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Частота опіків в Україні останніми рока-

ми знижується. За період з 1991 до 2006 

року цей показник зменшився в 2,5 ра-

зу – від 33,9 до 13,3 на 10 тис населення. При 

цьому більшою мірою зменшилася частота 

опіків серед дорослого населення. Разом з 

тим, ступінь тяжкості опіків значно зростає, 

особливо серед пацієнтів похилого і старечо-

го віку, а також у дітей до 3 років. 

Термічні ураження частіше отримують у 

промислово розвинених регіонах України 

(Донецька, Луганська, Одеська області, де 

цей показник становить 17,0–18,3 на 10 тис 

населення), тоді як у західних регіонах час-

тота опіків значно нижча (Чернівецька – 7,0, 

Тернопільська, Львівська – 8,8, Миколаївська, 

Харківська – 10,3, Вінницька, Закарпатська 

області – 11,1).

У цілому по Україні за 2006 рік зафіксовано 

52 735 випадків опіків серед дорослого насе-

лення та 9534 – у дітей [1].

Для забезпечення надання спеціалізованої 

медичної допомоги населенню в Україні функ-

ціонують 33 опікові відділення та центри, які 

мають від 30 до 80 спеціалізованих ліжок при 

загальному фонді в 1325 ліжок.

Стабільна і досить висока летальність при 

опіковому шоку і особливо в період гострої 

опікової токсемії змушує визнати, що пробле-

ма термічних опіків залишається актуальною і 

в теперішній час [2].

Опікова травма специфічна, як правило – 

недостатньо знайома навіть хірургам, трав-

матологам чи лікарям інтенсивної терапії і 

має суттєві відмінності від усіх інших видів 

травм – поширеність ураження тканин, тяж-

кість, тривалість шоку й інтоксикації, частота 

розвитку генералізованої інфекції та інших 

ускладнень опікової хвороби [3]. 

Опіками називають групу ушкоджень ор-

ганізму, спричинених термічними, хімічними, 

електричними, променевими та світловими 

факторами.

Тяжкість опіку визначається площею, гли-

биною ушкодження шкіри і підлеглих тканин 

та ураженням дихальних шляхів.

Заслуговує на увагу класифікація глибини 

термічних уражень Е.Я. Фісталя та ін., прийнята 

на ХХ з’їзді хірургів України в 2002 році.

І ступінь – епідермальний опік (біль, гіпе-

ремія, пухирі, наповнені серозною рідиною 

янтарного кольору, ушкодження епідермісу 

до росткового шару).

ІІ ступінь – дермальний поверхневий опік 

(як правило, шкіра без епідермісу, або він роз-

ташований на рані у вигляді шматків, які легко 

видаляються). Больова чутливість знижена. 

В подальшому на ранах формується сухий 

або вологий струп. Пошкодження дерми до 

придатків шкіри (пітні і сальні залози, волосяні 

фолікули та їх протоки).

ІІІ ступінь – дермальний глибокий опік (то-

тальний некроз шкіри до підшкірно-жирової 

клітковини).

ІV ступінь – субфасціальний опік (не-

кроз шкіри, підшкірно-жирової клітковини, 

поверх невої фасції, м’язів, кісток).

За особливостями лікування та загоєння 

опікових ран виділяють поверхневі та гли-

бокі опіки. До перших належать опіки І–ІІ ст., 

оскільки вони здатні загоюватися самостійно 

за рахунок епітелізації з придатків шкіри та 

їх протоків.

Опіки ІІІ–ІV ступенів називають глибокими, 

їх загоєння можливе лише шляхом пересадки 

повношарових шкірно-жирових трансплан-

татів на живильній ніжці або вільних розщеп-

лених аутодермотрансплантатів на гранулю-

ючі рани.

При певній мінімальній площі та глибині 

ураження розвивається опікова хвороба, тяж-

кість якої наростає пропорційно збільшенню 

площі та глибини опіку.

