
Фазите на заздравяване на раната
Независимо от вида на раната и степента на тъ-
канна загуба, заздравяването на всяка рана се из-
вършва във фази, които се припокриват във време-
то и не могат да бъдат разделени една от друга. 
Делението на фази е направено във връзка с фунда-
менталните морфологични изменения в рамките на 
възстановителния процес, без да се отчита дейст-
вителната комплексност на процеса. Обичайното 
разделяне е на три или четири фази на ранево заз-
дравяване, като в описанието по-долу се използва 
системата с три основни фази на заздравяване:

възпалителна или ексудативна – кръвосъсирване и  �
почистване на раната 
фаза на пролиферация – производство на гранула- �
ционна тъкан 
фаза на диференциация – зреене, образуване на  �
белег и епителизация  

В клиничната практика трите фази на ранево-
то заздравяване, накратко се наричат почистване, 
гранулация и епителизация.

Схематично представяне на хода на заздравяване на раната 
във времето:

Процесът на заздравяване на раната 

Регенерирането на епитела и, в частност сложно-
то възстановяване на кожната съединителна тъкан, 
са биологически и хронологически добре организирани 
съвместни процеси, в които участват редица кръвни, 
имунни и съединителни клетки. Те придвижват оздра-
вителния процес напред стъпка по стъпка в различни-
те фази на заздравяване на раната.
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Последователност на физи-
ологичното ранево заздра-
вяване. В идеалния случай, 
липсващата от раната тъ-
кан се заменя с функционална 
ръбцова тъкан, чрез редица 
взаимносвързани процеси, 
като коагулация на кръвта, 
възпаление и изхвърляне на 
мъртвата тъкан, образу-
ване на нови кръвоносни 
съдове, образуване на грану-
лационна тъкан, епителиза-
ция и зреене. Хронологично 
правилното появяване на 
участващите клетки, е от 
важно значение за гладкото 
протичане на оздравител-
ната каскада. При смущения 
дори в една единствена 
от тези отделни стъпки, 
може да бъде засегнат целия 
процес на заздравяване на 
раната.

Възпалителна/ексудативна фаза
Възпалителната/ексудативна фаза започва в мо-
мента на нараняването и при физиологични условия 
продължава около три дни . Първите съдови и кле-
тъчни реакции водят до хемостаза и приключват 
след около 10 минути.

Съдоразширяването и повишената капилярна 
пропускливост водят до нарастване на ексудаци-
ята на плазма в междуклетъчното пространство. 
Това подпомага миграцията на левкоцити в място-
то на раната, и по-специално неутрофилни грану-
лоцити и макрофаги. Тяхна работа е да осигурят 
защита срещу инфекция и да почистят раната 
чрез фагоцитоза. В същото време, те освобожда-
ват биохимично активни вещества с медиаторни 
функции, чрез които се активират и стимулират 
клетките, които са важни за следващия етап. 
Макрофагите играят ключова роля в този процес. 
Наличието им в достатъчни количества е особено 
важно за напредването на раневото заздравяване.

Хемостаза
Първата цел на възстановителния процес е да се 
спре кървенето. Вазоактивни вещества се осво-
бождават от увредените клетки, като предиз-
викват свиване на кръвоносните съдове (вазокон-
стрикция), необходима за избягване загубата на 
кръв докато кръвоносният съд не бъде запечатан 
първоначално с натрупване на тромбоцити. Тром-
боцитите, циркулиращи в плазмата се прилепват 
към увредените съдове на мястото на нараняване-
то и образуват тапа, която запечатва временно 
кръвоносните съдове.

Комплексният процес на натрупване на тром-
боцити активира кръвосъсирващата система за 
трайно запечатване на мястото на нараняването. 
Коагулационната каскада се извършва на стъпки, в 
които участват 30 различни фактора. Това води до 
образуване на неразтворима фибринна мрежа от 
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Освобождаване на растежни фактори,
стимулиращи прилива на възпалителни клетки
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макрофаги
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фибриноген. Образува се съсирек, който запечатва 
раната и предпазва от допълнително бактериално 
замърсяване и загуба на течности.

За да не бъде застрашен целият организъм 
чрез разпространяване на тромботични процеси, 
натрупването на тромбоцити и коагулационните 
процеси трябва да останат ограничени в мястото 
на нараняването. Поради тази причина, в кръвния 
поток, коагулационния процес постоянно се неу-
трализира от вещества на фибринолизната (раз-
тваряща съсиреци) система.

Възпалителни реакции
Възпалението представлява комплексна защит-
на реакция на организма, срещу въздействието 
на редица вредни агенти с механичен, физически, 
химичен или бактериален произход. Целта е да се 
отстрани или деактивира вредният агент, да се 
прочисти тъканта и да се осигурят условия за пос-
ледващите пролиферативни процеси.

Следователно, възпалителните реакции се на-
блюдават във всяка рана, дори и в закритите рани 
с незасегната повърхност на кожата. Те, обаче, са 
много по-изразени при откритите кожни рани, кои-
то винаги са замърсени от бактерии.

Възпалението се характеризира от четирите 
класически симптома на инфекцията, които са: за-
червяване (rubor), затопляне (calor), оток (tumor) и 
болка (dolor). Артериолите се свиват за кратко в 
началото на нараняването, след което се разширя-
ват, благодарение на вазоактивни вещества, като 
хистамин, серотонин и кинин. Това води до повише-
но кръвоснабдяване на мястото на раната и, съот-
ветно, до повишен локален метаболизъм, който е 
необходим за елиминиране на източниците на вред-
но въздействие. Процесът се проявява клинично под 
формата на еритем и затопляне.

Съдоразширяването, в същото време, води до 
повишаване на съдовата пропускливост с повишена 
ексудация на плазма в междуклетъчното простран-
ство. Първата фаза на ексудация протича около 10 
минути след нараняването, а втората фаза – един 
до два часа по-късно. Развива се оток, който се 
проявява като подуване и е предизвикан от забаве-
ното кръвообращение и локализираната ацидоза на 
мястото на раната. Днес се приема, че локалната 
ацидоза засилва катаболитните процеси, а ток-
сичните продукти от разлагането на тъканите и 
бактериите се разреждат от повишеното съдър-
жание на тъканни течности.

Болката се проявява не само като резултат от 
изложените на външно въздействие нервни окон-
чания и отока, но и поради редица възпалителни 
медиатори, като напр. брадикинин. Острата бол-
ка може да доведе до ограничена функция (functio 
laesa).

Фагоцитоза и имунен отговор
Около 2 – 4 часа след нараняването, като част от 
възпалителната реакция, започва насочена навъ-
тре миграция на левкоцити. В този процес те се 
наричат фагоцити и осигуряват фагоцитозата на 
дебрис, чужди тела и микроорганизми.

Кръвен съсирек, състоящ се 
от тромбоцити, червени 
кръвни клетки и фибринови 
нишки

Възпалени рани с видими 
симптоми на зачервяване; 
горе – рана от изгаряне; долу 
– оперативен белег, след съ-
дова операция. 
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В първоначалната възпалителна фаза, преобла-
дават неутрофилни гранулоцити, които секрети-
рат в раната различни подпомагащи и посредства-
щи възпалението вещества, или така наречените 
цитокини. Тези клетки също извършват фагоцито-
за на бактериите и освобождават протеолитични 
ензими (протеази), които отстраняват девита-
лизираните съставки на извънклетъчния матрикс. 
Това представлява първоначалното прочистване на 
раната.

Около 24 часа по-късно, в потока гранулоцити, 
моноцитите мигрират до мястото на раната. 
След това, те се диференцират като макрофаги и 
продължават фагоцитозата. Те също се намесват 
решително в процеса на имунния отговор, като се-
кретират цитокини и растежни фактори.

Миграцията на левкоцитите продължава около 
3 дни, докато раната не стане „чиста“ и възпали-
телната фаза наближи своя край. При възникване на 
инфекция, обаче, миграцията на левкоцити продъл-
жава и фагоцитозата се засилва. Това довежда до 

Макрофаги по време на фаго-
цитозата на бактерии E. Coli

удължаване на възпалителната фаза и, следовател-
но, до забавяне на заздравяването на раната.

Изпълнените с детрит фагоцити и разтворе-
ната тъкан образуват гной. Унищожаването на 
бактериален материал във фагоцитите може да 
се извърши единствено с помощта на кислород, 
поради което наличието на достатъчен приток на 
кислород в района на раната е от огромно значение 
за имунния отговор. 

Доминиращата роля на макрофагите
В момента се счита, че заздравяването на рана-
та не е възможно без функциониращи макрофаги. 
Повечето макрофаги възникват от хематогенни 
моноцити, чиято диференциация и активизация 
като макрофаги се извършва в мястото на раната. 
Привлечени от хемотаксичния стимул на бактери-
алните токсини и допълнително активирани от 
неутрофилни гранулоцити, клетките мигрират в 
плътни редици от кръвообръщанието в раната. 
По време на тяхната фагоцитна дейност, която 
представлява най-високата степен на активиране 
на клетките, макрофагите не се ограничават с 
пряко атакуване на микроорганизми, а подпомагат 
и представянето на антиген на лимфоцитите. 
Антигените уловени и частично разградени от 
макрофагите се представят на лимфоцитите в 
разпознаваема форма.

