
 

Первинна хірургічна 

обробка ран м’яких 

тканин 



Зміст: 

- Визначення – «рана» 

- Головні клінічні прояви рани 

- Класифікація ран 

- Невідкладна долікарська допомога при ранах 

- Рановий процес, його фази 

- Первинна хірургічна обробка ран 

- Способи загоєння ран 

- Принципи місцевого та загального лікування ран 

- Види ранової інфекції 



Рана  

це порушення цілостності шкірного 

покриву (слизової оболонки) з 

пошкодженням підлеглих тканин 
 



Ознаки рани 

• Біль 

• Зяяння 

• Кровотеча 



Класифікація ран 
за ступенем інфікованості 

• Навмисні - асептичні 

• Випадкові - первинно забрудненні 

мікроорганізмами (контаміновані) до развитку 

размноження їх у рані (до рівня 105 мікроорганізмів в 1 

грамі тканини) 

• Інфіковані – через 6-8 годин) з розвитком 

ранової інфекції (рівень мікроорганізмів більше 105 в 

1 грамі тканини)               



 Класифікація ран 
по відношенню до порожнин тіла 

    Проникаючі: 

• в грудну порожнину 

• в черевну порожнину 

• в порожнину черепа 

• в порожнину суглоба 

• в порожнину перикарда 

 

    Непроникаючі 



 Класифікація ран 
по характеру ушкодження 

• різані 

• колоті 

• рубані 

• забиті 

• укушені 

• отруєні 

• вогнепальні 

• рвані 

• розтрощені 



Класифікація ран 
за кількістю пошкоджень 

Поодинокі 

Множинні - два і більше 
пошкоджень в одній анатомічній 
області 

Поєднані - одночасне пошкодження 
двох і більше анатомічних областей 

Комбіновані - пошкодження в одній 
або декількох анатомічних 
областях, завдані двома і більше 
травмуючими факторами 



 Невідкладна допомога при 

пораненнях 
• зупинка кровотечі 

• знеболювання 

• заходи, спрямовані на профілактику 

ранової інфекції: 

 - туалет рани 3% перекисом водню 

 - осушення рани марлевими серветками 

 (кульками) 

 - обробка країв рани 70% спиртом, 

 йодонатом 

• накладання асептичної пов'язки 

• транспортна іммобілізація 

• транспортування в ЛПЗ 



Рановий процес 

   Послідовні зміни в рані при її загоєнні 

   Має 3 стадії: 

Ексудація (запалення) 

Проліферація (очищення рани) 

Регенерація (загоєння і 

формування рубця) 



Фаза ексудації (запалення) 

   Починається відразу після травми і 
характеризується: 

  наявністю ранового секрету 

  п’ятьма ознаками запалення: 

    1. біль 

    2. набряк 

    3. гіперемія 

    4. місцева гіпертермія 

    5. порушення функції  



Фаза проліферації (очищення) 

   Характеризується: 

 

очищенням рани від секрету та 
некротичних мас 

 

утворенням грануляційної 
тканини 



Фаза регенерації (загоєння) 
   Характеризується відновленням 

пошкоджених тканин з утворенням рубця: 

первинним натягом - шляхом 
щільного зіткнення і зрощення 
країв рани з утворенням тонкого, 
лінійного рубця 

 

вторинним натягом - шляхом 
поступового заповнення 
порожнини рани грануляційною 
тканиною з утворенням щільного 
рубця 



Хірургічна обробка ран 

 Первинна хірургічна обробка – 
виконується з метою: 

- профілактики нагноєння в рані  

- створення умов для первинного 
загоєння рани 

 Вторинна хірургічна обробка- 
виконується при розвитку інфекції в рані з 
метою:  

- прискорення очищення рани від 
некротичних мас 

- прискорення загоєння рани 

 



Первинна хірургічна обробка ран 

Рання - до 12 годин після 
поранення 

 

Відстрочена - через 12-24 години 
після поранення 

 

Пізня - через 24 години і пізніше 
після поранення 



Первинна хірургічна обробка 
    Показана: 
 При великих ранах м'яких тканин з 

розтрощеними, рваними, нерівними 
краями, при сильному забрудненні 
землею та ін. 