За даними вітчизняних та світових опіко-

вих центрів, мінімальна площа глибоких або 

поверхневих опіків, яка запускає механізми 

розвитку опікової хвороби, становить у дітей 

за глибокого опіку 5% поверхні тіла та більше; 

за поверхневого – 10% поверхні тіла та більше. 

У дорослих, відповідно, 10% поверхні тіла та 

більше за глибокого опіку; 15–20% та більше – 

за поверхневого.

Опіки, менші за площею, трактують як міс-

цевий процес, який, зазвичай, не потребує 

інфузійно-трансфузійної терапії.

При опіках, які відповідають мінімальній 

площі глибокого або поверхневого ушкод-

ження шкіри, розвивається опікова хвороба.

Опікова хвороба – це відповідь організму 

на тяжку опікову травму, внаслідок якої под-

разнюються, ушкоджуються та гинуть численні 

шкірні рецептори з подальшою зміною жит-

тєдіяльності всіх внутрішніх органів та систем 

і порушенням усіх видів обміну речовин.

В її розвитку виділяють такі періоди: пе-

ріод опікового шоку (1–5 діб); період гострої 

опікової токсемії (в середньому 14 діб); пе-

ріод септикотоксемії, що триває до повного 

відновлення втраченого шкірного покриву 

й ліквідації інфекційних ускладнень; період 

реконвалесценції (одужання настає після 

відновлення втраченого шкірного покриву і 

триває аж до відновлення функцій опорно-

рухового апарату й можливості самообслу-

говування). Період реконвалесценції у тяжких 

хворих може тривати до 5 років, у дітей – до 

закінчення росту.

Періоди опікового шоку та гострої опікової 

токсемії часто об’єднують поняттям гострого 

періоду опікової хвороби.

Такий поділ перебігу опікової хвороби на 

періоди, з одного боку, є умовним, а з іншо-

го – дозволяє спрямовано призначати патоге-

нетично обґрунтовані схеми інфузійно-транс-

фузійної терапії.

Варто відмітити, що з упровадженням су-

часних технологій лікування часто вдається 

змінити клінічний перебіг опікової хвороби. 

Наприклад, раннє висічення некротичних тка-

нин з одномоментною ксенодермопласти-

кою, аутодермопластикою або за їх комбінації 

може перервати розвиток опікового шоку, 

абортувати період гострої опікової токсемії, 

септикотоксемії, і хворий з періоду шоку при 

дермальних поверхневих опіках переходить у 

період реконвалесценції або одужання. 

Значення догоспітальної допомоги хворим 

з опіками важко переоцінити, а її аналіз в сис-
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темі етапного лікування дозволив дійти двох 

важливих висновків:

•  чим раніше і швидше надавалася допо-

мога потерпілим на основі стандартних 

лікувальних схем, тим меншою була ле-

тальність у лікувальних закладах;

•  спроба детального обстеження потерпі-

лих і розширення комплексу лікувальних 

заходів у місці отримання травми в кін-

цевому рахунку загрожує негативними 

наслідками.

Врятувати життя потерпілим з критичною 

та надкритичною травмою можливо тільки за 

умови надання їм кваліфікованої та спеціалі-

зованої допомоги [2].

Основною метою при наданні допомоги 

хворим з термічною травмою є покрещення 

результатів їх лікування шляхом впровадження 

сучасної концепції само-, взаємо- та першої 

медичної допомоги, етапного лікування, раціо-

нальних методів консервативного і хірургічного 

лікування.

Життя потерпілого з тяжким опіком, а також 

результати і наслідки травми перебувають у 

безпосередній залежності від того, коли, яким 

чином і наскільки правильно йому була надана 

допомога на догоспітальному етапі. Практика 

свідчить, що само-, взаємодопомога обпеченим 

або не надається, або виконується неправильно 

[4]. Здебільшого це пов’язано з тим, що населен-

ня не має необхідних знань та елементарних 

навичок з надання долікарської допомоги по-

терпілим. В ідеалі кожен житель України пови-

нен уміти правильно надати само- та взаємодо-

помогу в момент отримання термічної травми.

