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Проблема лікування пацієнтів з вог-

непальними пораненнями ЛОР-органів в 
останній час набуває додаткової актуально-
сті. Це пов’язано із зростанням числа таких 
хворих, незважаючи на мирний час (Н.Ф. 
Родионов и соавт., 1999; М.А. Ашуров и 
соавт., 1999). Переважно зустрічаються по-
ранення, заподіяні пострілами з мисливсь-
кої вогнепальної зброї. Тактика при вогне-
пальних ранах передбачає якомога раннє 
проведення первинної хірургічної їх оброб-
ки та видалення сторонніх тіл (кулі, дріб). 
Оптимальним є видалення їх по ходу куле-
вого каналу з наступною його ревізією 
(Н.М. Смирнов, 1970). У випадках рентге-
ноконтрастної кулі важливого значення на-
буває рентгенологічне дослідження, але в 
сучасних умовах кулі бувають гумові та 
пластикові. Разом з тим навіть при викорис-
танні рентгенографії в двох проекціях трап-
ляються спостереження, коли знайти кулю 
за ходом раневого каналу не вдається, і ви-
никає потреба у вирішенні питання доціль-
ності видалення стороннього тіла іншими 
хірургічними доступами. При плануванні 
операції по видаленню вогнепального сто-
роннього тіла необхідно обов’язково врахо-
вувати потенціальну небезпечність хірургі-
чного втручання, зважаючи на можливість 
розташування кулі у безпосередній близь-
кості до життєво важливих органів (В.Р. 
Деменков, 1998).  

Ми мали справу з пораненням кулею з 
пневматичного пістолету. Постріли з метою 
самогубства виконувались впритул, що по-
яснює глибоке проникнення сталевих куль. 

Необхідно відмітити, що усунути кулю че-
рез раневий канал з врахуванням даних рен-
тгенографії у двох проекціях не вдалось. 
Для визначення її локалізації ми використа-
ли ультразвукове сканування м’яких тканин 
з введенням провідника – ін’єкційної голки.  

Хворий І.П. Сколовський, 1982 р. на-
родження, поступив у приймальне відділен-
ня Київської обласної клінічної лікарні в 
порядку швидкої допомоги. 

При поступленні під час огляду в пра-
вій висковій ділянці на шкірі, на 2 см вище 
виличної дуги, виявлено округлу рану діа-
метром близько 5 мм (вхідний отвір кулево-
го каналу), в якій знаходився згусток крові; 
при пальпації прилеглих м’яких тканин та 
зондуванні раневого каналу куля не визна-
чається. При орофарингоскопії видно рану 
такого ж характеру на м′якому піднебінні, 
на межі переходу в тверде піднебіння, по 
середній лінії. 

З анамнезу з’ясовано, що пацієнт з 
метою самогубства виконав два постріли з 
пневматичної зброї: один – у праву вискову 
ділянку, другий – у порожнину рота. 

При рентгенологічному обстеженні 
(краніографія в двох проекціях, рентгеноско-
пія) виявлено два сторонніх рентгеноконтрас-
тних тіла: одне – у товщі м’яких тканин пра-
вої вискової ділянки, яке прилягає до дуги 
виличної кістки, друге – за кістками, що утво-
рюють тверде піднебіння, у товщі м’якого 
піднебіння, рухливе при ковтанні. Порушення 
цілісності кісток черепа не виявлено. 

Лікарем швидкої допомоги у прийма-
льному відділенні куля була легко видалена 
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з м’якого піднебіння за допомогою мікро-
конхотома. Орієнтуючись на дані рентгено-
графії, ми зробили спробу знайти кулю в 
м’яких тканинах вискової ділянки за ходом 
раневого каналу, розширивши останній до 
2см. Але ця спроба не вдалася.  

Хворий госпіталізований у ЛОР-
відділення для подальшого дообстеження та 
лікування, йому призначено системну анти-
бактеріальну терапію. 

Для уточнення локалізації сторонньо-
го тіла у товщі м’яких тканин вискової ді-
лянки справа виконано Rö-графію черепа в 
2 проекціях з використанням рентгеноконт-
растних маркерів на шкірі.  

При повторній спробі під місцевим 
інфільтраційним знеболюванням виявити 
кулю через рану (розширений вхідний 
отвір) не вдалось.  

Для покращання орієнтації в м’яких 
тканинах та візуалізації стороннього пред-
мета було вирішено використати ультразву-
кове сканування навколишніх тканин. До-
слідження проводилось за допомогою апа-
рата „Unison 400”. Спочатку ми визначили 
локалізацію кулі – вона знаходилась на гли-
бині біля 3 см (з врахуванням набряку тка-
нин), на рівні внутрішнього краю дуги ви-
личної кістки. При пальпації набряклих 
тканин та доторкуванні до кулі зондом вона 
зміщувалась за виличну дугу, що пояснюва-
ло невдачі попередніх спроб її пошуку.  

Для визначення точного розташування 
кулі відносно шкіри ми використали фено-
мен ультразвукового сканування з перекри-
ванням “звукової тіні”. При захваті сторон-
нього тіла ультразвуковим датчиком перпе-
ндикулярно до нього було введено тонкий 
металевий предмет – голку. При співпадінні 
тіней від голки та кулі відмічено відповідне 
місце на шкірі. З визначеного місця під кон-
тролем УЗД виконана пункція м’яких тка-

нин з підведенням голки безпосередньо до 
стороннього тіла (мал. 1). Орієнтуючись по 
голці, ми через раневий канал легко вида-
лили кулю з м’яких тканин (мал. 2), а канал 
дренували гумовою стрічкою. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 1. Розміри видаленого стороннього ті-
ла (металева куля) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 2. Ультразвукове зображення сторон-
нього тіла і підведеної до нього ін’єкційної голки 
 

Таким чином, методика видалення 
сторонніх тіл з м’яких тканин під ультра-
звуковим скануванням є ефективною і зру-
чною у використанні.  
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