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линного, мінерального (глина, зола, земля) та тваринного 
походження (сало, щойно знята шкура тварин, сальник, 
кишкова стінка, плівка з яєчної шкаралупи, сеча, кров ка-
жанів)�� У цей непростий час вчення про рани отримало по-
дальший розвиток завдяки науковим працям італійських 
учених з університетів Падуї, Салєрно, Болон’ї, а також 
паризьких хірургів [6]��

Низка інновацій в галузі лікування вогнепальних ран 
була розроблена французьким хірургом Амбруазом Паре 
(1510-1590), який забороняв заливати ділянки рани кипля-
чою олією, що лише посилювало травму�� Значний вклад у 
розвиток військово-польової хірургії та вчення про рану 
внесла діяльність великого російського хірурга Миколи 
Пирогова (1810-1881)�� Принципи організації допомоги 
пораненому, сформульовані ним, є основоположними до 
сьогодні�� Істотні труднощі виникали при лікуванні ран 
у випадку приєднання інфекції, адже поранення у вій-
ськовий період «переростають у своєрідну травматичну 
епідемію»�� Вченими вперше запропоновано накладання 
гіпсової іммобілізаційної пов’язки, введено наркоз при 
проведенні оперативного втручання [1, 16]�� 

Під впливом вчення про антисептику та асептику 
проф�� Джозефа Лістера (1827-1912) з’явився широкий 
спектр антисептиків і перев’язувальних матеріалів�� Для 
лікування ран стали застосовувати карболову кислоту, 
йодоформ, ксероформ, йод, лізол, перекис водню, розчин 
Роттера, анілінові барвники, їхтіол, перуанський бальзам, 
препарати срібла та свинцю, спирти етиловий та камфор-
ный, нафталін тощо [8, 20]��

У другій половині ХІХ ст�� досягнуто істотного про-
гресу у вивченні мікробіології ранового процесу�� Проф�� 
Ілля Мечников (1845-1916) своїм вченням про фагоцитоз 
та фагоцитарну теорію імунітету заклав теоретичну базу 
загальної терапії поранених [16]�� До кінця століття було 
запропоновано понад 20 антисептичних препаратів, які 
широко застосовуються до сьогодні��

У ході Першої світової війни та після її завершен-
ня зусилля військових лікарів були сконцентровані 
переважно на подальшому вивченні ранового проце-
су, пошуку нових, більш ефективних антисептіків й 
удосконаленні методів лікування ран�� У 1932 р�� от-
римано низку препаратів сульфаніламідного ряду, бі-
лий стрептоцид і сульфідін успішно застосовувались 
у вигляді порошку для присипання ран під пов’язкою 
[1, 14]�� У цей період загальний наркоз для військових 
хірургів був майже єдиним способом знеболення�� Вва-
жалось, що у воєнний час місцеву анестезію слід за-
стосовувати лише у 25-35 % випадків�� До речі, такої 
ж думки дотримувалась більшість радянських хірур-
гів ще перед Великою Вітчизняною війною [4, 18]�� 
Олександра Вишневського (1874-1948) за життя було 
визнано класиком російської та радянської хірургії�� 
Спостерігаючи за дією новокаїну на перебіг запаль-
них процесів, він дійшов висновку, що ця речовина не 
лише має знеболювальну здатність, але й позитивно 
впливає на перебіг запального процесу та загоєння ран�� 

Поєднання новокаїну та олійно-бальзамічної пов’язки 
(мазь Вишневського), інші запропоновані ним методи 
знеболювання та лікування поранених зберегли тисячі 
життів при мимовільній гангрені ніг, трофічних вираз-
ках, абсцесах, карбункулах, інших захворюваннях та 
застосовуються й нині [16]�� Гангрена, протиставити 
якій можливо лише антибіотики, залишалась справж-
нім лихом для поранених аж до 1940-х років [12, 14]��

Розв’язання нової війни призвело до порушень на-
лежного постачання ЛЗ та іншого медичного майна для 
потреб військово-медичної служби�� Ситуацію рятува-
ли антисептичні препарати, отримані як пожертви від 
місцевого населення та через зв’язки з міськими апте-
ками та лікарнями�� Зокрема, поширеним у військово-
санітарній службі був етакридину лактат у таблетках 
і порошку, з якого виготовляли 1-2 % зелений розчин�� 
Цим антибактеріальним засобом промивали рани і на-
сичували марлю для перев’язок�� При легких поранен-
нях вживали, переважно, настоянку йоду чи борну мазь�� 
Концентрований розчин нітрату срібла, який зберігався 
у скляному посуді, ефективно діяв при лікуванні ран з 
великою поверхнею [18]��

Справою оборонного значення стала заготівля лі-
карських рослин (ЛР)�� Як активні антисептики війсь-
кові лікарі та санітари застосовували фітонциди ци-
булі та часнику, препарати з календули, звіробійну 
олію, бальзам з ялівцю�� Нестачу перев’язувальних ма-
теріалів допомагав вирішити торф’яний мох (Sphagnum 
palustre), який сприяв швидкому загоєнню ран завдяки 
своїм гігроскопічним і бактерицидним властивостям�� 
При лікуванні поранених застосовували примочки з 
відвару м’яти (Menthae piperita) або золототисячни-
ка (Centaurium erythraea); компреси з відвару дубової 
кори (Quercus robur) прикладали на відлежані рани, а 
порошком посипали рани, що гнили�� У 1941 р�� у медич-
них госпіталях вперше стали застосовувати настоянку 
з лимонника (Schizandra chinensis), чим прискорювали 
відновлення сил поранених і підвищували гостроту зо-
ру у льотчиків під час нічних польотів [6, 15]��

Війна сприяла створенню та впровадженню антибіо-
тиків, що надало потужний поштовх для подальшого 
розвитку вчення про рану та її лікування�� Загалом вели-
чезний досвід, накопичений упродовж військових кам-
паній попереднього часу, було усвідомлено та узагаль-
нено як у воєнні, так і у післявоєнні роки�� З цієї точки 
зору до цього часу не мають собі рівних фундаментальні 
праці Пирогова М�� (1941-1944), Покровського М�� П�� і 
Макарової М�� А�� (1942), Гориневської В�� В�� (1942), Аніч-
кова Н�� Н�� із співавт�� (1951), Давидовського І�� В�� (1952)�� 
Суттєве зацікавлення викликає праця О�� Н�� Голікова 
(1951), в якій автор наполягає на тому, що саме біоло-
гічний стан тканин рани обумовлює перебіг ранового 
процесу (а не характер і властивості інфекції, як вважа-
лось раніше)�� Іншими словами, отримав морфологічне 
обґрунтування принцип, який на практиці було доведено 
у ході війни радянськими хірургами [4, 11, 12, 16]�� 


