresponding positive effects of surgical treatment
of gunshot wounds or small intestine by the tactics of “Damage control surgery” during the immediate
postoperative period.

Conclusion. The use of “Damage control surgery” tactics in wounded servicemen with gunshot
wounds to the colon or small intestine avoids unwarranted surgical interventions and reduces the time
spent on the operation itself and the postoperative period, which in this case runs faster and with few-
er complications. The use of the original intestinal clip is effective in performing surgical interventions
on wounded servicemen with gunshot wounds of the colon or small intestine according to the tactics of
“Damage control surgery”.

Key words: combat trauma, Damage control surgery, colon or small bowel injury.
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ної кровотечі та запобігання
забрудненню черевної порож-
нини кишковим вмістом. Для
цього ушкоджена ділянка товс-
тої або тонкої кишки або про-
шивається степлером, або пе-
рев’язується товстою лігату-
рою, або зашивається одним із
видів швів, але первинні анас-
томози не формуються. Внут-
рішні органи при цьому покри-
ваються стерильним поліети-
леном, а черевна стінка тим-
часово закривається одним із
способів [10].

Після цього проводяться
протишокові заходи до повної
стабілізації пораненого. У разі
стабілізації стану поранених
військовослужбовців черевну
порожнину відкривають, і про-
водиться завершення операції
на ушкоджених органах. Усі
вищеперераховані способи за-
побігання контамінації черев-
ної порожнини кишковим вміс-
том потребують затрат часу та
спеціального обладнання, то-
му розробка простих і швидких
способів тимчасового закриття
просвіту ушкодженої кишки є
актуальною.

Для визначення ефективно-
сті лікування пацієнтів обох
груп порівнювали середній
термін тривалості операції,
наявність/відсутність інтраопе-
раційної кровотечі, кількість
ускладнень протягом післяопе-
раційного періоду.

Отримані результати об-
робляли статистично із засто-
суванням непараметричного
критерію Крушкала — Валліса.
Відмінності вважалися статис-
тично вірогідними при р<0,05.

Результати дослідження
та їх обговорення

Нами було проаналізовано
досвід застосування різного
типу кліпс, які використовують-
ся для кліпування кровоносних
судин або інших анатомічних
структур (протока жовчного мі-

хура, сечовід та ін.) під час ла-
пароскопічних або відкритих
оперативних втручань (кліпси
“Hem-o-lok”). Указані кліпси
мають дві стулки, які з одного
боку нерознімно з’єднані між
собою за допомогою з’єдну-
вальної петлі, а з протилежно-
го боку є замок у вигляді ви-
ступу на одній зі стулок та за-
глиблення, що відповідає за
формою вказаному виступу.
При цьому з’єднувальна пет-
ля утворює єдине ціле зі стул-
ками, внутрішня поверхня
обох стулок кліпси має зрізані
виступи-ребра. Важливо та-
кож, щоб кліпса була виготов-
лена з гнучкого полімерного
матеріалу.

Проте наші початкові захо-
ди виявили такі недоліки кліпс,
якими користувалися раніше:

1) неможливість викорис-
тання кліпси для захоплення
тканин об’ємом понад 16 мм з
огляду на цільове призначен-
ня, розміри та конструкцію з’єд-
нувальної петлі;

2) неможливість, з ураху-
ванням її малого розміру, за-
стібання кліпси вручну та необ-
хідність використання спеці-
ального кліпатора;

3) неможливість розстібан-
ня кліпси у разі необхідності;

4) неможливість забезпе-
чення надійної фіксації рухли-
вих структур, наприклад кишеч-
нику, за рахунок малих розмі-
рів і наявності на внутрішній по-
верхні стулок виступів-ребер, а
також виконання кліпси з гнуч-
кого полімерного матеріалу.

Виготовлена нами кишкова
кліпса містить дві стулки, що з
одного боку нерознімно з’єд-
нані між собою за допомогою
з’єднувальної петлі, а з проти-
лежного боку мають замок у
вигляді виступу на одній зі сту-
лок та заглиблення, що відпо-
відає за формою вказаному
виступу на іншій. Важливо, що
кліпса виконана з гомополіме-

ру або поліпропілену; з’єдну-
вальна петля виконана у вигля-
ді гнучкої перегородки між стул-
ками; на внутрішній поверхні
однієї стулки виконаний киле-
подібний виступ, а на внут-
рішній поверхні протилежної
стулки є відповідне заглиблен-
ня у формі жолоба. Довжина
кліпси дорівнює 70 мм, шири-
на стулок — 5 мм, що важли-
во при застосуванні кліпси для
тонкої та товстої кишок.

Форма внутрішніх повер-
хонь стулок та щільний мате-
ріал, з якого виготовлена кліп-
са, забезпечують можливість
надійної тимчасової фіксації
рухливих структур кишечнику,
а саме розірваних кінців тонкої
або товстої кишки за тактикою
DCS для тимчасового запобі-
гання надходженню кишкового
вмісту в черевну порожнину до
стабілізації стану пораненого.

Після стабілізації стану по-
раненого черевну порожнину
повторно відкривають, кліпси
видаляють і виконують завер-
шальний етап операції. Будо-
ва з’єднувальної петлі та топо-
розміри кліпси дають змогу клі-
пувати структури значного діа-
метра, а саме товсту або тон-
ку кишку. При цьому кліпуван-
ня та знімання кліпси здійсню-
ються вручну (рис. 1).