Освен това макрофагите секретират цито-
кини, подпомагащи възпалението (интерлевкин-I, 
IL-II и тумор-некротизиращ фактор,TNF-a), както 
и редица растежни фактори (BFGF = базисен фи-
бробластен растежен фактор, EGF = епидермален 
растежен фактор, PDGF = растежен фактор на 
тромбоцитна основа и TGF-a = трансформиращ  
растежен фактор). Тези растежни фактори пред-
ставляват полипептиди, които влияят на клет-
ките, участващи в зарастването на раните. Те 
привличат клетки и подпомагат вливането им в 

Ход на фагоцитозата:
След опсонизацията на чуж-
дото тяло, фагоцитът се 
придвижва насочено до чуж-
дото тяло (1) и настъпва 
прилепване (2). В следващия 
етап фагоцитът обгражда 
чуждото тяло с псевдоподи 
(3). Чрез сливане на псевдо-
подите (4) се създава ваку-
ола (фагозом), която се слива 
с лизозомите, за да образува 
фаголизозоми (5), в които 
след това може да се извър-
ши “усвояване” на чуждото 
тяло (6).
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мястото на раната (хемотаксис), а след това сти-
мулират тяхната пролиферация.

Фазата на пролиферация
По време на втората фаза от заздравяването на 
раната, доминира клетъчната пролиферация, целя-
ща образуване на нови кръвоносни съдове и запълва-
не на дефекта с гранулационна тъкан. Фазата за-
почва приблизително на 4-ия ден след травмата, но 
условията за тъканен растеж са вече създадени във 
възпалително-ексудативната фаза: Фибробласти 
от околната тъкан мигрират в съсирека и фибрин-
ната мрежа, образувана при коагулацията, като я 
използват за временна матрица за инкорпориране 
на колаген. Освободените цитокини и растежни 
фактори стимулират и регулират миграцията и 
пролиферацията на клетките, отговарящи за обра-
зуването на нова тъкан и кръвоносни съдове.

Образуване на нови кръвоносни съдове и ва-
скуларизация
Без нови кръвоносни съдове, които да осигурят дос-
татъчно снабдяване с кръв, кислород и хранителни 
вещества до мястото на раната, раневия оздрави-
телен процес не може да продължи. Образуването 

на нови кръвоносни съдове започва от здравите 
кръвоносни съдове по ръбовете на раната.

Чрез стимулация с растежни фактори, клетки-
те на епителния слой покриващи стените на кръ-
воносните съдове (наричани тук ендотел), могат 
да прекъснат базалната си мембрана, да се моби-
лизират и мигрират в околната зона на раната и в 
кръвния съсирек. Чрез последващо клетъчно делене, 
те създават тръбовидна структура, която продъл-
жава да се дели в пъпковидния си край. Отделните 
съдови пъпки растат една към друга и се свързват 
в капилярни клупове, които от своя страна, продъл-
жават да се разклоняват докато не достигнат по-
голям кръвоносен съд, в който могат да се изпраз-
нят. Наскоро, обаче, в човешкото кръвообращение 
бяха открити ендотелните стволови клетки, 
които могат да поставят под въпрос сегашните 
разбирания за този процес.

Добре кръвоснабдената рана е изключително 
богата на кръвоносни съдове. Пропускливостта на 
новообразуваните капиляри също е по-голяма от 
тази на останалите капиляри, което осигурява 
повишения метаболизъм в раната. Новите капи-
ляри, обаче, не са особено устойчиви на механично 
влияние, поради което мястото на раната трябва 
да се предпазва от травми. Със зреенето на гра-
нулационната тъкан и превръщането й в ръбцова 
тъкан, кръвоносните съдове се отдръпват.

Гранулационна тъкан
В зависимост от времето за образуване на нови 
кръвоносни съдове, запълването на дефекта с нова 
тъкан започва около 4-ия ден след нараняването. 
Развива се т.нар. гранулационна тъкан, чието обра-
зуване започва от фибробластите. Те произвеждат 
колаген, който узрява до образуване на фибри извън 
клетките и придава на тъканта нейната здравина. 
Те произвеждат и протеогликани, които образуват 

Моделът на ангиогенезата: 
пробиване на базалната 
мембрана на здрави кръво-
носни съдове чрез различни 
вещества, което води до 
отделяне на ендотелни 
клетки, образуване на съдови 
пъпки чрез клетъчно делене 
(1), които се доразвиват в 
капилярни клупове (2).

Ролята на макрофагите при 
заздравяването на раната

нараняване

коагулация на кръвта тромбоцити

възпаление

дебридмен, имунен отговор ангиогенеза

разлагане на колаген синтез на колаген свиване на раната

макрофаги – лимфоцити, гранулоцитиепителни 
клетки

фибробласти

синтез на протеогликанремоделиране

затваряне на раната
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гелообразното основно вещество в извънклетъчно-
то пространство.

Фибробласти 
Вретеновидните фибробласти не се транспорти-
рат в раната от кръвообращението, а мигрират 
основно от тъканта в мястото на нараняването. 
Те са привлечени от хемотаксис. За субстрат слу-
жат аминокиселини, осигурени от разграждането 
на кръвния съсирек от макрофагите. В същото 
време, фибробластите използват фибринната мре-
жа, получена от кръвния съсирек, като матрица за 
врастването на колагена.

В миналото, близките връзки между фиброб-
ластите и фибринната мрежа водеха до предпо-
ложението, че фибринът се превръща в колаген. 
В действителност, обаче, фибринната мрежа се 
разпада, когато инкорпорирането на колагена на-
предне и  запечатаните кръвоносни съдове се ре-
канализират. Този процес, контролиран от ензима 
плазмин, се нарича фибринолиза.

Така, фибробластите мигрират в мястото на 
раната, при появата на аминокиселините от раз-
творените кръвни съсиреци и след почистване на 
некротичната тъкан. При наличие, обаче, на хема-
томи, некротична тъкан, чужди тела или бакте-
рии, растежът на нови кръвоносни съдове и мигра-
цията на фибробластите се забавят. Степента на 
образуване на гранулации е директно свързана със 
степента на кръвната коагулация, възпалителния 
процес и с процеса на почистване, който тялото 
извършва с помощта на фагоцитозата.

Дори ако фибробластите се приемат за „едно-
образен тип клетки“, особено важно за раневото 
заздравяване е, че те се различават по функция и 
реакции. Фибробласти на различна възраст се от-
криват в раната, като те се различават както 
по тяхната секреторна активност, така и по 

реакцията им спрямо растежни фактори. В хода на 
раневото зарастване, някои от фибробластите се 
превръщат в миофибробласти, за да предизвикат 
свиване на раната.

Характеристики на гранулационната  
тъкан
Гранулационната тъкан може да бъде наречена 
временна, примитивна тъкан или орган, който 
„окончателно“ затваря раната и служи за „легло“ 
за последващата епителизация. След като изпълни 
своите задачи, тази тъкан постепенно се превръ-
ща в ръбцова тъкан.

Названието гранулация е въведено от Тиодор 
Билрот през 1865 и произлиза от факта, че разви-
ващата се тъкан има повърхност, съставена от 
ярко червени, стъклено-прозрачни гранули. На всяка 
от тези гранули съответства по едно съдово раз-
клонение с множество фини капилярни клупчета, 
които се появяват в резултат на образуването на 
нови кръвоносни съдове. Новата тъкан се отлага 
около клупчетата. При наличие на добра гранула-
ция, гранулите увеличават размера си с времето, 
умножават се и така, накрая се образува влажна 
лъскава повърхност с розово-червеникав цвят. 
Подобна гранулация е показател за добро заздравя-
ване. Оздравителните процеси са забавени, ако гра-
нулацията е покрита с люспести налепи, изглежда 
бледа и гъбеста или има синкав оттенък.

Електронно-микроскопска 
снимка на фибробласт, 
който, като най-важния 
клетъчен тип в кожната съ-
единителна тъкан, отговаря 
за синтеза и секретирането 
на колаген, еластин и проте-
огликани.

Структурата на гранула-
ционната тъкан е важен 
показател за оценка на тен-
денцията за заздравяване 
и качеството на раневото 
заздравяване. На илюстраци-
ята по-горе е показана гъбес-
та гранулационна тъкан, при 
която раневото заздравява-
не не е достатъчно добро; 
свежата червена гранулация 
(долу), от друга страна, е 
признак за добър заздравите-
лен процес.

Процесът на заздравяване на раната [44.45]



Фаза на диференциация и премоделиране
Зреенето на колагенови фибри започва между 6-ия 
и 10-ия ден. Със свиването на раната, гранулацион-
ната тъкан съдържа все по-малко вода и кръвоносни 
съдове. Тя става все по-здрава и се организира в  
ръбцова тъкан. Епителизацията, след това,  
завършва раневото заздравяване. Този процес се 
състои от образуването на нови епидермални 
клетки чрез митоза и клетъчна миграция, най-вече 
от ръба на раната.

