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Раною (vulnus) називається будь-яке механічне ушкодження організму, що супроводжується 

порушенням цілісності покривних тканин – шкіри або слизових оболонок. За наявності рани 
можливіушкодження й глибше 3 розташованих тканин, внутрішніхорганів (пораненнямозку, 

печінки, шлунка й кишечнику, нирок та ін.). Самепорушенняцілісностіпокривних тканин відрізняє 

рану відіншихвидівушкоджень (забою, розриву, розтягнення). Наприклад, 

ушкодженняпечінкивнаслідоктупоїтравми живота без руйнуванняшкірнихпокривіврозглядають як 
розрив, а ушкодженняприударіножем у ділянку живота – раною печінки, тому що є 

порушенняцілісностішкірнихпокривів.  

Основнимиклінічнимиознакамиран є біль, кровотеча й зяяння. У кожному 

випадкуїхнявиразністьзалежитьвідлокалізації рани, механізмуушкодження, об’єму та 

глибиниураження, а такожзагального стану пацієнта.  

Рани класифікуються за різнимиознаками. 

1. За характером пошкодження тканин - колоті, різані, рубані, забиті і рвані, укушені, 

отруєні, вогнепальні. 

Колоті рани наносятьсяколючоюзброєю (багнет, голка та ін.). Анатомічноюособливістюїх є 

значнаглибина при невеликомупошкодженніпокривів. При цих ранах завжди є 

небезпекапошкодженняжиттєвоважливих структур, розташованих в глибині тканин, в порожнинах 
(судини, нерви, порожнисті і паренхіматозніоргани). Зовнішнійвиглядколотих ран і виділення з 

них не завждизабезпечуютьдостатньоданих для постановки діагнозу. Так, при колотої рани живота 

можливопоранення кишки абопечінки, але виділеннякишковоговмістуабокрові з рани 
зазвичайвиявити не вдається. При колотої рани в області з великим масивомм'язівможе бути 

пошкоджена велика артерія, але у зв'язкузіскороченнямм'язів і зміщеннямранового каналу 

зовнішнякровотечаможе бути відсутнім. Утворюється внутритканевая гематома з 

подальшимрозвиткомпомилковоїаневризми. 

Колоті рани небезпечнітим, що через малу кількістьсимптомівможуть бути 
переглянутіпошкодження глубоколежащих тканин і органів, тому необхідно особливо 

ретельнеобстеженняхворого. Небезпечніколоті рани такожтим, що з ранить зброєю в глибину 

тканин вносятьсямікроорганізми, а рановівідокремлюване, не знаходячивиходуназовні, служить 
для них гарнимживильнимсередовищем, що створить особливо сприятливіумови для 

розвиткугнійнихускладнень. 

Різані рани наносятьгострим предметом. Вони 

характеризуютьсяневеликоюкількістюзруйнованихклітин; навколишнітканини не ушкоджуються. 

Зяяння рани дозволяєзробитиоглядпошкоджених тканин і створюєхорошіумови для 
відтокувиділень. При різаноюрані є найбільшсприятливіумови для загоєння, тому, обробляючи 

будь-якісвіжі рани, їхпрагнутьперетворити на різані рани. 

Рубані рани наносятьважкимгострим предметом (шашка, сокира та ін.). Для таких ран 

характерніглибокеушкодження тканин, широкезяяння, забій і струснавколишніх тканин, 

щознижуютьїхопірність і регенеративніздібності. 

Забиті і рвані рани є наслідкомдії тупого предмета. Вони характеризуються великою 

кількістюрозім'ятих, забитих, просоченихкров'ю тканин з порушеннямїхжиттєздатності. 

Забитікровоноснісудининерідкопіддаютьсяпосиленомуутвореннютромбів, 

щостворюєсприятливіумови для розвиткуінфекції. 



Укушенірани характеризуються не стільки великими і глибокимиушкодженнями, 

скількиважкоїінфікованістю вирулентной флорою рота людиниаботварини. Перебігцих ран 
частіше, ніжінших, ускладнюєтьсярозвиткомгостроїінфекції. 

Укушеніраниможутьбутизараженівірусом сказу. 

