
Кожата и раните [6.7]

Кожата и раните 

Оздравяването на кожните рани се основава на способност- 
та на кожата за регенерация на епитела и възстановяване 
на кожната съединителна тъкан. Под регенерация се раз-
бира оздравяване без белег на увредената кожа, което е 
възможно само, когато е засегнат най-повърхностния кожен 
слой. Характерно за раните, засягащи по-дълбоките кожни 
слоеве, е зарастването със „заместваща”, цикатрициална 
тъкан, която запълва кожния дефект. Разбирането на съвре-
менните схващания за раневото зарастване се основава на 
адекватни познания за кожата – мястото, където протича 
зарастването.

Функции на кожата 
Кожата представлява външната граница между 
организма и околната среда. Тя функционира като 
бариера и свързващо звено между външния свят и 
вътрешните органи. Със своята повърхност – от 
1,6 до 2,0 кв.м. и тегло до 1/6 от телесното, тя е 
най-големият орган в нашето тяло. Неувредената 
кожа е особено важна за организма и е натоварена с 
голям брой съществени функции:

Здравата кожа не позволява загуба на телесни  �
течности и предпазва тялото от проникване на 
микроорганизми.
Кожата притежава механична здравина и пред- �
пазва вътрешните органи от увреда при натиск 
и удар.
До известна степен предпазва от вредните  �
ефекти на химикали и UV-светлина.
Кожата играе решаваща роля за терморегула- �
цията – чрез разширяване и свиване на кожните 
съдове и чрез отделянето на пот тя допринася за 
поддържане на телесната температура.
Като сензорен орган, кожата позволява възпри- �
емането на механични дразнения кото допир, 
натиск и вибрация, а също така температура и 
болка. 
Тя позволява възприемането на външната среда,  �
без което процесът на човешкото развитие е 
немислим. 

Накрая, от особено значение е фактът, че кожата 
може да регенерира и зараства, тоест след увреда 
да възстановява цялостта си.
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Структура на кожата 
Като всеки друг орган, кожата има специфична 
структура, която ѝ позволява да изпълнява множе-
ство си функции. Кожата е образувана от слоеве. 
Отвън на вътре, може да разграничим три тъканни 
слоя: външен слой (епидермис), дерма (наричан още 
кориум) и хиподерма. Епидермисът и дермата заед-
но образуват кожата в тесния смисъл на думата. 
Към кожата принадлежат и кожните придатъци – 
косми, нокти и различни жлези. 

Епидермис 
Епидермисът е кератинизиращ стратифициран 
епител, изграден от пет диференцирани клетъч-
ни слоя. Той е устойчив и непроницаем и изпълнява 
предпазни функции. Деление на клетки (наличие на 
митози) се установява в двата най-дълбоки слоя. 
От там, клетките се придвижват към повърх-
ността като достигат пълна кератинизация в 
хода на тази миграция. Най-външният рогов слой 
се обновява постоянно чрез непрестанен процес на 
излющване. При физиологични условия, подновява-
нето на епидермиса – от делението на клетките 
до отпадането на кератинизираните клетки, се 
извършва за около 30 дни. Епидермисът няма собст-
вени кръвоносни съдове и получава необходимите 

му хранителни вещества посредством дифузия от 
кръвоносните съдове на дермата. Ако кожата кър-
ви, напр. в следствие на абразия, това означава, че 
капилярите на дермата са разкъсани. 

Епидермисът изпълнява основните предпазни 
функции на кожата, включително и защита от УВ 
лъчи. Следователно, раневото зарастване може 
да се смята за завършено, само когато е образуван 
напълно функциониращ епител, който може да за-
щитава организма от външни влияния.  

Основната клетка на епидермиса е кератино-
цита, получил названието си поради способността 
си да синтезира кератин. Кератините са нераз-
творими структурни протеини, които са високо 
резистентни към промени в температурата, рН и 
ензимно разграждане. Те се подразделят основно на 
две групи: твърди (a) и меки (b) кератини. Твърди-
те кератини изграждат космите и ноктите, а ме-
ките са основна съставка на роговите клетки от 
най-външния слой на епидермиса.