Свиване на раната
Свиването на раната сближава незасегнатите тъ-
кани, така че площта на „непълно възстановяване“ 
става възможно най-малка и раните се затварят 
спонтанно. Свиването на раните е подпомогнато 
от подвижността на кожата.

Противно на разбирането в миналото, че сви-
ването на раните се извършва чрез смаляване-
то на колагеновите фибри, сега се знае, че това 
смаляване изпълнява подчинена роля. Всъщност, 
фибробластите на гранулационната тъкан са от-
говорни за свиването. След като тези фибробласти 
изпълнят секретиращите си функции, част от тях 
се превръщат във фиброцити (формата на фибро-
бластите, която се намира в покой), а друга част в 

миофибробласти. Миофибробластите приличат на 
клетките на гладката мускулатура и, също като 
тях, съдържат контрактилния мускулен протеин 
актомиозин. Миофибробластите се свиват, като 
в същото време изпъват колагеновите фибри. Това 
води до свиване на ръбцовата тъкан и придърпва 
кожата плътно по раневите ръбове.

Епителизация
Епителизацията на раната отбелязва приключ-
ването на зарастването, като процесите на 
епителизация са тясно свързани с образуването 
на раневите гранулации. От една страна, гранула-
ционната тъкан изпраща хемотаксични сигнали за 
миграция на граничния епител, а от друга, епител-
ните клетки изискват влажна хлъзгава повърхност 
за тяхната миграция.

Реепителизацията също представлява комплек-
сен процес, който се основава на повишено ниво на 
митоза в базалния слой на епидермиса и миграцията 
на нови епителни клетки от ръба на раната.

Митоза и миграция
Метаболитно активните клетки на базалния слой, 
които могат да осъществят реакция за ранево за-
растване, очевидно имат неограничен потенциал 
за митоза, който обикновено се контролира от 
специфични за конкретната тъкан инхибиторни 
вещества, т.н. халони, но става напълно активен 
при нараняване. Поради тази причина, ако равни-
щето на извънклетъчния халон спадне значително 
след нараняване на епидермиса и като резултат 
от загубата на множество клетки, произвеждащи 
халон в мястото на раната, последва съответ-
стваща висока митотична активност в клетките 
от базалния слой. Така започва умножаването на 
клетките, необходими за покриване на дефекта.

Затваряне на раната с види-
мо свиване и епителизация 
(ляво), епителните граници 
са все още крехки (дясно).
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Клетъчната миграция също има своите особено-
сти. Докато при физиологичното зреене на епидер- 
миса клетките мигрират от базалния слой към по-
върхността на кожата, репаративното клетъчно 
заместване се извършва чрез линейно придвижване 
на клетките към срещуположния ръб на раната. 
Епителизацията от ръба на раната започва с пре-
късване целостта на епидермиса. Разделените епи-
телни клетки се придвижват една към друга чрез 
активни амебообразни движения, които напомнят 
способностите на едноклетъчните организми, 
като така се опитват да затворят празнината. 
Тези амебни движения, обаче, могат да се извърш-
ват единствено в порезни повърхностни рани. При 
всички останали наранявания на кожата, миграция-
та на епитела от раневите ръбове е свързана със 
запълването на тъкания дефект с гранулационна 
тъкан. Епителните клетки не се спускат в ниши 

или раневи кратери, а изискват наличието на глад-
ка и влажна повърхност за придвижване.

Миграцията на граничните клетки на епидерми-
са не се извършва равномерно и непрестанно, а ве-
роятно става на тласъци, в зависимост от струк-
турата на раневите гранулации във всеки отделен 
случай. Първичното прорастване на граничен 
епител образува еднослойно епително покритие и 
бива последвано от фаза на удебеляване, което се 
осъществява чрез натрупване на клетките една 
върху друга. Така епителът скоро придобива дебе-
лина от няколко слоя, става по-здрав и плътен.

Характеристики на реепителизацията
Единствено повърхностните абразии на кожата 
оздравяват според модела на физиологичното реге-
нериране, като регенерираната тъкан става пъл-
ноценна и еднородна. Всички останали кожни рани 
заменят изгубената тъкан, както вече бе описано, 
чрез клетъчна миграция от ръбовете на раната и 
от запазените части на кожата. Резултатът от 
тази реепителизация не представлява пълна подмя-
на на кожата, а е тънка заместваща тъкан, бедна 
на кръвоносни съдове и, в която липсват важни 
съставни елементи на епидермиса, като жлези, пиг-
ментни клетки, както и адекватна инервация.

 Схема на реепителизацията 
чрез клетъчно делене и кле-
тъчна миграция. Епителни-
те клетки се приближават 
една към друга върху хлъзга-
вата повърхност на грану-
лационната тъкан. Когато 
дефектът бъде затворен, 
епителните клетки се на-
трупват една върху друга, 
като така епителното по-
критие става по-здраво.

Процесът на заздравяване на раната [48.49]
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Количествена класификация 
на раневото заздравяване

От времето на Гален (129 – 199 сл.Хр.), раневото 
заздравяване се класифицира като първично заз-
дравяване (intention – намерение, б.п.) и вторично 
заздравяване (intention). Думата „заздравяване 
(intention)“ според Гален, не се отнася до физиоло-
гичното естество на оздравителните процеси, а 
до намерението на лекаря да постигне първично ра-
нево зарастване със сближени и малко зеещи ръбове 
на раната. Следователно, тази класификация преди 
всичко е с количествено значение (повече нова тъ-
кан трябва да бъде създадена при вторичното за- 
здравяване) и е важна при правенето на прогнози. 
За да се отчетат терапевтичните проблеми, 
които произтичат от степента и типа на разру-
шение на тъканите, днес се прави допълнително 
класифициране на първично забавено заздравяване, 
регенеративно заздравяване и хронични рани.

Първично ранево зарастване  
(per primam intentionem)
Условията за раневото зарастване са толкова по-
благоприятни, колкото по-малко тъкан е увредена. 
Перспективите за заздравяване са най-добри при 
гладки, близко приближени повърхности на раната, 
при порезна рана с пренебрежима загуба на веще-
ство и без наличие на чужди тела в добре кръво- 
снабдена част на тялото. Ако няма ранева инфек-
ция, при подобни случаи, се наблюдава първично ра-
нево заздравяване.

Първичното заздравяване обикновено е налице 
след хирургически разрези или рани, причинени от 
остри предмети. При определени видове рани с по-
малка загуба на тъкан (разкъсни или зеещи рани), 
хирургичният дебридман може да осигури условия за 
първично заздравяване.

Първично ранево заздравява-
не на неинфектирани, близо 
разположени раневи повърх-
ности,  

Раните, способни на първично заздравяване, се 
затварят с шев, аграфи или ленти за затваряне на 
рани. По време на коагулацията на кръвта, фибри-
нът осигурява временно леко слепване на повърх-
ностите на раната, докато фазата на възпаление 
и ексудация протича почти незабележимо. Възста-
новителните процеси настъпват с миграцията на 
фибробласти, образуването на базално вещество и 
инкорпорирането на колагенови фибри. Множество 
нови израстващи капиляри подхранват младата 
съединителна тъкан и възстановяват връзката с 
кръвообращението. Двете повърхности на раната 
се свързват здраво след около 8 дни. Раната обаче 
достига окончателната си устойчивост на опън, 
чак след няколко седмици. Резултатът от първич-
ното заздравяване е тесен линеарен белег, който, 
поради големия брой капиляри, първоначално е чер-

Забавено първично заздра-
вяване, когато раната е 
подложена на риск от инфе-
ктиране 

Вторично ранево заздравява-
не със запълване на дефекта 
с гранулационна тъкан, ко-
ято се превръща в ръбцова 
тъкан в хода на заздравява-
нето 

Регенеративно или епител-
но заздравяване на рани, 
засегнали единствено епи-
дермиса
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вен. След това той изсветлява, тъй като броят 
кръвоносни съдове намалява. Накрая белегът става 
по-бял от околната нормална кожа.

Забавено първично заздравяване 
Забавеното първично зарастване се наблюдава, ко-
гато се очаква инфектиране. В този случай, раната 
не трябва да бъде затваряна с шевове или ленти 
за затваряне на рани. За да се следи за развитие на 
инфекция, раната се превързва хлабаво и се оставя 
отворена. Ако не възникне инфекция, раната може 
да се зашие между 4-ия и 7-ия ден. След това, рана-
та заздравява първично. Ако се прояви инфекция, 
раната се определя  като вторично заздравяваща и 
се лекува, като открита рана.

