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подальшим накладанням пов’язки з медом і смолою�� У 
Древньому Єгипті застосовували мед, олію, вино і на-
віть закривали рани за допомогою шву чи клейкої речо-
вини�� Фахівці впевнені, що розвиток лікувальної спра-
ви тісно пов’язаний з утворенням армії та проведенням 
майже постійних військових дій�� У Вавілоні та Асірії 
існувала окрема асоціація лікарів-хірургів для постій-
ного супроводу військ під час проведення бою, тобто 
поступово зароджувалась військово-польова хірургія як 
спеціальність�� Перші госпіталі (валетудинаріуми) Древ-
нього Рима призначалися, насамперед, для лікування 
поранених і хворих воїнів, яких туди евакуювали в пе-
ріод проведення бойових операцій�� Саме в армії Юлія 
Цезаря з’явилися перші елементи військово-медичної 
служби, адже при валетудинаріумах проводилась й під-
готовка військових медиків [6, 8]��

В епоху античності перші вчені-універсали намага-
лись створити платформу для застосування різноманіт-
них місцевих засобів у наукових рамках�� Протягом не 
одного століття центром медичної думки залишалась 
Греція�� Найбільш видатним представником золотої 
доби Афін є Гіппократ (460-377 рр�� до н��е��), який по 
праву вважається родоначальником медицини�� Саме 
з його трактатів фактично була започаткована наука 
про загоєння ран і десмургія�� Гіппократ сформулював 
поняття первинного загоєння рани без нагноєння та 
вторинного з нагноєнням (як наслідком «забруднення» 
рани); вперше застосував металевий дренаж; описав 
клініку флегмон, абсцесів, бешихи�� В його трактаті «О 
древней медицине» є вказівки на подвійне призначен-
ня пов’язки (для зцілення рани та підтримки засобів 
зцілення), високих лікувальних властивостях пов’язок, 
змочених вином, розчинами галунів чи солей міді, ма-
зевих пов’язок з рослинними оліями [1, 16]��

Пораненим лицарям-феодалам Західної Європи періо-
ду Середньовіччя на полі бою рани обмивали водою з ви-
ном та накладали бинт, до спорядження воїна обов’язково 
входили мазь і пластир�� Рани лікували соками мигдалю та 
оливок, скипидаром, «цілющими водами», об’єктами рос-

Історія лікування ран і ранової інфекції нараховує 
багато століть�� Проблема патогенезу і лікування ран є, 
мабуть, найстарішим підрозділом медицини�� Зацікав-
лення та постійна увага до цієї старої проблеми пояс-
нюється, насамперед, тим, що уявлення про рановий 
процес постійно змінюється разом із розвитком меди-
ко-біологічних і технічних наук�� Прогрес науки завжди 
відкриває нові можливості лікування пораненого, що 
особливо яскраво стало помітним упродовж останніх 
десятиліть�� Окрім того, ранова інфекція залишається, 
на жаль, найбільш розповсюдженою на планеті�� Ак-
туальність проведення поетапного історичного аналі-
зу отриманого набуття в означеній галузі не втрачає 
свого значення, а навпаки, привертає все більш пильну 
увагу фахівців��

Метою дослідження було проведення стислої істо-
ричної ретроспективи розвитку поглядів на можливі за-
соби лікування пораненого, що розглядається як теоре-
тичне підґрунтя для подальшого науково-практичного 
та експериментального вивчення лікарських засобів 
(ЛЗ) із протизапальною та анестезуючою дією для пот-
реб військово-медичної служби�� 

Матеріали та методи дослідження
У перебігу дослідження застосовували загально-

наукові за системно-оглядові методи інформаційного 
пошуку, скринінг-аналіз��

Результати дослідження та їх обговорення
Історію засобів лікування ран можливо співставити 

з історією людства, адже вона почала формуватися за-
довго до зародження принципів побудови наукової ме-
дицини і фармації�� Ще доісторична людина прикладала 
до кривавих ран, отриманих під час полювання чи вій-
ськових сутичок, листя рослин, жмутики сухої трави чи 
моховиння�� Мабуть, найбільш ранні відомості про лі-
кування ран виявлені при вивченні древньошумерських 
глиняних дощечок (датовані 2500 р�� до н��е��)�� У текстах 
описано промивання ран молоком, розведеним водою, з 
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