Удосконалення патогенетично обґрунтова-

них методів надання само-, взаємо- та першої 

медичної допомоги при опіках є важливою 

задачею комбустіології. Згідно із сучасними 

уявленнями остаточну глибину опікової рани 

формують дві складові: екзогенний травмую-

чий чинник (термічний, хімічний, електричний, 

променевий, світловий), що спричиняє первин-

ний некроз, глибина якого прямо пропорційна 

рівню ушкоджуючих температур і експозиції їх 

дії. Під первинним некрозом формується зона 

паранекрозу, в якій триває розпад міжклітинних 

зв’язків, клітин внутрішньоклітинних і ядерних 

структур з виділенням при цьому великої кіль-

кості тепла. І.П. Неумивакін повідомляє, що при 

розпаді всього лише однієї молекули перекису 

водню звільняється 23 000 калорій тепла [5].

За рахунок розпаду біологічних зв’язків та 

звільнення енергії у вигляді ендогенного тепла 

температура в зоні паранекрозу може зрости до 

70°С [4]. Формується друга складова – ендоген-

ний гіпертермічний травмуючий чинник, дія 

якого може тривати кілька діб, сприяючи знач-

ному поглибленню опікової рани. Саме в зоні 

паранекрозу травмується циркулююча частина 

крові, тромбується мікроциркуляторне русло, 

остаточно формується глибина опіку, яка при 

традиційному наданні допомоги клінічно про-

являється лише через 6–8 діб [6].

На нашу думку, термін «охолодження опі-

кових ран» не відповідає сучасному патогене-

тичному розумінню проб леми, гальмує широ-

ке впровадження методу в практику надання 

само-, взаємо- та першої медичної допомоги 

хворим з опіками. Його доцільно змінити і трак-

тувати як швидку нейтралізацію травмуючої дії 

екзо- та ендогенного чинників ураження.

Виходячи з цього, ми підкреслюємо, що 

йдеться не про гіпотермію організму взагалі, а 

про створення фізіологічних умов у рані після 

опіку, спрямованих на збереження зони пара-

некрозу і якомога швидше відновлення нор-

мальної життєдіяльності травмованих тканин. 

Найкращі клінічні результати щодо збереження 

паранекротичних тканин отримано при швид-

кій нейтралізації екзогенного травмуючого 

чинника на місці травми та продовженні ней-

тралізації травмуючої дії ендогенного чинника 

на етапах евакуації до лікувального закладу.

Для нейтралізації травмуючої дії екзогенно-

го гіпертермічного чинника звичайною водою 

достатньо 10–15 хвилин. При цьому процес не-

кротизації тканин в зоні паранекрозу не зупи-

няється. Необхідно продовжити нейтралізацію 

травмуючої дії ендогенного гіпертермічного 

чинника шляхом аплікації на ділянки ран цупких 

тканин, змочених криничною чи водогінною во-

дою та їх зміною по мірі нагрівання. Нейтралізу-

вати травмуючу дію ендогенного травмуючого 

чинника складніше. Двадцятирічний досвід 

свідчить – проводити нейтралізацію травму-

ючої дії ендогенного гіпертермічного чинника 

необхідно від 5–6 до 20–24 годин. Критерієм 

закінчення нейтралізації травмуючої дії ендо-

генного гіпертермічного чинника є стабільна 

нормалізація температури в рані і відсутність 

больового синдрому, що свідчить про припи-

нення розпаду тканин в паранекротичній зоні і 

їх перехід до нормального фізіологічного стану.

З метою само-, взаємо- та першої медичної 

допомоги в жодному разі не можна викорис-

товувати жири та масла, оскільки вони ство-

рюють умови компресу в рані, ліквідовують 

можливість природної повітряної нейтралізації 

травмуючої дії ендогенного гіпертермічного 

чинника і сприяють швидкому зростанню тем-

ператури в ранах до високих цифр, що сприяє 

поглибленню опікової рани шляхом переходу 

паранекротичних тканин у некроз.