Освен кератиноцитите, епидермиса е населяван 
и от други клетки известни като мигриращи, ко-
ито са разположени в тъканта без здрава връзка с 
околните клетки и които изпълняват специфични 
функции. Важни клетъчни видове са: 

Кожата е изградена от авас-
куларен епидермис (1) и дер-
ма (2), богато кръвоснабдена 
и инервирана съединителна 
тъкан. Тя е свързана и лежи 
върху подкожието (3), кое-
то представлява рехава съе-
динителна тъкан съдържаща 
мастна тъкан. Дебелината 
на кожата е различна и е 
в рамките на 1-4 мм като 
зависи от изискванията към 
нея в различните части на 
тялото. Тя е най-дебела по 
дланите и ходилата.

Напречен срез на епидермис
(от воларна повърхност
на пръст):
 1) stratum basale
 2) stratum spinosum
 3) stratum granulosum
 4) stratum lucidum
 5) stratum corneum
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Базалният слой има вълнообразна форма, като след-
ва линията на папилите на дермата. Между базал-
ния слой и дермата се намира аваскуларна базална 
мембрана. Тя разделя двата основни слоя на кожата, 
като едновременно с това служи за основа, върху 
която се закотвят базалните клетки и също така 
контролира транспорта на протеини.

Stratum spinosum – слой на спинозните  
(шипоподобни) клетки (2)
Stratum spinosum е изграден от няколко реда клетки 
(достигащи до шест) с неправилна форма, които 
синтезират кератинови пептиди и все пак прите-
жават слаба митотична активност. Те са свързани 
помежду си с клетъчни мостове (дезмозоми), които 
придават на клетките типичния им „бодлив” вид. 
Между дезмозомите се натрупва течност.

Stratum granulosum – слой на гранулираните 
клетки (3)
В този слой се извършва постепенна кератини-
зация. В зависимост от дебелината на роговия 
слой, в stratum granulosum се съдържат от един до 
три реда плоски  клетки, които съдържат големи 
гранули от кератохиалин. Гранулите съдържат и 
белтък- прекурсор, за който се счита, че участва 
в образуването на кератиновите фибри на между-
клетъчното пространство.

Меланоцити – те произвеждат кафевия пигмент  �
меланин. Под формата на меланозоми той се пре-
дава на кератиноцитите, които го складират. 
Този пигмент придава видимото оцветяване на 
кожата и препазва кератиноцитите от УВ ув-
реждания по време на клетъчното делене. При 
увеличаване на УВ експозицията, нараства форми-
рането на меланозоми, което води до потъмнява-
не на кожата. Количеството и разпределението 
на меланина определят разликите в цвета на 
кожата и косата.
Клетки на Меркел – известни като тактилни  �
клетки. Те са плоски, разширени нервни окончания, 
които функционират като бавно адаптиращи се 
рецептори за натиск, т.е. те възприемат про-
дължителен контакт. Поради това, те са в по-
голямо количество по дланите и ходилата. 
Лангерхансови клетки – те играят важна роля  �
в имунните реакции на кожата. Те разпознават 
чуждия антиген, абсорбират го, преработват го 
и осъществяват взаимодействие с имунокомпе-
тентните Т-лимфоцити.

Stratum basale – базален слой (1)
Stratum basale е най-дълбоко разположеният слой на 
епидермиса. Той е изграден от цилиндрични кера-
тиноцити, които имат способността да се делят 
(митоза) като по този начин се осигурява непрекъс-
ната регенерация на епидермиса. Клетъчното деле-
ние е под контрола на множество вещества като 
растежни фактори, хормони и витамини. Така на-
речените халони, в частност, играят важна роля в 
регулацията на регенеративния процес. Те поддър-
жат неговото равновесие като инхибират иначе 
безграничния митотичен потенциал на базалните 
клетки. Загубата на епидермис (т.е. образувана е 
рана), което е свързано с понижаване нивата на ха-
лоните, провокира бърза регенерация посредством 
отпадане на потискащия им ефект върху мито-
тичната активност на базалните клетки.