Отруєні рани – цетакі рани, в якіпотрапляєотрута (приукусізмії, скорпіона, 

проникненніотруйнихречовин і ін.). 

Вогнепальні рани відрізняютьсявідвсіхінших характером ранить зброї (куля, осколок); 

складністюанатомічної характеристики; особливістюушкодження тканин із зонами 
повногоруйнування, некрозу і молекулярного струсу; високимступенемінфікованості; 

різноманітністю характеристики (наскрізні, сліпі, дотичні та ін.). 

 2. Через пошкодження рани ділять на операційні (навмисні) і випадкові. 

 3. За інфікованості поділяють рани асептичні, нещодавноінфіковані та гнійні. 
 4. По відношенню до порожнинахтіла (цілості черепа, грудей, живота, суглобів та ін.) 

Розрізняютьпроникаючі і непроникаючі рани. Проникаючі рани становлятьвеликунебезпеку у 

зв'язку з можливістюпошкодженняабозалучення в запальнийпроцесоболонок, порожнин і 

розташованих у них органів. 
 5. Виділяють прості і ускладнені рани, при яких є будь-яке додатковеушкодження тканин 

(отруєння, опік) абопоєднанняпораненьм'яких тканин з пошкодженнямкістки, 

порожнистихорганів та ін. 

Видизагоєння ран. Розрізняють первинне загоєння, коли при зближених, дотичних краях і 
стінках рани процесизагоєнняйдутьшвидко, без ускладнень, і вторинне загоєння, коли є велика 

порожнина рани, багатозагиблих тканин, різнивсягнійнаінфекція і 

процесирегенераціїпротікаютьповільно, шляхом утвореннягрануляцій. 

Загоєннягнійних ран, як правило, відбуваєтьсявторинним натягом. Вторинним натягом гояться і 

незашитой рани з розбіжністюкраїв і стінок, рани, заповненізгусткамикрові, з наявністю в них 

чужоріднихтілабонекротизованих (загиблих) тканин. 

Наявність у хворого загальнихзахворювань, погіршуютьпроцесирегенерації (авітамінози, 

цукровийдіабет, кахексія при злоякіснихпухлинах, сифілістощо.), Такожнерідкопризводять до 

вторинногозагоєнню не тількивипадкових, а йопераційних ран. 

Процесизагоєннягнійних ран протікають в наступнійпослідовності. Спочатку рана 
очищуєтьсявіднекротизованих тканин, клітин, згустківкрові та ін. Далі на 

окремихділянкахстінокгнійноїпорожниниз'являютьсярозростанняклітин у 

виглядічервонихвузликів, які, поступовозбільшуючись у кількості та розмірі, покриваютьвсістінки 

і дно рани. 

Загоєння рани починається з перших днів. Епітелій, розмножуючись, наростає на грануляційної 
тканину. Якщо вона молода, з добре розвиненимисудинами, то епітелізаціябуваєміцною. Якщо ж 

грануляціїпокритізагиблимиклітинамиабовжеутворилася груба фіброзна тканина, то епітелій, гине 

і енітелізаціязатримується, утворюютьсядовго не загоюються рани, покриваєтьсявиразкамирубці. 

Відкінцівзруйнованихнервовихгілочокстінок рани і шкірипочинаєтьсярегенераціянервових 
волокон, які, розростаючись, направляються до епітелію і там утворюютьрецептори. Нервові 

волокна ростутьуздовжколагенових волокон рубця, вонитовщінормальних і звивистих. 

Зростанняїхйдеповільно, протягомдекількохмісяців. При великих і щільнихрубцяхнервові волокна 

нерідко не проникають в їх центр. 

Грануляційна тканина є бар'єром, 
щовідокремлюєвнутрішнєсередовищеорганізмувідзовнішніхвпливів. Грануляційна тканина 

складається з дужелегкораниміклітин і судин, тому навітьслабкамеханічнаабохімічна травма 



(протирання марлею, пов'язка з гіпертонічнимрозчином та ін.) Пошкоджуєїї. 

Такепорушенняцілостігрануляційноїтканинивідкриваєвхідні ворота для мікробів. 

