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Тема: Закриті ушкодження: забиття,  розтягнення м’язів і зв’язок.  

 

 

Матеріал до уроку 

Поняття про закриті ушкодження. Унаслідок удару тупим предметом 

або падіння з невеликої висоти на плоску поверхню виникає забій — закрите 

механічне ушкодження тканин і органів без істотного порушення їх 

анатомічної структури та без видимого порушення цілості шкіри. 

Частіше ушкоджуються поверхнево розташовані тканини (шкіра, 

підшкірна клітковина, м'язи та надкісниця). Особливо потерпають при 

сильному ударі м'які тканини, що притискаються в момент травми до кісток. 

Зазвичай, після удару постраждалі відчувають доволі інтенсивні болі, які 

обмежують рух. 

У разі забою ушкоджуються дрібні кровоносні судини, унаслідок чого 

розвивається внутрішньотканинний крововилив та утворюється набряк на 

місці удару. Під час забоїв суглобів можливе ушкодження судин капсули, що 

супроводжується крововиливом у порожнину суглоба. У ділянках, де 

проходять великі кровоносні судини (стегнова та плечова артерії), можуть 

виникати надриви стінок судин з подальшим їх тромбуванням (закупоркою) та 

некрозом (омертвінням) м'яких тканин. 

 Зазвичай чутливі й рухові порушення минають швидко, але деколи за 

крововиливу всередині ствола нерва зберігаються тривалий час. Нерідко в 

місці дії травмуючої сили, особливо внаслідок відшарування шкіри, 

спостерігаються садна і неглибокі поранення шкіри, які служать вхідними 

шляхами для збудників різних інфекцій. 



Якщо є підозра на забій живота, грудей або серця, потрібно 

постраждалого екстрено госпіталізувати в хірургічне відділення, тому що 

забій живота і поперекової ділянки іноді супроводжується ушкодженням 

внутрішніх органів — розривами печінки, селезінки, нирок з виникненням 

внутрішньої кровотечі. У разі сильного забою грудної клітки може 

порушуватися дихання, а внаслідок забоїв ділянки серця можлива його 

зупинка. 

Унаслідок забою голови може з'явитися лише незначна припухлість 

(«гуля»), яка зазвичай не заподіює значної шкоди здоров'ю. Але якщо травма 

супроводжується втратою притомності, слабкістю, нудотою, блювотою тощо, 

то швидше за все відбувся струс або навіть забій головного мозку. Також 

можливе виникнення внутрішньочерепної гематоми. 

Унаслідок забою шиї, окрім ушкодження м'яких тканин, може повторно 

порушуватися кровотік у судинах, що порушує кровопостачання головного 

мозку. 

Через забій спини (хребта) може порушуватися кровообіг спинного 

мозку, що спричиняє зниження чутливості в кінцівках, порушення функції 

м'язів тощо. 

Розтягування і розрив м’язів і зв’язок є наслідком травми, що виникає 

через навантаження на зв'язковий апарат суглоба, яке перевищує еластичність 

тканин. Це може статися внаслідок різких рухів у суглобі, що перевищують 

його фізіологічні можливості та нормальну амплітуду і не збігаються з його 

нормальним напрямком. Розтягнення м'язів відбувається під час різкого руху, 

падіння, після удару, максимального навантаження непідготовленого, ще не 

розігрітого попередньою розминкою м'яза, а також за надмірного 

навантаження, яке перевищує можливості організму. Найчастіше 

ушкоджуються тканини коліна, гомілки та стопи. 

Ознаками розтягнення м’язів відразу після травми є поява сильного 

болю та припухлості в певній ділянці, почервоніння її, крововилив (гематома), 

різке обмеження рухових функцій. Унаслідок розриву великого м'яза, 



наприклад біцепса, може утворитися підшкірний бугорок, тому що розірвані 

волокна стискаються і згортаються в клубочок. 

За функцією розрізняють зв'язки, які зміцнюють зчленування кісток, і зв'язки, 

що гальмують або спрямовують рухи в суглобах. Ушкодження зв'язок 

призводить до порушення цих функцій, розвивається нестабільність суглобів. 

Також для розриву зв'язок характерним є різке обмеження функції 

суглоба. Унаслідок розтягування і розриві зв'язок кінцівка, на відміну від 

переломів, не деформується. Симптоми травми порваних зв'язок на ногах 

схожі з іншими ушкодженнями, такими як забої, вивихи і навіть переломи. 

Тому й домедичну допомогу в сумнівних випадках треба надавати так само, 

як у разі перелому та не варто займатися самодіагностуванням і 

самолікуванням. Розтягнення зв'язок часто виникає в ділянці променево-

зап'ясткового суглоба. 

У перші хвилини після травми необхідно для забезпечення нерухомості 

суглобових кісток і зменшення набряку тканин не дуже туго зафіксувати 

суглоб еластичним бинтом. Для зменшення болю і набряку на місце 

розтягнутих зв'язок ушкодженого суглоба на перші годину-дві треба покласти 

поверх бинта поліетиленовий мішечок (гумовий міхур) з льодом або рушник, 

змочений холодною водою, який слід частіше міняти і кожного разу змочувати 

його холодною водою.  

Якщо є підозра на розрив зв'язок, треба накласти шину з підручних 

засобів. Постраждалого бажано укласти або зручно посадити, щоб 

знерухоміли травмовану ногу або руку. 

 

Домашнє завдання: написати конспект 

За додатковими питаннями звертатися на електронну адресу 

valusha886@gmail.com 

 