Напречен срез на епидермис 
(от воларна повърхност на 
пръст)
Stratum basale (stratum 
germinativum)
Stratum spinosum
Stratum granulosum
Stratum lucidum
Stratum corneum
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Дерма
Дермата е свързана с базалната мембрана на епи-
дермиса. Тя представлява богато инервирана и 
кръвоснабдена съединителна тъкан и се подразде-
ля хистологично на два слоя: външен папиларен 
(stratum papillare) и вътрешен ретикуларен (stratum 
reticulare). Двата слоя се различават по дебелината 
си и по организацията на съединително тъканните 
фибрили, но не са разделени един от друг.

Stratum papillare – папиларен слой
Папиларният слой е здраво свързан с епидермиса, 
чрез папилите, които представляват издатини от 
съединителна тъкан. Папилите съдържат капиляр-
ни примки, които осигуряват кръвоснабдяването 
и храненето на аваскуларния епидермис, както и 
свободни нервни окончания, сетивни рецептори 
и начални лимфни съдове. Самата съединителна 
тъкан се състои от рамка от фиброцити (форма 
на фибробластите в покой), смесени с еластични 
колагенни влакна. Междуклетъчното пространство 
е изпълнено с гелообразно основно вещество, извън-
клетъчния матрикс, в който подвижните кръвни и 
тъканни клетки могат да се движат.

Дермата представлява съ-
единителна тъкан, богата 
на съдове и нерви, която 
хистологично се класифицира 
в два слоя, папиларен слой и 
ретикуларен слой.

Stratum lucidum – блестящ слой (4)
Този слой е изграден от клетки без ядра, в които 
протичат интензивни ензимни процеси. Тук продъл-
жава кератинизацията с разграждане на гранулите 
кератохиалин от str. granulosum до елейдин. Елей-
динът е богато на масти и протеини ацидофилно 
вещество, което има свойството силно да пречуп-
ва светлината. Елейдинът се появява като хомоге-
нен блестящ слой и поради това е наречен stratum 
lucidum. Той предпазва епидермиса от въздействие-
то на водни разтвори. 

Stratum corneum – рогов слой (5)
В този слой се завършва процесът на кератиниза-
ция. Кератиноцитите са изпълнени от роговото 
вещество кератин и са наречени корнеоцити. 
Клетките лежат една върху друга като керемиди 
на покрив и са здраво свързани от кератохиалин 
и тонофибрили. Този слой има 15-20 реда клетки, 
като най-повърхностните отпадат като кожни 
люспи.

От Stratum corneum, заедно със секретите на 
потните и мастните жлези, се образува повърх-
ностния хидролипиден филм на кожата, известен 
също като кисел предпазен слой. Той поддържа фи-
зиологичното равновесие на кожата по отношение 
на микробиалната колонизация. Ако епидермалният 
слой е увреден от екзема или травма, бактерии и 
вредни вещества могат безпрепятствено да про-
никнат в кожата.

Stratum lucidum защитава 
от навлизане на водни раз-
твори.

Горният срез на кожата по-
казва дебелината на роговия 
слой.
Сканиращата електронно- 
микроскопска снимка на кор-
неоцитите поклазва, че те 
са разположени на слоеве, 
като керемиди.
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но активни вещества, които имат медиаторни 
и регулиращи функции и следователно, са особено 
важни за процеса на възстановяване.

Фибровите (нишкови) протеини на дерма-
та
Нишките на съединителната тъкан на дермата се 
състоят от структурния протеин колаген, който 
представлява изключително устойчив биологичен 
материал, съставляващ 60 – 80 % от сухата маса 
на тъканта. Названието „колаген“ произхожда от 
факта, че тези протеини се раздуват при сваря-
ване и от тях се получава лепило, „colla“ на гръцки. 
От четирите биохимично различни типа колаген, 
наблюдавани в човешкото тяло, в дермата се съ-
държа основно образуващият фибри колаген тип I.

Произвеждането на колагенови фибри започ-
ва от фибробластите и се извършва в рамките 
на вътреклетъчен и извънклетъчен етап. Първо, 
фибробластите освобождават в извънклетъчно-
то пространство вътреклетъчно формираната  
тройна спирала проколаген. Тази тройна спирала е 
изградена две трети от характерните аминокисе-
лини на колагена (глицин, пролин, хидроксипролин) и 
една трета – от други аминокиселини. По нататък 
в извънклетъчното пространство се извършват 

Фибробластите са най- 
важните секретиращи 
клетки за образуване на  
съединителната тъкан на 
кожата (ядро – синьо, клетъ-
чен скелет – оранжев).