Вторично ранево заздравяване  
(per secundam intentionem)
Вторичното ранево зарастване е налице, винаги, 
когато трябва да бъдат изпълвани дефекти в тъ-
канта или когато гнойна инфекция предотвратява 
директно зарастване на раневите ръбове. В този 
случай, ръбовете на раната не са доближени, а са 
разтворени. За да се затвори раната, трябва да се 
образува гранулационна тъкан (както е описано по-
горе). Поради тази причина, нуждата на организма 
от енергия е по-голяма отколкото при първичното 
заздравяване, като образуването на гранулацион-
ната тъкан е по-силно податливо на ендогенни и 
екзогенни въздействия.

Регенеративно зарастване
Регенерирането се дефинира като замяната на уни-
щожени клетки или тъкани от други с еднакви харак-
теристики и е възможно единствено за клетки, кои-
то запазват способността си да извършват митоза. 
Те включват базалния слой на епидермиса. Ако само 
епидермиса е увреден от дадено нараняване, напр. 
при кожна абразия, раната заздравява без да оставя 
белег. Оздравителния процес съответства на епи-
телизационната фаза от раневото заздравяване.

Процеси в хронични рани
Хроничната рана, е тази, която преминава през 
процеса на вторично зарастване и трябва да бъде 
затворена чрез образуване на тъкан. Ако процесът 
отнема повече от осем седмици, раната се класи-
фицира, като хронична. Превръщането на раната 
от остра в хронична, може да се наблюдава във 
всяка от фазите на ранево заздравяване. Повечето 
хронични рани, обаче, се развиват от прогресивно 
разрушаване на тъканта, в следствие на съдово 
заболяване, породено от различни причини. Такива 
са нарушеното кръвообращение от артериален 
или венозен произход, захарен диабет, локални ув-
реждания от продължителен натиск, радиационни 
поражения или тумори. 

Примери за различни видове 
ранево заздравяване:
1)  Първично ранево заздра-

вяване, в случаи на близо 
разположени ръбове на ра-
ните, което обикновено е 
възможно при хирургични 
рани. 

2)  Регенеративно или епи-
телно заздравяване, при 
което заздравялата тъ-
кан едва се различава от 
нормалното състояние на 
кожата.

3)  Вторично заздравяване с 
образуване на тъкан – тук 
след дехисценция на тора-
кална рана. След подходя-
ща обработка на раната 
се налага вторичен шев.

4)  Хроничен оздравителен 
процес при сакрален де-
кубитус, който, поради 
необходимото образуване 
на гранулационна тъкан, 
съответства на вторич-
ното ранево заздравяване.

1 2

3 4
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ферацията както на клетки на гранулационната 
тъкан, така и на други клетки от системата за 
имунна защита. Поради тази причина, протеинова-
та недостатъчност, нарушава всички процеси от 
раневото заздравяване, без изключение.

Заболявания, в частност инфекции и хронични 
язви, привеждат метаболизма, чрез производство-
то на цитокин, в катаболично състояние, което, 
от своя страна води до недохранване. Така, в тяло-
то има недостиг на хранителни вещества за про-
изводство на енергия и добро ранево зарастване.

Всички витамини, със свойствата си на коензи-
ми, влияят положително на раневото заздравяване 
и недостигът само на един витамин може да го 
забави. Витамините от комплекса B, например, 
участват в синтеза на колаген и стимулират обра-
зуването на антитела и защитата срещу инфек-
ции. Витамин A също участва в колагеновия синтез 
и крослинкинг. Антиоксиданти като витамини E и C 
улавят свободните радикали, които са токсични и, 
следователно, вредни за епителните клетки.

Освен това, витамин C играе основна роля при 
образуването на колаген и е важен за образуването 
на междуклетъчното вещество, базалните мем-
брани на кръвоносните съдове, факторите на ком-
племента и гама глобулини.

От минералите, нарушения причиняват най-ве-
че недостигът на цинк и желязо. Цинкът е основна 
съставка на така наречените металоензими и има 
значителни биологични ефекти в организма, които 
се отнасят и до раневото зарастване. Недостигът 
на желязо води до анемия, което възпрепятства 
преноса на кислород до мястото на раната.

Недохранване, водещо до кахектични състояния, 
често се наблюдава при тежко болни, възрастни 
хора и пациенти с множествени заболявания. То 
може да бъде причинено от болести, като тумори, 

Въздействия върху  
раневото зарастване

Способността на човешкия организъм да лекува 
раните, се различава значително при отделните 
индивиди. Колко бързо и колко добре зараства рана-
та, зависи от общата телесна структура на засег-
натия организъм, от етиологията на раната и от 
свързаните с нея специфични обстоятелства. 

Системни въздействия
Общите фактори на въздействие зависят от инди-
видуалното физиологично състояние на засегнато-
то лице. Значението им за хода на оздравяването е 
различно и някои „въздействия“ сами са причините-
ли на раната.

Възраст на пациента
Клиничните изследвания водят до извода, че физио-
логичното стареене забавя раневото заздравяване 
чрез общото намаляване на клетъчната актив-
ност, което може да доведе до намаляване на ка-
чеството на раневото заздравяване. Действител-
ните нарушения в раневото зарастване, обаче, са 
резултат основно от въздействието на свързани 
с възрастта придружаващи заболявания, като лош 
имунитет или недобро хранене. Язвените рани, 
в резултат на метаболитни заболявания, съдови 
заболявания и тумори също неизбежно възникват 
по-често. При това, съответно, може да се очаква 
и по-лоша склонност към оздравяване 

Хранителен статус
Зарастването на раните е затруднено, ако в дос-
татъчни количества не са налични необходимите 
за повишения раневи метаболизъм вещества и 
съставки (протеини и калории, витамини и мине-
рали). Ако, например, не бъде осигурен достатъчно 
протеин, синтезата му прекъсва, а с нея и проли-
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инфекциозни заболявания, органна недостатъчност 
и силна болка. Причини, свързани с храненето, като 
недостатъчен прием на храна или нарушения в аб-
сорбцията, често играят съществена роля за недо-
хранването.
 
Имунен статус 
Процесите на имунния отговор играят важна роля 
по време на раневото зарастване. Съответно, на-
рушение или недостатъчност в имунната система, 
причиняват повишена податливост към смущения 
на раневото зарастване и към инфекции.

Придобитите имунни дефицити могат да са 
следствие от оперативна травма, паразитни, бак-
териални или вирусни инфекции, като се проявяват 
и след периоди на недохранване, тежки изгаряния, 
наранявания от йонизираща радиация, ентеро- или 
нефропатии и лечение с цитостатични имуноде-
пресанти.

Съпътстващи заболявания  
Заболяванията, които имат потискащ ефект вър-
ху раневото зарастване отново са тези, които 
увреждат състоянието на имунната система на 
засегнатия организъм, като тумори, автоимунни 
заболявания и инфекции. Забавено или ненормално 
заздравяване може да се очаква и при заболявания 
на съединителната тъкан (напр. Ревматоидни за-
болявания), метаболитни заболявания (напр. Заха-
рен диабет) и съдови заболявания (напр. периферно 
съдово заболяване, венозна недостатъчност). За-
харният диабет и артериалните/венозни съдови 
заболявания, в частност, сами по себе си са причини 
за образуване на язви.

Следоперативни усложнения
Множество следоперативни усложнения имат пряк 
ефект върху раневото заздравяване: тромбоза и 
тромбоемболизъм, често причинени от повишена-
та фибринолитична активност, следоперативна 
пневмония, следоперативен перитонит, следопера-

Важни системни и локални 
въздействия върху раневото 
заздравяване

тивен илеус и следоперативна уремия. „Интоксика-
цията“ с продукти от разграждане, преди да бъдат 
отделени с урината, очевидно има инхибиторен 
ефект върху хода на заздравяването.

Въздействие на остра травма/шок
Травмата, свързана със загуба на кръв или значител-
на загуба на течности, като тежките изгаряния, 
причинява голям брой, предизвикани от медиатори 
реакции, които могат да доведат до нарушаване 
на микроциркулацията. Последващата тъканна 
хипоксия, повишена капилярна пропускливост и 
клинично установимо ненормално оросяване се 
развиват като симптоми на шоковото състояние. 
Произтичащият от това дисбаланс между необ-
ходимостта от кислород и снабдяването с такъв 
и забавянето при отстраняване на продуктите 
от метаболизма, засягат особено силно началната 
фаза на раневото зарастване и имунния отговор.
 
Медикаментозно лечение 
Различни лекарства оказват пряк отрицателен 
ефект върху раневото зарастване, особено ме-
дикаментите, потискащи имунната система, ци-
тостатичните, противовъзпалителните (основно 

Общи (системни) Локални

Възраст �
Хранене �
 Състояние на имунната  �
система
Съпътстващи заболявания �
 Следоперативни  �
усложнения
Остри травми �
Медикаментозно лечение �
Психосоциално положение �

 Степен на нараняване  �
(размер, дълбочина и 
т.н.)
 Състояние на раната  �
(гной, некроза и т.н.)
 Състояние на ръбовете  �
на раната (гладки, 
нащърбени)
 Бактериална  �
колонизация, замърсяване, 
инфекция
Място на нараняване �
Възраст на раната �
 Качество на раневото  �
лечение 
 Хирургически условия и  �
обстоятелства 
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глюкокортикоиди) и антикоагулантни вещества. В 
зависимост от инхибиторния ефект на различни-
те медикаменти, по отношение на коагулацията, 
възпалителния процес и пролиферацията, особено 
силно са засегнати образуването на гранулации и 
цикатрикс, така че устойчивостта на раната на 
разкъсване е очаквано понижена. Ефектите върху 
възстановителния механизъм на тъканта, обаче, 
зависят от дозата, момента на приложение и про-
дължителността на лечението.