У шкірі надзвичайно розвинена сітка ка-

пілярного кровообігу, і циркулююча рідина, 

виносячи гіпертепло із зони опіків, нейтралізує 

травмуючу дію ендогенного чинника в зоні 

паранекрозу. Разом з тим, форменні елементи 

крові, особливо еритроцити, рухаючись один 

за одним, тісно контактують з ендотелієм ка-

піляра. Цьому сприяють їх розміри. Діаметр 

еритроцита – 7,2–7,5 мкм, а діаметр капіля -

ра – близько 8 мкм. Час повного кругообі-

гу крові у людини в середньому становить 

20–23 с [7]. Проходячи тричі на хвилину через 

гіпертермічну ділянку опіку площею від 30% 

поверхні тіла, плазма та форменні елементи 

крові перегріваються і ушкоджуються (гемоліз 

еритроцитів). Цьому сприяють сповільнення 

швидкості кровотоку на периферії через спазм 

периф еричних с удин, зменшення де-

формабельності еритроцитів та їх агрегації, 

що, в свою чергу, призводить до тромбування 

мікроциркуляторного русла та поглиблення 

опікової рани.

Об’єм циркулюючих еритроцитів при 

критичних та надкритичних опіках, коли 

само-, взаємо- та перша медична допомога 

надається загальноприйнятими методами, 

зменшується на 20–30% [8]. Його зменшен-

ня не обмежується лише впливом високої 

температури в момент травми та спазмом 

периферичних судин [4]. За нашими даними, 

основна маса еритроцитів ушкоджується та 

гемолізується завдяки багаторазовому про-

ходженню капілярами через поширену ділян-

ку опіку з тривалою гіпертермією. У зв’язку з 

цим особливо актуальним та патогенетично 

обґрунтованим є питання своєчасної не лише 

зовнішньої, а й внутрішньої нейтралізації 

травмуючої дії гіпертермічного ендогенного 

чинника шляхом проведення інфузійної терапії 

розчинами кімнатної температури (18–24 
о
С) у 

найкоротший термін від отримання опіку. Чим 

раніше її розпочато з попередньою новокаїні-

зацією судинного русла 0,125% розчином, тим 

кращий кінцевий результат. Це пояснюється 

не лише збереженням життєздатності зони 

паранекрозу, відновленням відповідності 

об’єму циркулюючої рідини ємкості судин-

ного русла, а й профілактикою ушкодження 

ендотелію судин, циркулюючої плазми, фор-

менних елементів крові завдяки їх новокаїні-

зації, зовнішній і внутрішній нейтралізації 

травмуючої дії ендогенного чинника в зоні 

паранекрозу та стабілізації адаптивних ме-

ханізмів організму.
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Ми глибоко переконані, що заходи з надан-

ня допомоги хворим з опіками на місці травми 

та на етапах евакуації повинні бути спрямовані 

не на зону некрозу, а на зону паранекрозу з 

метою швидкої нейтралізації травмуючої дії 

гіпертермічного ендогенного чинника, збере-

ження життєздатності паранекротичних тка-

нин, профілактики поглиблення опікових ран. 

Для цього на місці травми та на етапах евакуа-

ції ми рекомендуємо як першочерговий захід 

само-, взаємо- та першої медичної допомоги 

нейтралізацію травмуючої дії гіпертермічних 

екзо-, ендогенних чинників ураження кринич-

ною чи водогінною водою.

При госпіталізації хворого надання до-

помоги проводиться комплексно: а) анес-

тетики, аж до медикаментозного сну; 

б) початок або продовження за необхідності 

нейтралізації травмуючої дії гіпертермічних 

чинників; в) за показаннями – пункція цент-

ральних вен; г) адекватна інфузійна терапія 

як за об’ємом, вмістом медикаментозних 

препаратів, так і за швидкістю внутрішньо-

венного введення розчинів.

В результаті нейтралізації травмуючої дії 

гіпертермічних чинників інактивується виді-

лення гістаміну, кінінів, молочної кислоти, нор-

малізується мікроциркуляція в зоні ураження, 

знижується запальний протеоліз, що сприяє 

зникненню болю, збереженню зони паранек-

розу та життя хворим з поширеними опіками.