Stratum reticulare – Ретикуларен слой
Ретикуларният слой се състои от преплетени 
здрави снопове колагенни влакна, между които 
са разположени мрежи от еластични влакна. Тази 
структура придава на кожата нейната еластич-
ност, така че тя да може да се адаптира към дви-
женията и колебанията в обема на организма. Освен 
това, този слой може да абсорбира и отделя вода в 
рамките на един динамичен процес.

Колагеновите влакна се простират във всички 
посоки, но основно са ориентирани  косо спрямо 
епидермиса или успоредно на повърхността на тя-
лото. Естествените линии на цепливост на кожа-
та, които са разположени по посока на най-слабата 
еластичност на кожата и перпендикулярно на ли-
ниите на напрежение на кожата, се наричат линии 
на Лангер. Когато е възможно, разрезите трябва да 
следват техния ход. Разрезите на кожата по про-
тежение на тези линии не се разтварят широко и 
оставят практически незабележими белези, докато 
разрезите направени напречно на тези линии оста-
вят видимо по-широки белези.

Клетъчни компоненти на дермата
Преобладаващият клетъчен тип в съединителната 
тъкан на кожата е фиброцита, който в активната 
си форма се нарича фибробласт и осигурява редица 
вещества за изграждане на нова тъкан: Фибробла-
стите синтезират и секретират прекурсори на 
колаген, еластин и протеогликани, които узряват 
извън клетките и се превръщат в колагенови и 
еластинови фибри и, в безфибрената си форма, 
образуват гелообразното основно вещество на из-
вънклетъчния матрикс.

В дермата се откриват мастоцити, чиито 
гранули съдържат хепарин и хистамин и макрофа-
ги, които произхождат от кръвните моноцити и 
лимфоцити. Клетките участват в неспецифични-
те и специфични защитни механизми на тялото 
(фагоцитоза, хуморален и медииран от клетките 
имунитет). Освен това, те секретират биохимич-

Когато е възможно, ходът 
на кожните линии на цеп-
ливост (линии на Лангер) 
трябва да се взема предвид 
при извършване на разрези, 
за да се осигурят козметич-
но неразличими белези.
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Протеогликаните са силно хидрофилни и могат да 
се свързват с голямо количество вода, като така 
се образува лепкаво гелообразно вещество. Те не са 
чисто структурни протеини, а изглежда оказват 
влияние и върху клетъчната миграция, клетъчното 
прилепване и клетъчната диференциация.

Освен това, базовото вещество съдържа и реди-
ца други гликопротеини с по-ниско съдържание на  
въглеводороди, като тромбоспондин, ламинино-нидо-
генен комплекс, к-ламинин и тъканен фибронектин. 
Те имат множество функции, както и протеогли-
каните. Фибронектинът, например, е слепващ про-
теин, който свързва клетките към колагенa и така 
играе важна роля при заздравяването на раните.

Извънклетъчен матрикс
В тъканите клетките обикновено са близко свър-
зани с веществата, които сами секретират. За 
постигане на това, макромолекулите на извънкле-
тъчните вещества образуват сложни триизмерни 
мрежи, които се наричат извънклетъчен матрикс 
(ECM). Такъв матрикс може да бъде открит във вся-
ка телесна тъкан, като структурата и състава 
се различават за отделните тъкани и зависят от 
типа на клетките продуциращи матрикса и от 
функцията на тъканта.

Въпреки че все още не са известни всички функции 
на извънклетъчния матрикс към момента се пред-
полага, че той служи не само като запълващо веще-

Растежни 
фактори/цитокини

Растеж на клетката/
пролиферация

Хормони/
витамини

Форма на клетката

Контакт 
клетка-клетка

Състояние 
на диференциация

Връзки 
клетка-матрикс

Биохимични продукти/
извънклетъчен матрикс

Схема на потока на информа-
ция: клетка-извънклетъчен 
матрикс

допълнителни ензимни промени, чрез които все 
още разтворимия проколаген се изменя и превръща 
в неразтворими колагенови фибрили, които накрая 
формират колагеновите фибри.

