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Postępowanie z ranami urazowymi i chirurgicznymi ma 
urozmaiconą historię. Na przykład w 1346 roku w bi-
twie pod Crécy we Francji do zatrzymywania krwoto-
ków urazowych stosowano pajęczynę. Dwa stulecia 
później wybitny chirurg Ambroise Paré (1510–1590) 
zaprzestał zaopatrywania ran po amputacjach za pomo-
cą wrzącego oleju na korzyść stosowania mieszaniny 
terpentyny, wody różanej i jajek.

Klasyfikacja
Cięcia chirurgiczne. Cięcia chirurgiczne powodują naj-
mniejsze uszkodzenia tkanek. Są wykonywane z precyzją 
w okolicznościach, w których techniki aseptyki i antysep-
tyki zmniejszają ryzyko zakażenia, przy użyciu najlep-
szych narzędzi i sprzętu do osiągnięcia hemostazy naczy-
niowej. Urazy penetrujące mogą powodować minimalne 
uszkodzenia skóry i tkanki łącznej i jednocześnie głębokie 
uszkodzenia naczyń, nerwów i narządów wewnętrznych.

Rany szarpane. Do powstania ran szarpanych docho-
dzi, gdy siła urazu przekracza wewnętrzną wytrzyma-
łość tkankową, na przykład zdarcie skóry w wyniku tę-
pego urazu działającego nad wyniosłością kostną, jaką 
jest sklepienie czaszki. Uszkodzenia tkanek mogą nie 
być rozległe, co umożliwia pierwotne zamknięcie rany 
(patrz dalej). W niektórych okolicznościach zamknięcie 
rany można wykonać sterylnymi opatrunkami pasko-
wymi, na przykład w okolicy goleni, gdzie często po 
zszyciu rany szarpanej dochodzi do zwiększenia napię-
cia tkanek z obrzękiem i stanem zapalnym prowadzą-
cym do większej utraty tkanek.

Rany tłuczone. Stłuczenia po ciężkich, tępych i wy-
buchowych urazach prowadzą do powstania bardziej 
rozległych obrażeń. Skóra w miejscu urazu może wyda-
wać się nieuszkodzona, lecz w późniejszym okresie do-
chodzi do jej martwicy. Mogą również współistnieć 
duże krwiaki podskórne lub śródmięśniowe. Jeśli są one 
powierzchowne i płynne, mogą zostać usunięte ze zmie-
nioną martwiczo tkanką. W rozpoznaniu krwiaka nieda-
jącego się usunąć może być pomocne badanie ultraso-
nograficzne lub rezonans magnetyczny. Rozległe 
stłuczenia mogą prowadzić do zakażenia (należy stoso-
wać profilaktykę antybiotykową w przypadkach ran 
otwartych), zespołów uciskowych (może być konieczne 
wykonanie fasciotomii na kończynach).

5  Rany urazowe i chirurgiczne
David J. Leaper, Keith G. Harding

Pomimo że w XVI wieku francuski 
chirurg Ambroise Paré potrafił sku-
tecznie zaopatrywać rany, to utrzy-
mywał, że tylko Bóg może je wyle-
czyć.

Rana szarpana okolicy piszczelowej leczona 
sposobem zamknięcia sterylnymi paskami.

Rany zwykle związane są z utratą lub uszkodzeniem 
różnej grubości skóry, lecz mogą również współistnieć 
uszkodzenia głębiej leżącej tkanki łącznej bez ubytku 
naskórka.

Rodzaje ran urazowych i chirurgicznych
Rodzaj rany Skutek Przyczyna
Cięta penetracja leczenie chirurgiczne 

(rzadko uraz)
Szarpana rozdarcie tkanek zwykle uraz
Tłuczona rozległe uszkodze- 

nie tkanek
zwykle uraz, skóra może 
być nieuszkodzona

Otarcie uszkodzenie  
naskórka

zwykle uraz

Złożona zwykle ciężki uraz zagrożenie życia
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Duże otwarte rany. Takie rany mogą być pozosta-
wione do „gojenia wtórnego” (czyli gojenia się rany od 
dna do góry w wyniku tworzenia się nowych tkanek) 
lub leczone za pomocą przeszczepu skórnego, zależnie 
od rozmiarów występującego ubytku. Dokładne bada-
nie ran urazowych jest potrzebne w razie podejrzenia 
uszkodzenia naczyń lub nerwów, ze zwróceniem szcze-
gólnej uwagi na złamania i usunięcie martwych tkanek 
i ciał obcych.