Психосоциално състояние на пациента 
Зарастването на раните, особено заздравяването 
на хронични рани с метаболитен произход, като 
диабетните язви, изискват висока степен на съ-
трудничество от страна на пациента. Психосо-
циалното положение на пациента, обаче, може да 
създаде множество различни условия по отношение 
на желанието и мотивацията на пациента за съ-
трудничество при лечението. Преди всичко, броят 
на възрастни пациенти с хронични рани, които 
страдат от деменция, постоянно се повишава, 
така че при тези пациенти вече не е осигурено 
адекватно изпълнение на изискванията за лечение. 
Склонността за самонараняване също трябва да се 
вземе предвид.

Освен това, злоупотребата с алкохол и никотин, 
както и с незаконни наркотични средства, може да 
има отрицателен ефект върху раневото заздравя-
ване. Освен увреждането на съдовете при злоупо-
требата с наркотици (атеросклероза, тежки ано-
малии на оросяването), тази група пациенти често 
е в лошо общо здравословно състояние, с понижен 
имуннен отговор и лошо хранително състояние.

Локални въздействия 
Състоянието на раната и качеството на нейното 
лечение са други важни въздействия върху ранево-
то заздравяване.

Състояние на раната 
Редица фактори трябва да се вземат предвид при 
оценяване състоянието на раната и произтичащи-
те от него последици за раневото зарастване:

етиология/степен на нараняване (размер, дъл- �
бочина, засягане на по-дълбоки структури, като 
фасция, мускули, сухожилия, хрущял, кост)
състояние на ръбовете на раната (равни, нерав- �
ни, нащърбени, подкопани, с джобове)
състояние на раневото ложе (количество некро- �
тична тъкан, състав на некротичната тъкан: 
затворена черна некроза, коричка, отпаднали тъ-
кани, замърсена, наличие на чуждо тяло, чиста)
състав на ексудата (кървав, серознокървав, гноен,  �
изсушен)
степен на бактериална колонизация /признаци  �
на инфекция (виж още главата за „Инфекция на 
раната“)
място на нараняването (в добре или недобре кръ- �
воснабдена област) 
давност на раната (остра травма, време изми- �
нало от нараняването до оказването на първа 
помощ/лечение, хронична рана)

При хирургически рани, локалните въздействия 
включват типа операция, мястото на операция, 
продължителността и вида на оперативната под-
готовка, както и качеството на поддържаната в 
операционната зала хигиена, оперативните техни-
ки и продължителността на операцията.

Два метода за определяне на 
размера и обема на раните: 
При рани с по-голяма площ 
(горе), поставете прозрач-
но фолио върху раната и 
обозначете границите на 
раната с маркер, след което 
изчислете площта. 
Размерът и обема на раните 
могат да бъдат определени 
и чрез измерване на способ-
ността им за задържане на 
течности (долу). В този 
случай раната се покрива с 
фолио и в нея се инжектира 
стерилна течност. Количе-
ството течност в мили- 
литри и кубични сантиме-
три, представлява обема на 
раната.
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Качество на лечението на раната 
Качеството на лечение на раната оказва значи-
телно въздействие върху раневото оздравяване. В 
зависимост от причината за раната и нейния тип, 
раневото лечение изисква прилагането на разно- 
образни терапевтични мерки. Те включват хирур-
гични процедури за третиране на острата травма 
и комплексно лечение на причините за хронични 
рани, а също така и подходящо лечение с превръзки. 
В доброто лечение на раните участват много ме-
дицински дисциплини и често успехът в лечението 
на раната е възможен единствено с интердисци-
плинарно сътрудничество.

Принципите за ранево лечение при остри (от 
стр. 80) и хронични (от стр. 96) рани са описани в 
съответните глави.

Нарушения при раневото 
заздравяване

Нарушенията при зарастване на раните се проявя-
ват по различен начин и в различна степен, като са 
причинени от едно или повече от въздействията, 
описани по-горе. По-тежките нарушения възникват 
в следствие на забавено почистване на раната, не-
качествено или закъсняло образуване на гранулаци-
онна тъкан, отсъствие на реепителизация заедно 
с типичните следоперативни усложнения (сероми, 
хематоми, дехисценция на раната и образуване на 
хипертрофичен белег) и инфекции на раните.

Сероми 
Серомите са празни пространства в областта на 
раната, в които се събира кръв, серум или лимфа. 
Те възникват поради раздразване на мястото на 
раната, напр. причинено от чужди тела, коагулаци-
онни некрози поради прекомерно използване на елек-
трокоагулация или лигатури, а също така при рани 
затворени под напрежение с твърде стегнати ше-
вове или при клинично непроявена инфекция. Други 
възможни причини са: трансудати при протеинова 
недостатъчност, общи заболявания или увреден 
лимфен оток.

По-малките сероми могат да бъдат аспирирани 
със спринцовка, но за по-големите се налага ревизия 
на раната. Раната се отваря по шевовете и се екс-
плорира. Продължаващите да функционират лимфни 
канали трябва да бъдат коагулирани с диатермия. 

Поставя се аспирационен дренаж, който се от-
странява едва след като кожата се прикрепи здра-
во към подлежащите тъкани. Едно от възможните 
усложнения е инфектиране на първоначално сте-
рилните сероми, поради задържане на течности, 
които благоприятстват бактериалния растеж. 
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В първите дни на раневото зарастване, некрозата 
се проявява като бледи или цианотични области 
кожа, които постепенно покафеняват. Кожната не-
кроза трябва да се поддържа чиста и не трябва да 
се отстранява преждевременно, тъй като изпълнява 
функциите на стерилна превръзка. Отстранява се 
единствено след спонтанна демаркация. Влажната 
некроза, от друга страна, трябва да се отстрани не-
забавно, поради риск от дълбоко задържане на гной.

Отваряне на раната (руптура)
Дехисценцията на раната е нарушение в ранево-
то заздравяване, при което части от раневите 
повърхности не се слепват и обхващат от съе-
динителна тъкан, въпреки направените шевове. 
Примери за предразполагащи за това фактори са: 
шевове, предизвикващи исхемия, шевове, свалени 
прекалено рано, недохранване, недостиг на фактор 
XIII, наднормено тегло, прогресиращи неоплазми, 
следоперативна кашлица или захарен диабет. Освен 
това, лечението с цитостатични медикаменти, 
кортикоиди или антибиотици също повишава риска 
от руптура.

Дехисценцията след лапаротомия може да е 
пълна (засяга всички слоеве), непълна (перитонеума 
е незасегнат) или окултна (със затворен шев на 
кожата). Симптомите са: кръвенисто-серозна се-
креция от раната, започваща на 3-ия ден, засилване 
на болката в раната, коремна атония, паралитичен 
илеус или екзентерация (протрузия на черва през 
раната). Дехисценцията на раната се лекува опера-
тивно, като, ако е необходимо, се поставя платно. 
Прогнозата е добра, при навременно лечение, като 
смъртността е под 10%.

Образуване на хипертрофичен белег
Някои хора са склонни да образуват прекомерно ко-
личество ръбцова тъкан, като причината за това 
може да е нарушение в образуването и крослинкинг 
на колаген. Хипертрофичните белези обикновено 
се развиват скоро след операция, като най-често 

Тези сероми трябва да бъдат третирани като абс-
цеси.

Раневи хематоми
Раневите хематоми се образуват в процепа на 
раната, в резултат на неадекватна хемостаза на 
кръвоносните съдове, разтварящи се в областта на 
раната. Други възможни причини са следоператив-
ното покачване на кръвното налягане и реперфузия 
на колабиралите  кръвоносни съдове. Често те въз-
никват, когато коагулацията е възпрепятствана 
от антикоагулантно лечение или при патологична 
недостатъчност в коагулационната система.

Клиничните признаци на вторичен кръвоизлив 
са учестено дишане и пулс, спадане на кръвното 
налягане, локален оток. Трябва да се изследва кръвна 
картина и коагулационния статус, като се наблю-
дават жизнените показатели. При малки хематоми, 
поставянето на лед и аспирацията могат да са дос-
татъчни за тяхното ограничаване. По-големите хе-
матоми трябва да се отстранят, като потенциал-
на среда за развитие на инфекция. Ревизията обик-
новено се извършва в областта на предишния кожен 
разрез. Всички коагулуми трябва да се отстранят. 
След промиване с разтвор на Ringer се поставя аспи-
рационен дренаж и раната се затваря.