 При всіх ранах з ушкодженням великої 
судини, нерва, кістки 

  

    Не показана: 
 При дрібних поверхневих ранах з 

вузьким вхідним і вихідним отворами 
без ознак поранення великої судини, 
нерва, сухожилля, кістки 

 При множинних дрібних поверхневих 
сліпих ранах (саднах)  
 



Первинна хірургічна обробка 

     Включає в себе: 

 розсічення тканин 

 висічення нежиттєздатних тканин 

 видалення сторонніх тіл, згустків 
крові та ін. 

 ретельну зупинку кровотечі 

 пошарове ушивання рани 

 при необхідності - дренування 
рани 



Схема первинної хірургічної обробки рани 



Етапи первинної хірургічної обробки рани голови 



Первинну хірургічну обробку рани 
     Закінчують : 
 Пошаровим ушиванням рани- якщо вдалося 

висікти всі нежиттєздатні тканини і з моменту 
травми пройшло не більше 12 годин 

 Ушиванням рани на проточному дренажі - при 
ризику розвитку інфекції в рані і якщо з 
моменту травми пройшло більше 12 годин 

 Накладанням провізорних швів (залишати не 
зав'язаними), або рану не ушивають - якщо з 
моменту травми пройшло більше 24 годин і є 
ризик розвитку інфекції. Шви затягують на  

 3-4 добу при сприятливих умовах 

 Накладанням первинно відстроченого шва - 
при відсутності розвитку інфекції в рані на 3-7 
добу, до розвитку грануляцій 



Накладання швів на рану  

правильно 

неправильно 



Вторинна хірургіна обробка ран 

  Рання – виконується після  затихання 
запального процесу в рані, коли 
розвиваються здорові грануляції, які 
частково висікають. На рану накладають 
ранній вторинний  шов (на 7- 14 добу) 

 Пізня – виконується на очищеній рані після 
розвитку в ній рубцевої тканини, яку також 
частково висікають. Рану ушивають з 
накладанням пізнього вторинного шва 
(понад 2-3 неділі)  



Техніка дренування ран 

 а - пасивне проточное дренування 

 б - активне дренування 



Принципи лікування гнійних ран 
 

 Тривале активне дренування рани з 
промиванням її розчинами антисептиків (7-10 
днів і більше) 

 

 Рання активна хірургічна обробка гнійних ран 
з метою видалення інфікованих тканин зі 
стінок порожнини рани 

 

 Багаторазове промивання рани розчином 
антисептика 

 

 Обробка порожнини рани пульсуючим 
струменем антисептика або ультразвуком 



Принципи лікування гнійних ран 
 

 

 Вакуумне дренування рани 

 

 Введення в рану тампонів з мазями на 
гідрофільній основі (левосин, левоміколь) або 
з протеолітичними ферментами (трипсин, 
хемопсин) 

 

 Антибіотикотерапія при лікування поширених 
гнійних ран з урахуванням чутливості 
виділеної мікрофлори 

 

 Загальна імунотерапія 



Ранева інфекція 

  Обумовлена впровадженням 
патогенних мікроорганізмів в 
рану, отриману при травмі або 

операції 



Ранева інфекція 
    Гостра. Неспецифічна 

 

 Гнійна інфекція, яка обумовлена в 
основному патогенними коками: гній 
густий, жовтий або білий з коричневим 
відтінком, без запаху 

 

 Гнильна інфекція – збудники: анаероби 

 

 E. coli, Proteus, Klebsiella - гній сірий, 
рідкий, іноді з неприємним запахом. 
Синьогнійна паличка надає гною 
зеленуватого кольору 



Ранева інфекція 
     Гостра. Неспецифічна 

 Анаеробна неклостридіальна інфекція - 
збудники: Bacteroides, Fusobacterium -  
гній брудно-сірий з коричневим 
відтінком, рідкий, часто зі смердючим 
запахом, просочує жирову клітковину, 
викликає некроз фасцій, зв'язок, 
сухожиль 