Otarcia. Otarcia są powierzchownymi ranami na-
skórka spowodowanymi siłami trącymi. W przypadku 
zmian rozległych może dochodzić do utraty płynów. 
Rany takie należy oczyścić w celu zminimalizowania 
ryzyka zakażenia oraz usunąć ciała obce (aby uniknąć 
szpecącego „wytatuowania”).

Postępowanie
Rany chirurgiczne powstają w warunkach optymalnych 
z pełnym zapleczem anestezjologicznym i operacyj-
nym. Rany urazowe zupełnie przeciwnie i dodatkowo 
mogą być połączone z bardziej poważnymi obrażeniami 
wewnętrznymi. Odpowiednia segregacja medyczna 
i resuscytacja muszą zostać wykonane przed rozpoczę-
ciem ostatecznego leczenia rany.

Krwawienie tętnicze jest łatwe do rozpoznania – pul-
sujące i jasnoczerwone – pod warunkiem, że jest wyraź-
ne, natomiast jeśli jest niewidoczne (np. wynik przeni-
kającego obrażenia aorty) może prowadzić do ciężkiego 
wstrząsu. Wymagane jest wczesne badanie i naprawa 
lub podwiązanie naczyń krwionośnych. Krwotok żylny 
charakteryzuje się ciągłym wypływem ciemnej krwi 
i może być kontrolowany za pomocą bezpośredniego 
ucisku. Dzięki temu nawet duże żyły mogą samoistnie 
przestać krwawić. Krwawienie z naczyń włosowatych 
charakteryzuje się sączeniem jasnoczerwonej krwi. 
Może prowadzić do wstrząsu, jeśli obrażenie jest rozle-
głe, i nie powinno być bagatelizowane.

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakażenia ran ura-
zowych można osiągnąć, stosując odpowiednie obmy-
cie i oczyszczenie rany z martwych tkanek i ciał ob-

W Anglii segregacja medyczna i resuscytacja powinny 
być wykonane według schematu ATLS 
(www.rcseng.ac.uk).

Opaska uciskowa jest rzadko konieczna w przypadku 
krwawienia po urazach – kontrola za pomocą bezpo-
średniego ucisku zapobiega nieodwracalnym zmianom 
niedokrwiennym i uszkodzeniom nerwów.

Rodzaje ran chirurgicznych

Rodzaj Przykład

Rekomendacje 
stosowania 
antybiotyków

Rana czysta przepuklina, żylaki 
kończyn dolnych, 
operacje piersi

nie stosować

zakładanie protez 
naczyniowych, 
ortopedycznych

profilaktyka

Rana czysta- 
-skażona

planowa cholecystek- 
tomia

profilaktyka

Rana skażona planowa operacja na 
jelicie grubym

leczenie

Rana brudna drenaż ropnia, kałowe 
zapalenie otrzewnej

leczenie

Rany spowodowane wybuchem lub będące wynikiem 
postrzału z broni palnej nie powinny być zamykane 
szwem pierwotnym, ponieważ związane są z wysokim 
ryzykiem wystąpienia zakażenia.