Хворий О., 1 рік 4 місяці,  народжений 
15.12.2007 р. у багатодітній сім’ї з 15 осіб, пе-
рекинув на себе відро з молочною кашею, яка 
варилася на газовій плиті. Батько, який працює 
в підрозділі МНС і обізнаний з правилами по-
водження в подібних ситуаціях, не знімаючи 
одежі з дитини, миттєво поставив її під душ на 
15 хвилин. Потім продовжував нейтралізацію 
водою аплікаційним методом як удома, так і по 
дорозі до районної лікарні. У Хмельницькій ЦРЛ 
нейтралізацію продовжили, також провели адек-
ватну інфузійну терапію. Наступної доби хворого 
переведено до реанімаційного відділення дитя-
чої обласної лікарні. Запрошено консультанта з 
Київського опікового центру термічної травми 
та пластичної хірургії. Було діагностовано опі-
ки 45% площі поверхні тіла. Хворого переве-

дено для подальшого лікування до Києва, де 
він переніс низку хірургічних втручань і вже за 
1,5 місяця повернувся додому. Спеціалісти вва-
жають, що дитина вижила завдяки правильному 
наданню допомоги батьком, який від перших 
хвилин травми своїми діями запобіг поглиблен-
ню опікових ран.

Завдяки сучасним методам і принципам 

лікування, впровадженню у практику нових 

препаратів для парентерального введення, за-

собів місцевої дії, тимчасових замінників шкіри 

досягнуто позитивного ефекту у лікуванні опі-

кової хвороби. Разом з тим, рана залишається 

основною рушійною силою патологічних змін, 

що відбуваються в організмі обпеченого.

Основним патогенетичним засобом, що 

сприяє одужанню обпечених з поширени-

ми опіками, є відновлення шкірного покриву 

хірургічним шляхом у найкоротші терміни, 

коли регенераторні властивості організму ще 

збережені, а хворі не виснажені тривалим 

перебігом опікової хвороби. Загроза розвитку 

ускладнень місцевого і загального характеру 

при традиційному методі лікування зумови-

Рис. 1. Хворий З., 22 роки, медична карта 

№18866, перша доба після опіку полум’ям 

ІІІ–IV ст. 22% поверхні тіла

Рис. 2. Хворий З., 22 роки, медична карта 

№18866, перша доба після опіку полум’ям 

ІІІ–IV ст. 22% поверхні тіла

Рис. 3. Хворий З., 22 роки, медична карта 

№18866, перша доба після травми, прово-

диться некротомія

Рис. 5. Хворий. З., 22 роки, медична карта 

№18866, третя доба після травми, на рані 

тонесенький шар некротичних тканин після 

ранньої малокровної некректомії

Рис. 4. Хворий З., 22 роки, медична карта 

№18866, друга доба після травми, прово-

диться рання малокровна некректомія

Рис. 6. Хворий З., 22 роки, медична карта 

№18866, третя доба після травми, лікування 

ран в умовах вологої камери з використан-

ням 30–40% саліцилової кислоти
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ла розробку нового підходу до лікування, а 

саме – раннього висічення некротичних тка-

нин як джерела токсикоінфекції і причини 

розвитку опікової хвороби з одномомент-

ним закриттям післяопераційних ран ксено-

дермотрансплантатами, аутодермотранс-

плантатами чи їх комбінацією [9].

Сучасні дерматоми і високоефективні замін-

ники шкіри (ксеношкіра виробництва ПП «Ком-

бустіолог», м. Тернопіль, проф. В.В. Бігуняк), су-

часне медикаментозне забезпечення дозволили 

хірургічні методи лікування опіків вважати базо-

вими. Некректомія на 1–4-ту добу після травми 

з використанням ксенодермотрансплантатів, 

активованих біогальванічним струмом, гарантує 

повну епітелізацію дермальних поверхневих 

опіків на 12–16-ту добу незалежно від їх площі 

та віку хворого. При цьому хворий з періоду 

опікового шоку переходить у період одужання 

(реконвалесценції), минаючи розвиток періодів 

гострої опікової токсемії та септикотоксемії.