 Анаеробна клостридіальна інфекція - 
збудники газової гангрени: Cl. septicus, 
Cl. perfringes, Cl. aedematicus, Cl. 
hystoliticus - гній рідкий, каламутний в 
невеликій кількості, з неприємним 
запахом. Викликає некроз м'язів з 
утворенням газу 



Ранева інфекція 

  Гостра. Специфічна 

 

Бешихове запалення 

 

Правець 

 

Карбункул сибірки 



Ранева інфекція 

Хронічна. Неспецифічна 

  Хронічний остеомієліт 

 

Хронічна. Специфічна 

  сифіліс 

  актиномікоз 

  туберкульоз 

  дифтерія 

  лепра 



Ознаки гнійної і гнильної інфекції 

 Місцево: 
 - біль в рані, яка  пульсує, розпирає, рве 

 

 - гіперемія і набряклість тканин 

 

 - збільшення ранового секрету гнійного 
 або гнильного характеру 

 

 - збільшення і болючість регіональних 
 лімфовузлів 



Ознаки гнійної і гнильної інфекції 

   Загальні симптоми: 

 - підвищення температури тіла вище 37, 5 
 - 38,5о С з ознобом 

 

 - тахікардія 

 

 - загальна слабкість, втрата апетиту 

 

 - запальні зміни в периферичній крові 
 (лейкоцитоз, зсув лейкоцитарної формули 
 вліво,  прискорення ШОЕ) 

 



Клінічні форми гострої гнійної і 

гнильної інфекції 

ІнфІльтрат 

Абсцес 

Флегмона 



Інфільтрат 

    Внутрішньотканинна серозна 
ексудація у відповідь на 
проникнення мікроорганізмів в 
тканини. 

   Виникає тільки при гнійній 
інфекції. Процес протікає без 
некрозу тканин. Тривалість 
запалення до 4 діб 



Симптоми інфільтрату 

1. біль 

2. ущільнення і набряклість тканин 

3. гіперемія шкіри 

4. відсутність симптому флуктуації 

5. місцева гіпертермія 

 

 Лікування консервативне: 

      сухе тепло, УВЧ, антибактеріальна 
терапія. Можливий зворотний розвиток 
інфільтрату або його перехід в абсцес  

 



Абсцес 
     Обмежене гнійне запалення в 

тканинах або органах 

      Ознаки: 

 
 біль 

 набряклість тканин на значній площі 

 гіперемія шкіри 

 позитивний симптом флуктуації при 
поверхнево розташованих абсцесах 

 отримання гною при діагностичній пункції 

 підвищення температури тіла з коливанням 
вранці та ввечері 



Визначення симптому флуктуації 



Флегмона 

Розлите гостре гнійне або гнильне запалення клітковини 
без обмеження від навколишніх тканин. Процес 

прогресуючий, повзучий, минаючи стадію інфільтрату 

Ознаки: 
 біль, набряклість тканин 
 гіперемія шкіри (не завжди) - відсутня при анаеробній 

клостридіальній та неклостридіальній інфекції 
 виражені порушення функції ураженої частини тіла 
 постійна висока температура тіла (40 0С і вище) 
 пізній позитивний симптом флуктуації 



Загальне лікування ранової інфекції 

1. створення спокою ураженій області 
або кінцівці 

2. повноцінне харчування (ентеральне і 
парантеральне)  

3. хірургічне лікування 

4. антибактеріальне лікування 

5. інфузійна терапія 

6. імунотерапія (імуноглобуліни, 
анатоксини) 



Фурункул 

 Гостре гнійне запалення 

волосяного мішечка, сальної  

залози і підшкірної клітковини.  

Збудник частіше стафілокок. 

 Локалізація- обличчя, шия, 

поперекова і сіднична 

області. Лікування - спочатку 

консервативне, але при утворенні  абсцесу, 
хірургічне. 

При фурункулі лиця лікування обов’язково в 
умовах стаціонару. 

 



Карбункул 

 Множинне гостре гнійне 

запалення декількох волосяних 

мішечків, сальних залоз і підшкірної 

клітковини, що супроводжується їх 

некрозом (утворюється кілька гнійно 

некротичних стрижнів). Локалізація – 

дуже часто задня поверхня шиї (в місцях 

тертя).  

 Загальні симптоми більш виражені, ніж 

місцеві. Лікування  стаціонарне. 