Некроза на меката тъкан 
Некрозата на меките тъкани настъпва, когато 
снабдяването с хранителни вещества до ръбовете 
на раната или меките тъкани бъде намалено или 
прекъснато от нараняването или запушването на 
захранващите кръвоносни съдове, напр. поради не-
подходящ по вид разрез, тежка травма на кожата 
или неправилна техника на зашиване. По правило, не-
крозата може да се разпознае единствено в области, 
разположени близо до кожната рана и трябва да се 
следи за демаркация.

Некроза на раневия ръб  
на мястото на зашиване  
при ампутация

Голям раневи хематом

Образуване на хипертрофи-
чен белег след изгаряне

Пълна руптура с мускулна 
некроза след операция за 
байпас на коляното (горе), 
руптура след резекция на 
дебелото черво (долу)
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се ограничават до раната и проявяват спонтанна 
тенденция към свиване.

Мястото на раната също играе роля за образу-
ването на хипертрофични белези с оглед на кож-
ните гънки. Ако разрезът е направен вертикално 
на линиите на Лангер, може да се очаква появата 
на хипертрофични белези. Тези обстоятелства 
стават особено съществени в областите на тя-
лото, където силите на опън действат надлъжно 
на белега, поради силна мускулна активност. В 
такъв случай, резултатът не е само козметичен 
дефект. Ако белега пресича става, с увеличаването 
на ръбцовата контрактура, се ограничава обема на 
движение.

Когато изгарянията заздравеят по този начин 
се прави опит за предотвратяване на хипертро-
фията на белега, чрез притискане с еластични дре-
хи, направени според конкретните нужди на паци-
ента (притискащо облекло).

Келоиди 
Различаването на келоидите от хипертрофичните 
белези е трудно в началото. Те също са белегови 
израстъци, богати на фибри, които рецидивират, 
дори след изрязване. Структурата им, която се 
състои от дебели стъкловидни или хиалинови иви-
ци колаген, разположени в слузест матрикс, е от 
съществено значение за различаването им от хи-
пертрофичните белези. Дори най-малките разрези 
могат да доведат до значителни по размер кело-
иди, които се развиват независимо от мускулното 
движение и рядко над стави. За разлика от хипер-
трофичните белези, при развитието си келоидите 
често излизат извън ръбовете на раната и не про-
явяват тенденция за свиване. Хирургичната намеса 
често влошава ситуацията.

Инфекция на раната

Инфекцията на раната е най-сериозното наруше-
ние в раневото заздравяване. Тя се причинява от 
редица микроорганизми, които нахлуват в раната 
и се размножават, като произвеждат вредни ток-
сични вещества. Инфекцията обикновено е ограни-
чена локално и чрез разрушаване на тъкани води до 
различни по тежест нарушения в раневото заздра-
вяване. Всяка инфекция на раната, обаче, може да 
се разпространи системно и да се превърне в живо-
тозастрашаващ сепсис.

Признаци за инфекция
Признаците за инфекция на раната описани от рим-
ския учен Авъл Корнелий Целс /Aulus Cornelius Celsus/ 
(1-и век сл. Хр.) като rubor (еритем), tumor (оток), 
calor (загряване), и dolor (болка), все още служат 
като помощно средство за разпознаването на ин-
фекцията. Те са израз на защитната борба на имун-
ната система срещу нахлуващите микроорганизми. 
Общите признаци и симптоми включват треска, 
тръпки, левкоцитоза и лимфаденопатия. Треската, 
в частност, налага внимателно уточняване.

Колкото по-рано се диагностира инфекцията, 
толкова по-добри са изгледите тя да бъде овладяна 
навреме. Разпознаването на началната инфекция 
обаче е затруднено поради отсъствието на едно- 
значни симптоми. Продължителното локално 
дразнене, фебрилни температури, персистира-
ща левкоцитоза и засилване на раневата болка са 
признаци и симптоми, на които трябва да се гледа 
сериозно.

Предразполагащи фактори
Възникването на инфекция е комплексен процес, 
върху който влияят редица предразполагащи фак-
тори. Особено съществени за започването на ин-
фекция са вида, патогенността, вирулентността 

Келоид с типични колагенови 
ивици

Авъл Корнелий Целс, живял 
през първи век сл. Хр., се 
счита, въпреки неяснотите 
относно точните им дати, 
за автор на най-важните 
медицински произведения в 
древността.
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и броя на участващите микроорганизми. След това, 
микроорганизмите откриват в раната среда, ко-
ято повече или по-малко отговаря на техните 
условия на живот. Това обяснява защо давността, 
произхода и състоянието на раната (степен на за-
мърсеност, количество унищожена тъкан и степен 
на кръвоснабдяване), са други важни предразполага-
щи фактори. Това колко бързо и ефективно могат 
да се организират локалните защитни механизми 
зависи от състоянието на раната.

Състоянието на раната, от своя страна, се 
определя от общото състояние на имунната сис-
тема на засегнатия организъм. Една вече отслабена 
имунна система, влошено общо състояние, някои 
метаболитни заболявания, злокачествени тумори, 
напреднала възраст и недохранване имат отрица-
телен ефект върху имунния отговор. Това означава, 
че нахлуващите микроорганизми могат да намерят 
още по-благоприятни условия за растеж.
 
Патогени 
Причинителите на инфекции на раните могат да 
бъдат вируси, гъбички и бактерии, като бактерии-
те са най-честите причинители.

Бактериите са едноклетъчни микроорганизми с 
умерено диференцирано клетъчно съдържимо. То 
се състои от „ядрен еквивалент“, който съдържа 
генетичен материал, както и цитоплазма, която 
съдържа рибозоми, различни ензими и плазмиди (пре-
носители на гени на устойчивост). Външната кле-
тъчна стена е покрита с капсула с различен състав, 
която може да защити бактериите от изсушаване 
или от фагоцитни клетки.

Много бактерии образуват отровни вещества или 
токсини. Основата за образуването на токсини 
може да е, както екзотоксин от цитоплазмата, 
така и ендотоксин от клетъчната стена. Екзо-
токсинът се произвежда непрекъснато от бакте-

риите от вътрешността на клетката, напр. при 
организмите, причиняващи газова гангрена. Ендо- 
токсинът се освобождава единствено, когато 
клетката се разпадне, при разрушаване на клетъч-
ната стена.

Бактериите се класифицират като облигатни  
аероби, ако се нуждаят от кислород за да живеят и 
като анаероби, ако се нуждаят от среда, без нали-
чие на кислород. Бактериите са факултативни  
аероби или анаероби, ако могат да съществуват 
и в двата вида среди. Разграничаването на бакте-
риите се извършва чрез определени оцветители, 
напр. оцветяване по Gram за разделянето им на 
грам-положителни и грам-отрицателни бактерии.

Структура и характеристи-
ки на грам-позитивните и 
грам-негативните бактерии

камшичета
косъмчета
клетъчна 
стена

цито-
плазма

клетъчна 
мембрана

външна
мембрана

плазмид

капсула

грам-позитивни грам-негативни

периплазмено 
пространство

еквивалент 
на ядро

рибозоми
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Патогенност 
Бактериите се считат за причинители на инфек-
циозни заболявания или раневи инфекции, единстве-
но ако притежават болестотворен потенциал 
(те. са патогени).

Бактериите могат вече да са високо патоген-
ни, когато нахлуят в раната. Тогава човешкият 
организъм няма време да активира собствените 
защитни механизми на тялото. Подобни инфекции 
са животозастрашаващи. Пример за това е тета-
нуса, предизвикван от Clostridium tetani.

Други патогенни щамове са факултативни, т.е. 
частично патогенни. Това често са бактерии от 
физиологичната колонизация на човешкия органи-
зъм, които са напуснали естественото си место-
положение, нахлули са в раната и са разкрили своя 
патогенен потенциал в променената среда. Това 
се случва, например, когато Escherichia coli от чрев-
ната флора, навлязат в раната. При Staphylococcus 
aureus – друг чест причинител на инфекции на рани-
те, хората носители са около 30 % от население-
то, като основният източник е носа.
 

Друга група бактерии се класифицира, като не-
патогенни. При предразположените към инфекции 
пациенти, с понижена имунна защита, обаче, това 
може да доведе до опортюнистична инфекция и ин-
фекция на раната. Пример за това са Staphylococcus 
epidermidis, които обикновено обитават кожата, 
като безвредни бактерии.

Вирулентност 
Патогенността или потенциалът на бактериите 
да предизвикват заболявания, трябва да се раз-
глежда в тясна връзка с тяхната вирулентност 
(заразност), която най-накрая определя степента 
на патогенност. Вирулентността е придобита 
променлива характеристика: авирулентните или 
слабо вирулентни бактерии могат да се изменят 
генетично, под външни въздействия и да станат 
изключително вирулентни. Този проблем се среща 
особено често в болниците. Тук се развиват нови 
генотипи, поради концентрираното прилагане на 
антибактериално лечение, като те са по-виру-
лентни и по-устойчиви на хемотерапевтични ве-
щества и дезинфектанти, отколкото същия тип 
бактерии в домашна среда.