Після виконання лапарото-
мії та ревізії органів черевної
порожнини при вогнепальних
пораненнях живота виявляють
ушкоджені ділянки тонкої або
товстої кишки. На кінці ушко-
джених ділянок кишки, відсту-
пивши 1–1,5 см від краю ушко-
дження, накладають кліпсу та-
ким чином, щоб увесь просвіт
потрапив між її стулками. При
стисканні кліпси рукою застіба-
ють фіксуючий пристрій, що
герметично перекриває про-
світ ушкодженої кишки та запо-
бігає потраплянню кишкового
вмісту в черевну порожнину
(рис. 2).
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Оригінальну кліпсу можна
також накласти на брижу кишки
або на судину, що кровоточить
при розтрощенні кишки, після
чого черевну порожнину проми-
вають розчинами антисептиків,
дренують і тимчасово закрива-
ють. Після стабілізації стану по-
раненого черевну порожнину
відкривали та виконували пов-
ноцінну резекцію ушкодженої
ділянки з формуванням анасто-
мозу або колостоми.

Використані кліпси після ма-
ніпуляції утилізували за загаль-

ноприйнятими стандартами.
Ефективність використання
кліпс для запобігання контамі-
нації черевної порожнини киш-
ковим вмістом при вогнепаль-
них пораненнях живота підтвер-
джена під час клінічних дослі-
джень.

У групі контролю 10 (50 %)
пораненим було виконано од-
ну операцію на органах черев-
ної порожнини, 5 (25 %) паці-
єнтам — дві операції, 4 (20 %)
пацієнтам — три операції, а в
одному випадку було зробле-
но чотири операції за наявно-
сті супровідного вогнепально-
го ураження печінки, жовчного
та сечового міхурів. Загалом
було виконано дві конверсійні
лапаротомії. Середня трива-
лість оперативного втручання
дорівнювала (67,2±6,6) хв.
Тривалість післяопераційного
періоду становила в середньо-
му від 6 до 13 діб (9,7±1,1).

В основній групі 19 (70,4 %)
пораненим військовослужбов-
цям було зроблено одну опе-
рацію, 7 (25,9 %) пораненим —
дві та в одному випадку за на-
явності поєднаного вогнепаль-
ного ураження внутрішніх орга-
нів черевної порожнини етап-

но було виконано три операції.
В одному випадку при розриві
селезінки виконали конверсій-
ну лапаротомію та спленекто-
мію. Середня тривалість опе-
ративного втручання станови-
ла (42,1±4,6) хв, що виявилося
суттєво менше, ніж такий показ-
ник у групі контролю (p<0,01).
Тривалість післяопераційного
періоду дорівнювала в серед-
ньому (4,6±0,7) доби, що також
мало суттєві розбіжності порів-
няно з аналогічним показни-
ком у пацієнтів групи контролю
(p<0,05).

Отримані нами результати
аналізу ефективності хірур-
гічного лікування поранених
військовослужбовців з вогне-
пальними ураженнями живо-
та та кишечнику свідчать про
ефективність етапної хірургіч-
ної тактики в межах застосова-
ної DCS. Відзначимо, що дове-
дена ефективність і позитивні
результати лікування вказано-
го вище значного контингенту
хворих у більшому ступені за-
слуга розробки та застосуван-
ня оригінальної кліпси, викори-
стання якої є зручним, швид-
ким, запобігає контамінації оче-
ревини протягом інтраопера-
ційного періоду та характери-
зується відповідними позитив-
ними наслідками хірургічного
лікування вогнепальних ушко-
джень товстої або тонкої киш-
ки за тактикою “Damage control
surgery” протягом безпосеред-
нього післяопераційного пе-
ріоду.

Таким чином, на підставі
проведеного лікування пора-
нених військовослужбовців з
вогнепальними ушкодженнями
товстої або тонкої кишки за
тактикою “Damage control sur-
gery” із застосуванням оригі-
нальної кліпси вважаємо за до-
цільне рекомендувати цю хі-
рургічну тактику при бойових
ушкодженнях живота та поєд-
наному ураженні кишечнику.
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Рис. 1. Зовнішній вигляд оригінальної кліпси: 1 — стулки кліпси;
2 — з’єднувальна петля; 3 — фіксуючий замок; 4 — виступ; 5 — за-
глиблення

Рис. 2. Інтраопераційне зобра-
ження локалізації розробленої
кліпси на кінці ушкодженої тонкої
кишки
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Висновки

1. Застосування тактики “Da-
mage control surgery” у пора-
нених військовослужбовців з
вогнепальними ушкодженнями
товстої або тонкої кишки дає
змогу уникнути необґрунто-
ваних оперативних втручань і
скоротити витрати часу на вла-
сне операцію та післяоперацій-
ний період, який в такому разі
перебігає швидше та з мен-
шою кількістю ускладнень.

2. Ефективним при виконан-
ні оперативних втручань у по-
ранених військовослужбовців з
вогнепальними ушкодженнями
товстої або тонкої кишки за так-
тикою “Damage control surgery”
є застосування оригінальної
кишкової кліпси.

Автори підтверджують від-
сутність конфлікту інтересів.

Ключові слова: бойова
травма, Damage control sur-
gery, поранення товстої або
тонкої кишки.
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