Гідраденіт 
   Гостре гнійне запалення  

потових залоз. Збудник 

частіше стафілокок. 

   Локалізація – пахвові  

западини. Лікування в стадії 

інфільтрату консервативне, а 

в стадії абсцесу - 

хірургічне. 

 



Панариций 

 Гостре гнійне запалення тканин пальця 

    Клінічні форми: 

1. Шкірний, підшкірний 

2. Пароніхій - запалення навколонігтьового валика 

3. Піднігтьовий  

4. Сухожильний 

5. Кістковий 

6. Суглобовий 

7. Пандактиліт- запалення всіх тканин пальця 



Мастит 
 Гостре гнійне запалення 

     тканин молочної залози 

  Частіше розвивається у жінок, 
які вперше годують грудьми. 
Причина-застій молока. 

   Форми маститу:  

 Серозний 

 Гнійний            Окрім серозного, всі      

 Флегмонозний  форми лікуються  

 Гангренозний   хірургічними методами 



Газова гангрена 

     Анаеробна хірургічна інфекція, яка 
проявляється важкою вираженою 
інтоксикацією з переважним ураженням 
м'язової та сполучної тканин. Збудники  
розмножуються без доступу кисню до 
некротичних тканин в рані.  

  Місцево: біль в рані, що розпирає, різкий 
набряк м'яких тканин, підшкірна крепітація, 
мало ранового секрету з неприємним запахом, 
сірий колір м'язів, що визначаються в рані 
(вид вареного м'яса), шкіра біля рани бліда, 
ціанотична. 



Газова гангрена 

    Лікування комплексне - хірургічна 

обробка рани з широкими розрізами, 
видалення мертвих тканин, промивання 
рани 3% перекисом водню, дренування 
рани. 

    Введення протигангренозної 

   сироватки 150.000 МЕ, антибіотиків. 

    Хворого переводять в гнійне 
відділення, ізолюють в окремому боксі, 
проводять перев'язки індивідуальними 
інструментами. 



Правець 

    Анаеробна хірургічна інфекція, 

  викликана паличкою правця Cl. tetani з 
переважаючим ураженням нейронів 
головного і спинного мозку і розвитком 
судом м'язів. Збудник мешкає в 
кишечнику людини, виділяється з 
випорожненнями назовні. Інкубаційний 
період 4-14 днів, іноді 1 доба. Вхідні 
ворота - пошкоджена шкіра і слизові 
оболонки 



Правець 
Клінічні прояви:  

Місцеві - посилення болів в рані; м'язові 
посмикування навколо рани 

 

Загальні - судоми жувальних м'язів; 
утруднене відкривання рота; виражена 
інтоксикація; 

 порушення ковтання; ригідність 
потиличних м'язів; тонічні і клонічні 
судоми м'язів від мінімальних 
подразнень (звук,світло); спазм 
дихальних м'язів; асфіксія 



Невідкладна допомога при правці 

 лікувально-охоронний режим з 
виключенням зовнішніх подразників 

   (світло, звук) 

 

 консультація хірурга (хірургічна 
обробка рани) 

 

 госпіталізація в хірургічне 

   відділення з ізоляцією в боксі    

 



Екстрена профілактика правця 

 Показана: 

 при всіх випадкових ранах 

 укушених ранах 

 глибоких опіках і відмороженнях 

 проникаючих пораненнях шлунково- 
кишкового тракту 

 
   Якщо остання ревакцінація більше 5 років: 

  У нещеплених: ПА 1,0 мл + ППС 3.000 МО по 
Безредко 

   У щеплених: ПА 0,5 мл або АДП-М 0,5 мл 

  



 Принципи лікування правця 
 

 лікувально-охоронний режим з виключенням 
зовнішніх подразників 

 госпіталізація в хірургічне відділення з 
ізоляцією в боксі 

 введення правцевого анатоксину та 
протиправцевої сироватки (за показаннями) 

 проти судомні препарати 

 парентеральне харчування 

 ШВЛ (штучна вентиляція легенів) 

 катетеризація сечового міхура і спорожнення 
кишечнику 

 хірургічна обробка рани 