Доза на патогена – проявяване  
на инфекция на раната
Всяка рана, дори т.нар. асептични хирургични рани, 
се колонизират от бактерии. Самото присъствие 
на бактерии в раната, обаче, не означава ранева 
инфекция, а се определя като замърсяване. Защит-
ните механизми на тялото често могат сами да 
отстранят бактериалната колонизация, така че 
изобщо да не възникне инфекция. Единствено кога-
то бактериите навлязат по-дълбоко в раната, раз-
множат се там, увредят тъканта със своите  
токсини и предизвикат възпалителни реакции, 
може да се каже, че е настъпила инфекция.

Размножаването на бактериите е винаги чрез 
деление. Освен при високопатогенните бактерии, 

Електронно-микроскопски 
снимки на бактерии с различ-
на патогенност: 
1)  Clostridium tetani, грам-по-

зитивна, причинява тета-
нус, силно патегонна

2)  Escherichia coli, грам-нега-
тивни, в начален стадии 
на делене, факултативен 
патоген 

3)  Staphylococcus aureus, 
грам-положителна, цяла 
бактерия с бактерия, раз-
творена от действието 
на антибиотик в горния 
десен ъгъл, факултативен 
патоген

4)  Staphylococcus epidermidis, 
грам-позитивни, по време 
на делене; не-патеогенни

1 2

3 4
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репродуктивната активност започва няколко часа 
след адаптирането към новата хранителна среда. 
Този инкубационен период обикновенно е от осем до 
десет часа. След това бактериалното число бързо 
се увеличава.

Състояние на раната и податливост  
на инфектиране
Прясната рана е силно податлива на инфекция. С 
повишаването на организацията на защитните 
механизми, рискът от инфекция намалява, така че 
рана с добре кръвоснабдена гранулационна тъкан 
вече може да се противопостави на патогени с ви-
сока степен на устойчивост. По-старите хронични 
рани изглежда също са по-слабо податливи на ин-
фектиране. Докато раната не бъде защитена от 
непрекъснат епител, обаче, рискът от инфекция 
остава.

Клетките и веществата, важни за локалната 
защита и производството на антитела, както и 
кислородът, необходим за фагоцитозата, зависят 
от достатъчното кръвоснабдяване. Ако оросяване-
то в областта на раната е понижено или отсъст-
ва, рискът от инфекция се увеличава значително.

Некротичната тъкан не е кръвоснабдена и 
представлява идеална среда за размножаване на 
бактерии. Поради това, всички травматични рани 
с размачкване, разкъсване или раздробяване на тъ-
кани, са изложени на особено голям риск от инфе-
ктиране. При лечението на подобни рани, трябва 
да се предполага наличие на инфекция от самото 
начало и своевременно да се създаде “чиста” рана 
чрез щателно ексцизиране на раната. При наличие 
на участъци на затворена некроза (характерна за 
декубиталните язви) трябва да се има предвид, че 
под некрозата може да има гнойна инфекция, която 
да се разпространи в по-дълбоките тъканни слоеве.

Освен това, опасни са и застояли секреции, из-
пълнени с бактерии, например при дълбоки и зеещи 
рани. Възможно е да възникне така наречената 
влажна камера, където този отрицателен ефект 
да бъде подсилен от неподходяща превързка с не-
достатъчна способност да абсорбира и пропуска 
влага.

Логично е, че броят на нахлуващите бактерии,  
патогенната доза, е от особено голямо значение. 
Колкото повече бактерии нахлуят, толкова по-
голяма е вероятността от възникване на ранева 
инфекция. Измерванията на стандартни проби 
показват, че трябва да има 104 гнойни Streptococci/
mm3 или 105 – 106 Staphylococcus aureus/mm3, за да 
предизвикат инфектиране на раната. В зависимост 
от клиничните условия, бактериално число над  
105/mm3 тъкан е приблизителното количество, ко-
ето налага антиинфекциозна терапия.

При вземане на натривка от раната, правилната 
техника е от особено важно значение за постигане 
на надежден резултат. Натривките трябва да се 
вземат от дълбочината на раната и от нейните 
ръбове, тъй като патогените са концентрирани в 
тези области.

4 часа 
4096  
бактерии

8 часа 
16777216 
бактерии

10 часа 
1073741824 
бактерии

Скоростта на делене (гене-
рационно време) в благопри-
ятна среда и при оптимална 
температура е от 20 до 30 
минути за много бактерии. 
На диаграмата е показано 
теоретичното размножава-
не на една бактерия с време 
за генериране 20 минути, 
след 4, 8 и 10 часа.
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Чуждите тела, като шевни материали, пластма-
сови части или имплантанти, могат да предизвикат 
локално намаляване на защитите на организма. Те 
могат да доведат до изразена исхемия и увеличен 
риск от инфекция. Мястото на раната също има 
значение за инфекциозния риск, тъй като отделните 
области от тялото, имат различно кръвоснабдяване 
и различна степен на бактериална колонизация.

Накрая, етиологията на раната играе основна 
роля за риска от инфекция. При хирургични разрези, 
рискът от инфекция винаги зависи от типа на опе-
рацията, със съответните специфични хигиенни 
рискове (асептични и частично асептични про-
цедури, хирургична намеса в първично замърсени и 
първично септични  участъци на нараняване). Други 
рискове произтичат от оперативната подготовка 
и изпълнението на операцията, както и от сле-
доперативните грижи за раната. Важни фактори, 
установени чрез редица изследвания, са:

продължителността на предоперативния прес- �
той в болницата, тъй като с всеки изминал ден 
колонизацията на пациента от болнични микро-
организми се увеличава 
предоперативен антибиотичен режим  �
предоперативно избръсване на мястото на опе- �
рацията 
нивото на хигиена и качеството на асептика и  �
антисептика в операционната зала 
оперативни техники, степен на травма на тъка- �
ните (лоши техники на разрез, диатермия, заши-
ване и свързване) 
продължителност на операцията (броят на па- �
тогените се увеличава, откритите тъкани са 
застрашени повече, поради изсушаване, наруша-
ване на кръвообращението, оток и т.н.) 
дренажи на раната и следоперативни грижи за  �
тях

Всички рани, причинени от външни сили, като 
прободните рани, раните от премазване, тряб-
ва по принцип да се считат за инфектирани, тъй 
като заедно с предмета, причиняващ нараняване-
то, в раната винаги навлизат и микроорганизми. 
Това важи и за раните от ухапване, тъй като силно 
вирулентни микроорганизми, се предават с живо-
тинската и човешката слюнка.

Типове инфекция
Различните видове патогени, предизвикват спе-
цифични тъканни реакции, които характеризират 
клиничните признаци и симптоми на инфекцията.

Пиогенна инфекция 
Причините за пиогенни, или гнойни инфекции са 
най-вече, пиогенните организми, като грам-пози-
тивни стафилококи и стрептококи, както и грам-
негативни псевдомони и Escherichia coli. Опитният 
лекар може да определи основния вид патогени, въз 
основа на вида и миризмата на ексудата. Въпреки 
това, трябва да се вземе натривка за изследване 
на чувствителността на микроорганизмите към 
антибиотици, за да се определи подходящо анти-
биотично лечение.

Стафилококи: кремообразна жълта гной без мирис �
Стрептококи: течна жълтеникаво сива гной �
Псевдомони: синкаво-зеленикава гной със сладни- �
кав мирис
Escherichia coli: кафеникава гной с миризма на фе- �
калии

 
Гнилостна (путридна) инфекцияя
Гнилостната инфекция или гнилостната фекулент-
на тъканна гангрена, се развива от смесени инфек-
ции с Escherichia coli и разложителните организми 
Proteus vulgaris и Streptococcus putrides. Разложител-
ните организми унищожават тъканта и при разла-

Синкаво-зеленикавата гной 
със сладникав мирис е харак-
терна за инфекция, причине-
на от пиогенни псевдомони 
(pyogenic pseudomonas)
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гането на протеиновите структури се образуват 
вонливи газове. Клиничното проявление е гангре-
нозно възпаление с газов флегмон в околната тъкан. 
Трябва да се започне спешно лечение с антибиотик, 
ефективен едновременно срещу аеробни и анае-
робни бактерии, без да се изчаква бактериологична 
диагноза.

Газова гангрена
Патогените на газовата гангрена Clostridium 
perfringens, Clostridium novyi и Clostridium septicum, 
които се намират в почвата и уличния прах са 
облигатни анаероби и намират идеални условия за 
растеж в зеещи, некротични и зле кръвоснабдени  
рани. Те бързо отделят разлагащи тъканите и про-
извеждащи газ екзо- и ендотоксини, които бързо 
водят до обща интоксикация на организма. Истин-
ската газова гангрена (за разлика от газовия флег-
мон при гнилостни инфекции) се наблюдава рядко и 
обикновено е с фатален изход.