При дермальних глибоких опіках раннє 

хірургічне лікування з використанням ксено-

дермотрансплантатів перериває больову ім-

пульсацію з ран, зупиняє плазмовтрату, ліквідує 

або значно знижує токсичність плазми, пригні-

чує розвиток патогенної мікрофлори в рані, про-

філактує поглиблення опікових ран, відновлює 

функцію кутанно-вісцеральних взаємозв’язків.

Хворий З., 22 роки, медична карта 
№ 18866, поступив до опікового відділен-
ня з Теплицької ЦРЛ. Діагноз – опік полум’ям 
ІІ І–IV с т.  22% т улуба, правого плеча 
(рис. 1, 2). Травму отримав 30.10.2005 р. опів-
ночі. Будучи в стані алкогольного сп’яніння, спав 
біля багаття, від якого спалахнув одяг. Допо-
могу собі надав самостійно, пірнувши в річку, 
де перебував, доки не минув біль. О 4-й ранку 
поступив до Теплицької ЦРЛ, де було проведено 

інфузійну терапію. Після відносної стабіліза-
ції серцево-судинної системи наступного дня 
хворого переведено до опікового відділення. 
Там інфузійно-трансфузійну терапію продов-
жували, а 01.11.2005 р. з метою покращення 
дихальної функції та хірургічного дренування 
рани проведено операцію некротомії (рис. 3).

Стан хворого тяжкий, про що свідчить аналіз 
крові: лейкоцити 10,5х109/л, відсутність еози-
нофілів, паличкоядерних нейтрофілів 14%, сег-
ментоядерних нейтрофілів 78%, лімфоцитів 
4%, моноцитів 4%. Загальний білок 59 г/л, 
рівень молекул середньої маси 0,326 од.о.щ. 
проти 0,240 за нормою.

Потерпілому 01.11.2005 р. о 02.30 (друга 
доба після травми) електричним дерматомом 
проведено ранню малокровну некректомію 
(рис. 4) на всій протяжності ран.

Практично безкровно електричним дерма-
томом видалено 95% девіталізованих тканин у 
ділянці правої половини тулуба, правого плеча. 
На рані залишено тонкий шар некрозу, який в 
умовах вологої камери самостійно відійде з ран 
під дією некролітичних мазей (рис. 5).

Подальше лікування ран – в умовах воло-
гої камери з 30–40% саліциловою кислотою 
(рис. 6).

На 10-ту добу після травми рани були пов-
ністю очищені від некротичних тканин (рис. 7).

Очищення ран від некротичного струпа 
до 10-ї доби дало можливість закрити рани 
сітчастими трансплантатами з коефіцієнтом 
перфорації 1:4 (рис. 8).

На 24-ту добу після травми рани практично 
зажили (рис. 9).

Таким чином, запропоновано нове ви-

рішення актуальної наукової задачі, яка 

пов’язана з компенсацією гомеостазу і лікуван-

ням опіків ІІ–ІІІ–IV ступенів шляхом чіткої ор-

ганізації надання допомоги хворим з опіками 

від місця травми до спеціалізованого відділен-

ня, в основі якої лежить швидка нейтралізація 

водою травмуючої дії гіпертермічних екзо-, 

ендогенних чинників ураження, метод во-

логої камери, адекватна інфузійна терапія, 

раннє дерматомне видалення девіталізо-

ваних тканин з одномоментним закриттям 

ран вільними аутодермотрансплантатами, 

попередньо активованими біогальванічним 

струмом, ліофілізованими ксенодермотранс-

плантатами або їх комбінацією.
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Рис. 9.  Хворий З., 22 роки, медична карта 

№18866, перед випискою додому, двадцять 

четверта доба після травми

Рис. 7. Хворий З., 22 роки, медична карта 

№18866, десята доба після травми, рани очи-

щені від некротичного струпа

Рис. 8. Хворий З., 22 роки, медична карта 

№18866, десята доба після травми, рани за-

криті сітчатими трансплантатами з коефіцієн-

том перфорації 1:4