Wskazania do leczenia ran sposobem otwartym

•  Ciężkie skażenie (laparotomia w przebiegu kałowego 
zapalenia otrzewnej)

•  Rany stare (> 12–24 godzin; zależnie od wielkości 
uszkodzenia)

• Wstrząs (każdego rodzaju, ale szczególnie krwotoczny)
• Martwica (miejscowe słabe ukrwienie)
•  Ciało obce (zarówno zewnętrzne, jak i znane tkanki 

martwe)
•  Energia kinetyczna (rany spowodowane wybuchem, 

wskazujące na obecność martwych tkanek lub ciał obcych)

Paciorkowcowe zapalenie tkanki łącznej będące powikłaniem rany 
goleni (rana nie jest pokazana).
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cych. Jeżeli doszło do ciężkiego zakażenia rany, 
wskazane jest profilaktyczne zastosowanie antybiotyku 
o szerokim zakresie działania. Należy to traktować jako 
leczenie w przypadku ran chirurgicznych klasyfikowa-
nych jako brudne lub jeśli występują wczesne objawy 
zakażenia. W przypadku ran urazowych konieczne jest 
zastosowanie profilaktyki przeciwtężcowej (penicylina 
benzylowa stosowana pozajelitowo i anatoksyna tężco-
wa, zależnie od stanu immunologicznego). Poważne 
dowody wskazują na słuszność stosowania profilaktyki 
i leczenia antybiotykami ran chirurgicznych zaklasyfi-
kowanych jako czyste-skażone lub skażone. Znaczenie 
podawania antybiotyków w przypadku ran czystych jest 
kontrowersyjne, lecz często stosuje się je w przypadku 
wszczepiania materiałów sztucznych (zakładanie prote-
zy stawu kolanowego lub biodrowego oraz syntetyczny 
pomost aortalny).

Rany postrzałowe i spowodowane wybuchem

Kiedy uraz jest związany z działaniem dużej prędkości 
(np. wybuch, postrzał z broni palnej), dochodzi do po-
wstania większych uszkodzeń spowodowanych rozpro-
szeniem energii kinetycznej (energia kinetyczna 1/2 mv2, 
gdzie m to masa pocisku lub odłamka, a v jego pręd-
kość). W dodatku duże obrażenia szkieletu, tkanek 
miękkich (takich jak mięśnie uda) powoduje wytworze-
nie się jamy czasowej wokół toru pocisku. Tkanki te 
uważane są za niedokrwione. Rana wylotowa może być 
większa od wlotowej. Za pociskiem w kanale jego prze-
lotu występują siły ssące powodujące gromadzenie się 
kawałków ubrania i zanieczyszczeń w ranie. Razem 
z niedokrwieniem skażenie stwarza doskonałe warunki 
do rozwoju drobnoustrojów beztlenowych (takich jak 
Clostridium perfringens), które może prowadzić do po-
wstania zgorzeli gazowej.

Rany te należy dokładnie oczyścić aż do tkanek ży-
wych i pozostawić otwarte do czasu rozwoju zdrowej 
ziarniny. Czasami mogą być konieczne kolejne oczysz-
czania. Tam gdzie mamy wątpliwości lub doszło do ob-
rażenia zmiażdżeniowego, należy wykonać fasciotomię 
w celu zapobieżenia powikłaniom uogólnionym, wli-
czając w to zakażenie. Po oczyszczeniu można wyko-
nać pierwotne lub wtórne zszycie, z rekonstrukcją lub 
bez rekonstrukcji (patrz rozdział 8). Jeżeli natomiast 
dojdzie w wyniku kombinacji obkurczenia rany i epite-
lizacji do powstania możliwej do zaakceptowania ze 
względów kosmetycznych blizny, można pozostawić 
ranę do gojenia wtórnego. Rany kąsane są tradycyjnie 
zaopatrywane w ten sposób. Można również zamknąć je 
szwem pierwotnym po starannym oczyszczeniu i wy-
cięciu martwych tkanek.

Szew pojedynczy 
prosty

Szew ciągły 
prosty

Szew ciągły 
„na zakładkę”

Szew materacowy 
poziomy 
przerywany i ciągły

Szew materacowy 
pionowy 
przerywany

Szew Halsteda

 

 

 

 

 

 

Lewa strona: Techniki zakładania 
szwów skórnych. Prawa strona, góra: 
Szew pojedynczy prosty i materacowy. 
Prawa strona, dół: Szew śródskórny.