Тетанус
Етиологичният причинител е Clostridium tetani, 
също облигатен анаероб, намиращ се в почвата и 
уличния прах. Отново зеещите, замърсени и лошо 
кръвоснабдени рани са изложени на особено голям 
риск, но входно място може да бъде всяко малко 
нараняване на кожата. Невротоксините, отделяни 
от бактериите, мигрират по нервите и достигат 
гръбначния стълб, като причиняват тежки спазми, 
които се разпространяват в кранио-каудална по-
сока. Тетаничната имунизация осигурява защита 
срещу тетанус, като без имунизация това забо-
ляване води до фатален изход при около 50 % от 
пациентите. Ако имунизационния статус е неясен, 
при нараняване, пациента се счита за неимунизиран 
и му се прилага активна и пасивна имунизационна 
защита.

Бяс
Бясът, причиняван от rhabdovirus, се предава със 
слюнката при ухапване от заразено животно. Виру-
сът навлиза в раната от ухапването и се придвиж-
ва по нервите към централната нервна система. 
Заболяването води до пълна парализа и смърт. При 
установяване на заболяването, няма успешно лече-
ние, затова лечението трябва да започне веднага, 
щом има подозрение за бяс (необичайно поведение 
на животното, ухапало пациента).

Червен вятър (еризипел)
Червеният вятър е сравнително често срещано 
бактериално заболяване, обикновено причинявано 
от b-хемолитични streptococci. Заболяването започ-
ва остро с треска, ригор, оток, еритем и болезне-
ност на засегнатата кожа. Най-често засяганите 
части на тялото са долната част на краката и 
лицето. Диагнозата се поставя лесно, въз основа 
на обикновено острата демаркация между здрави-
те участъци от кожата и тежкия еритем. Малки 
участъци на ерозия на кожата или лигавицата са 
достатъчни за навлизане на патогените, като 
затрудненото оттичане в лимфната и венозната 
система благоприятства възникването на заболя-
ването. Рядка форма, причиняваща много тежко 
протичащо заболяване е некротиращия червен вя-
тър със симптоми на шок.

Предотвратяване и лечение на инфекции 
на раните
Предотвратяване на инфекция на раната означава 
възможно най-високата степен на предотвратява-
не на бактериалната колонизация, като лечението 
се концентрира върху съответното намаляване 
на съществуващата бактериална колонизация или 
върху отстраняването на нахлуващите бактерии. 
Мерките, които се използват за профилактика и 
лечение, не трябва да се разглеждат изолирано, а 
като цялостна концепция и изискват дисциплини-
ран подход от всички, заети с грижите за раните.

Газова гангрена с некроза на 
меката тъкан, която вече 
е почерняла. При натискане 
се наблюдава характерното 
изпускане на газове.

Червен вятър на подбедри-
цата с обичайната остра 
демаркация от здравите 
участъци на кожата (горе); 
напреднал, вече некротиращ 
червен вятър, също на под-
бедрицата (долу).
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Задължителна мярка е стриктното поддържа-
не на асептика. Това е особено важно изискване за 
предоперативната подготовка, оперативната и 
следоперативната дейност и за обработката на 
открити рани при всички остри и хронични случаи.

Дори рани, които вече са клинично инфекти-
рани, трябва да се третират изключително в 
асептични условия. Освен факта, че трябва да се 
предотвратят бъдещи вторични инфекции, тези 
рани представляват и резервоар на изключително 
вирулентни организми, чието разпространяване 
може да се предотврати единствено при работа в 
напълно асептични условия.

Другите мерки за предотвратяване и лечение 
на раневите инфекции от своя страна зависят от 
състоянието на раната и налагат прилагането на 
подходяща процедура:

При инфектирани рани, които са били първично 
затворени, бързо дрениране на секрецията трябва 
да се осигури чрез отваряне на шева и използване 
на подходящи раневи дренажи. При всички рани, за-
растващи вторично, като травматични и хронич-
ни язвени рани, обстойният хирургичен дебридман 
е на първо място: некротичната и мъртва тъкан 
трябва да се отстрани изцяло, раневите джобове 
трябва да бъдат отворени, струпейните отла-
гания, чуждите тела и инфектираните области 
трябва да бъдат изрязани. В същото време, орося-
ването на тъканите се осигурява чрез снабдяване 
с кислород, който е от особено голямо значение за 
локалните защити на тялото.

Ако хирургичният дебридман не е възможен, по-
ради определени обстоятелства, следва да се осъ-
ществи физическо почистване на раната, с мокра 
превръзка и, евентуално, прилагането на ензимни 
препарати.

Антисептици 
Според общото определение, профилактичните/те-
рапевтичните цели на антисептиката се състои в 
убиването или деактивирането на микроорганизми, 
или в предотвратяване на тяхното размножава-
не, чрез използване на химични вещества с локално 
действие, които се наричат антисептици или 
противоинфекциозни средства. Тъй като антисеп-
тиците за рани имат малко или повече цитоток-
сичен потенциал, най-подходящият антисептик за 
раната трябва да се избира за всеки отделен случай. 
Препарата трябва да удоволетворява следните ос-
новни изисквания:

микробоциден или деактивиращ ефект срещу ши- �
рок спектър микроорганизми
да не бъде деактивиран при свързване с протеини- �
те, т.е. отсъствие на загуба на ефективността 
на антисептика, когато бъде повлиян от проте-
ини (тъй като при лечение на открити рани, ан-
тисептика винаги е в контакт с протеини, напр. 
в кръвта и секрецията от раната, особено внима-
ние трябва да се отдели на тази характеристика)
бързо започване на действието  �
отсъствие на микробна устойчивост или пропуски  �
в ефективността 
да не причинява болка  �
възможно най-голяма клетъчна и тъканна поноси- �
мост и токсикологична безопасност 
лесно използване и съхранение  �

Причинителите на инфекции 
са навсякъде, дори и да не 
се виждат с просто око. На 
илюстрацията е показан ви-
димо чист връх на игла (1).  
Увеличенията (2) и (3), оба-
че, показват значителна 
бактериална колонизация (в 
жълто).

1 2 3
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Поради тази причина за понижаване на риска при 
приложението на антисептици в областите на 
открити рани, се изисква потребителят да е на-
пълно информиран за конкретните свойства на из-
браното вещество и, в частност, за действието 
му върху имунологично активните клетки.

Като цяло важи принципа, че третирането с 
антисептици трябва да се извършва за възможно 
най-кратко време. Приложението на антисептика 
трябва да се спре, веднага щом клиничните при-
знаци за инфекцията изчезнат (напр. при изчезване 
на секрецията и отока). Напредъкът на лечението 
трябва да се оценява ежедневно и, ако е възможно, 
да се проверява с микробиологични диагностични 
методи.

Преди всичко, при хронични рани в клиничната 
практика често антисептичното лечение може 
да продължи седмици или месеци, без проблеми , но 
и без да се отчита успех от лечението. Докато в 
етапа на инфекция, нарушаването на чувствител-
ните процеси на ранево заздравяване чрез сравни-
телно цитотоксични антисептици може да бъде 
пренебрегнато, тъй като те вече са сериозно на-
рушени от бактерии, дългосрочното им използване 
носи потенциал за значителни увреждания. Нежела-
телните ефекти от тези вещества допълнително 
влошават слабата склонност на хроничните рани 
да зарастват и могат да предизвикат контактни 
алергии. Към това се прибавя и факта, че дългосроч-
ното използване на антисептици често се счита 
за достатъчен и безопасен метод на ранево лече-
ние, така че нищо не се прави за диагностициране 
и лекуване на действителните причини за лошото 
ранево заздравяване.

Антибиотици
Лечението с локални антибиотици е спорно и, като 
цяло, днес се счита за остарял метод. Причините 
за това се коренят в появата на резистентни ми-
кроби, сенсибилизиране на пациента и последваща-
та загуба на възможност за ползване на определен 
антибиотик за системно лечение, а също така и 
опасност от гъбична суперинфекция. За разлика от 
това, системното прилагане на антибиотици за 
локални прогресивни инфекции (флегмони, лимфан-
гит и т.н.), дълбоки инфекции (емпием, остеоми-
елит и т.н.) и общи инфекции (сепсис) е абсолют-
но необходимо. При избирането на антибиотик, 
патогенния спектър трябва да се вземе предвид 
в зависимост от идентифицираните микроби и 
тестовете за устойчивост. В случаите на драма-
тично развиващ се инфекциозен процес, трябва да 
започне емпирично първоначално лечение, като ши-
рокоспектърните антибиотици са с доказана полза 
в подобни случаи. След изготвяне на антибиограма 
и резистограма лечението се преоценява и, ако е 
необходимо, се променя съобразно резултатите.

Ляво: Escherichia coli, устой-
чиви на два антибиотика 
(отсъствие на ореол).
Дясно: Staphylococcus aureus 
по време на унищожаването 
им от антибиотик: раз-
рушаването на външната 
клетъчна стена с освобож-
даване навътреклетъчен 
материал в околното прос-
транство.
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