При лікуваннірізнихгнійнихпроцесівможнаспостерігатирізнукількість і різний склад гною, 
якийявляє собою багатийбілкомзапальнийексудат, якийміститьвеликукількістьнейтрофілів, 

мікробів і ферментів. 

Невідкладнадопомогапораненим 

При наданніневідкладноїдопомогипораненимвирішуютьсянаступнізавдання: 

 • зупинкакровотечі; 

 • профілактикаінфекції; 

 • боротьба з шоком; 

 • своєчаснетранспортування до лікувального закладу. 

Незважаючи на спільністьзавдань, що стоять перед 

медичнимипрацівникамиабосвідкаминещасноговипадку, при всіхрізновидах ран слідпам'ятати і 

про деякіставляться до окремихвидів ран вимогах. 

Приблизнапослідовністьдій при наданніневідкладноїдопомогипораненому: 

 а) при звичайнихпораненнях: 

o • оголитиропу і оцінити характер ушкодження; 
o • зупинитизовнішнякровотеча (пальцевепритисненняартерії, 

накладеннякровоспинногоджгута, максимальнезгинаннякінцівки в суглобах, туга тампонада 

ропи, що давить); 
o • видалити з поверхні рани шматки одягуабоіншівільнолежачістороннітіла, 

фіксовані ранящие предмети не чіпати; 

o • окружність рани змаститирозчином йоду, спиртом, діамантовоюзеленню. При 
цьомуслідуникатипопаданняантисептиківвглибину рани, так як цепризводить до 

порушенняпроцесузагоєння; 

o • накластипервиннупов'язку, 

використовуючистерильнийабозовнічистийперев'язувальнийматеріал; 
o • при локалізації рани в 

областісуглобаабопоблизуньогозробитиіммобілізаціюкінцівкиімпровізованими шинами; 

o • застосуватиболезаспокійливізасоби; 
o • вирішитипитання про транспортуванняпораненого; 

 б) при особливо забруднених ранах, тобто при ранах, отриманихпід час роботи в 

тваринницькихприміщеннях, на городах, садовихділянках та ін .: 

o • оголити рану і оцінити характер ушкодження; 
o • при сильнійкровотечі–зупинитийого; 

o • ряснопромити рану 3% -ним 

розчиномперекисуводнюаборожевимрозчиноммарганцево-кислогокалію, 0,5% -ним 
розчиномхлоргексидинуабофурациліну і осушитисерветкою; 

o • накластипервиннупов'язку; 

o • датиболезаспокійливізасоби; 
o • забезпечити доставку пораненого в найближчігодини в лікувальний заклад; 

 в) при укушених ранах (заподіянихдомашнімиабо дикими тваринами): 

o • оголити рану; 

o • зупинитизовнішнякровотеча; 
o • ряснопромити рану мильною водою з використаннямгосподарського мила і 

висушитисерветкою; 

o • накластипервиннупов'язку; 
o • при наявності великих, множинних ран кінцівокзабезпечитиіммобілізацію; 

o • застосуватиболезаспокійливізасоби; 



o • сприятинеодмінноїзверненнямпотерпілого (навіть при поверхневих ранах і 

саднах) до лікувального закладу для вирішенняпитанняпро подальше лікування та 

щепленняпротиправця і сказу. 

Принципилікування ран будуються з урахуваннямбіологічнихпроцесів, щовідбуваютьсяврані. 

Лікувальні заходи повинніпокращуватипроцесирегенерації і створюватинесприятливіумови для 

розвиткумікроорганізмів у рані. У комплекс лікувальнихзаходіввключаютьзасоби, 

щодіютьмісцево на рану, і загальні, щодіють на весь організм. І ті, й 

іншіповиннісприятиполіпшенню умов природного перебігурановогопроцесу. Вони повинні бути 
різні при свіжих і гнійних ранах, у різних фазах перебігурановогопроцесу, а також при 

різнійвираженостіпроцесу. 

Загальнимизавданнямилікування ран є: 

 • вмінняпередбачати і попередитинебезпечніускладненняропи; 

 • зменшеннякількості та вірулентностіінфекції; 
 • видаленнянежиттєздатних тканин; 

 • посиленняпроцесіврегенерації. 
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