Lewa strona. Ostateczny wygląd zamknięcia rany szwem śródskór-
nym przy użyciu polipropylenu. Prawa strona: Ostateczny wygląd 
zamknięcia rany szwem śródskórnym z poliglaktyny.

Lewa strona: Nacięcie na szyi zamknięte klipsami. Prawa strona: 
Zdjęcie rentgenowskie pokazujące staplery na zespoleniu po przed-
niej niskiej resekcji odbytnicy. Enema z gastrografiny nie wykazuje 
przecieku w obrębie zespolenia.

Opatrunek z błony poliuretanowej pokrywający ranę po zamknięciu 
śródskórnym.
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Sposoby zamykania ran

Przed zastosowaniem pierwotnego szwu należy rozwa-
żyć technikę jego zakładania, rodzaj materiału do szycia 
i igły oraz rodzaj potrzebnych narzędzi chirurgicznych.

Jest wiele technik zakładania szwów. Skóra może 
zostać zamknięta szwem prostym lub materacowym 
w sposób pojedynczy lub ciągły. Węzły nie powinny 
być wiązane mocno, aby umożliwić obrzęk tkanek po-
wstający w wyniku procesu zapalnego i zapobiec po-
wstawaniu martwicy brzegów rany. Szwy materacowe 
zapewniają optymalne zewnętrzne wyłonienie brzegów 
skórnych rany oraz sięgają głębiej w tkanki, co zmniej-
sza ryzyko powstania krwiaka lub surowiczaka. Szew 
śródskórny jest najbardziej korzystną techniką zamyka-
nia ran chirurgicznych oraz daje dobre wyniki kosme-
tyczne. Połączenia naczyniowe oraz arteriotomie są za-
mykane szwem z wyłonieniem brzegów na zewnątrz, 
natomiast szwy z katgutu powodują z reguły wewnętrz-
ne wywinięcie brzegów.

Dobór odpowiedniego materiału do szycia poszcze-
gólnych rodzajów ran pozostaje dyskusyjny. Szwy 
wchłanialne (np. poliglaktyna lub polidioksan) nie wy-
magają usuwania. Nie powinno się już stosować nici 
katgutowych, ponieważ powodują nadmierny odczyn 
miejscowy, który może usposabiać do zakażenia. Reak-
cje takie są mniej prawdopodobne przy zastosowaniu 
polimerów syntetycznych. Szwy niewchłanialne (np. 
jedwab, syntetyczne polimery, takie jak nylon lub poli-
propylen) wymagają usunięcia. Polimery jednowłókni-
ste wywołują minimalny odczyn tkankowy i są związa-
ne z małym prawdopodobieństwem wystąpienia 
wtórnego zewnątrzpochodnego zakażenia. Jedwab 
może powodować znaczną reakcję tkankową związaną 
ze zwiększonym ryzykiem nadmiernego bliznowacenia 
i tworzenia się zmian ropnych wokół szwów. Z tego po-
wodu używanie szwów jedwabnych obecnie nie jest za-
lecane.

Metalowe klipsy lub klamry stanowią alternatywne 
wyjście dla tradycyjnych szwów. Mimo że trzeba je 
usuwać, zastosowanie ich daje dobry efekt kosmetycz-
ny oraz niski wskaźnik zakażenia. Jednorazowe aplika-
tory zszywek są drogie, ale umożliwiają szybkie za-
mknięcie długich ran po długoczasowych zabiegach 

1/4 koła 3/8 koła 1/2 koła

5/8 koła

1/2 krzywej

Igła „J”
Złożona 
krzywa

Prosta

Kształty igieł używanych w zaopatrywaniu ran chirurgicznych i ura-
zowych.

Czas usunięcia nici niewchłanianych
Miejsca szwów Liczba dni
Głowa 3–4
Kończyna górna 7
Kończyna dolna 7–10
Tułów 10–14

Igły tnące proste do szycia skóry

Igła okrągła do szycia 
otrzewnej, mięśni i tłuszczu

Igły używane do szycia 
ściany jamy brzusznej

Igła tnąca do szycia powięziPrzekrój 
poprzeczny

Igły używane do szycia jelit
Nić chirurgiczna jest wtopiona w koniec igły

Przekrój 
poprzeczny

Przekrój 
poprzeczny

Typy igieł używanych w różnych chirurgicznych procedurach. Igły proste oraz igły do nawlekania nie są zalecane, ponieważ mogą powodować 
wtórne urazy oraz przenosić wirusy do płynów ustrojowych. Należy używać igieł atraumatycznych lub, jeśli to konieczne (przy szyciu powięzi 
ścian jamy brzusznej), igieł tępych.
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chirurgicznych. Niektóre staplery są urządzeniami bar-
dzo zaawansowanymi technicznie i pozwalają bez-
pieczniej wykonywać operacje, np. bardzo niskie ze-
spolenia jelitowo-prostnicze.

Paski adhezyjne są użyteczne przy zamykaniu ran po-
wierzchownych. Na oddziałach ratunkowych rana okoli-
cy czołowej u dziecka może być zamknięta w powyższy 
sposób bez zastosowania leków przeciwbólowych. Paski 
takie nie ograniczają obrzęku rany i stosowanie ich jest 
związane z małym odsetkiem wystąpienia zakażeń. Ad-
hezyjna błona poliuretanowa ma podobne właściwości 
oraz dodatkowo stanowi barierę ochronną dla zakażeń. 
Kleje tkankowe metakrylowe są szeroko stosowane do 
zamykania ran na skórze, szczególnie jeśli znajdują się 
w okolicy sklepienia czaszki (przed zaopatrzeniem rany 
w okolicy owłosionej głowy trzeba ogolić włosy w jej 
sąsiedztwie). Kleje fibrynowe są stosunkowo drogie, ale 
umożliwiają szybkie zamknięcie rany.

Nowoczesne materiały służące do szycia są produ-
kowane w sterylnych opakowaniach jednorazowego 
użytku. Nici są wtopione w igły, co powoduje łatwiejsze 
ich przejście przez tkanki i mniej je uszkadza.

Usuwanie szwów zależy od umiejscowienia rany. 
Rola opatrunku pokrywającego szwy pozostaje kontro-
wersyjna. Opatrunki poliuretanowe umożliwiają kon-
trolę rany oraz stanowią barierę antybakteryjną. Opa-
trunki wyspowe wchłaniają wysięk z rany oraz 
zmniejszają ryzyko przecieku.

Ropne zapalenie gruczołów potowych i torbiel pilo-
nidalna

Ropne zapalenie apokrynowych gruczołów potowych 
dotyczy pach i pachwin. Torbiel pilonidalna, zakażenie 
tkanek spowodowane wrastaniem śródskórnym włosów, 
głównie dotyczy okolicy szpary międzypośladkowej.

Jeżeli kilkakrotne drenowanie ropni nie daje efektów 
terapeutycznych, należy zastosować radykalne ich wy-
cięcie. Ubytek goi się w sposób wtórny. Początkowo 
ranę po wycięciu pokrywa się zwykle pianką polimero-
wą. Jeśli rana zmniejsza swe wymiary, można zastoso-
wać miejscowe preparaty przeciwbakteryjne (takie jak 
zawierające związki jodu lub srebra). Stosuje się rów-
nież leczenie operacyjne polegające na założeniu prze-
szczepów lub stosowaniu płatów zarówno jako leczenie 
pierwotne, jak i w przypadku niegojących się ran. Rany 
te często ulegają zakażeniu i konieczne staje się wydłu-
żone leczenie antybakteryjne obejmujące swym działa-
niem bakterie Gram-dodatnie i beztlenowe.

Zdjęcie Ambroise Paré wydrukowano za zgodą TopFoto.
Konflikt interesów: David J. Leaper otrzymał grant naukowy na swo-
ją grupę badawczą od Merck Shar i Dohme oraz uzyskał zwrot kosz-
tów poniesionych wydatków i opłat przez Ethicon za uczestnictwo 
w zespole doradczym oraz wykonanie filmu edukacyjnego.
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Rana po wycięciu 
ropni mnogich pachy.
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