Друг фибров (нишков) протеин на дермата е 
гъвкавият еластин, който също се синтезира и 
секретира от фибробластите. Еластинът пред-
ставлява спираловидна полипептидна верига със 
значителни еластични свойства, от които извън 
клетката се получава двуизмерна рамка, приличаща 
на мрежа за трамплин. Тази структура позволява 
обратимото разтягане на кожата, така че до голя-
ма степен се предотвратява прекомерното разтя-
гане и разкъсване.

Безфиброво основно вещество на дермата
Пространството между фибрите на кожната съе-
динителна тъкан е изпълнено с аморфно базово ве-
щество, соли и вода. Важна съставка на основното 
вещество са протеогликанитe. Те представляват 
съединения на полизахариди и протеини с високо 
съдържание на захари, които по-рано бяха известни 
като мукополизахариди.

Картина на кожната съе-
динителна тъкан, получена 
с електронен микроскоп с 
колагенови снопове и елас-
тични фибри. 
Веществата, необходими за 
образуването на фибровите 
протеини се осигуряват от 
фибробластите. Те синтези-
рат прекурсори на колаген и 
еластин, които се освобож-
дават в извънклетъчното 
пространство и узряват 
чрез различни ензимни проце-
си, като образуват колаге-
нови и еластинови фибри.



Кожата и раните [18.19]

пръстите. Колбичките на Краузе са важни за усеща-
нето за студ, а телцата на Руфини в подкожната 
тъкан функционират като рецептори за топлина. 
Свободните нервни окончания, близо до повърх-
ността на кожата предават усещането за болка. 
Телцата на Фатер Пачини в подкожната тъкан реа-
гират на механична деформация и вибрация.

Кожни придатъци
Кожните придатъци включват космите и ноктите, 
а също така мастните (себацейните), потните и 
мирисните жлези.

Космите са гъвкави и в същото време здрави 
нишковидни структури, изградени от роговото 
вещество кератин. Те се развиват от насочени 
навътре издатини на епидермиса, а стъблото на 
косъма, което е разположено под ъгъл спрямо по-
върхността на кожата, навлиза дълбоко в дерма-
та. Растежът им следва ендогенен цикъл, който е 
специфичен за всеки космен корен. Поради това, не 
се наблюдава синхронен растеж на съседни косми. 
Корените на космите не могат да регенерират, 
поради което тъканта на белезите винаги остава 
неокосмена. От остатъчния епител на повредено 
косъмно стeбло, обаче, може да започне процес на 
епителизация.

Ноктите на пръстите на ръцете и краката 
представляват полупрозрачни кератинови плочки, 
които растат навън от корена на нокътя към сво-
бодния му ръб. Растежът е с около три милиметра 
на месец и е свързан тясно с функциите на множе-
ство органи. Поради тази причина, състоянието на 
ноктите може да предостави важни диагностични 
белези.

Мастните жлези се отварят в каналите на фо-
ликулите на космите, така че присъствието им се 
асоциира с фоликулите на космите, с няколко изклю-
чения. Себумът, смес от мазнини, клетки и свобод-

ство между отделните клетки, тъкани и органи, 
но изпълнява и редица различни задачи при преноса 
на информация между клетките, намиращи се в 
него.

Подкожна тъкан
Подкожната тъкан е най-дълбокият слой на вън- 
шната обвивка на тялото. Този слой се състои от 
хлабава съединителна тъкан и не е рязко отгра-
ничен от дермата. В дълбоките си части, подкож-
ната тъкан е свързана с мускулните фасции или 
периоста. С изключение на няколко места в тялото, 
мазнините могат да се отлагат в цялата подкож-
на тъкан, която има изолиращи, складиращи и мо-
делиращи функции.

Сетивни рецептори в кожата  
и подкожната тъкан
Кожата е снабдена с различни типове свободни 
нервни окончания и рецептори на стимули, които 
й позволяват да функционира като сетивен орган. 
Клетките на Меркел в епидермиса могат да въз-
приемат продължителен допир. По протежение 
на папиларните тела на дермата са разположени 
телцата на Майснер, които служат за рецептори 
за допир за особено лек натиск. Съответно, те се 
намират в по-големи количества по върховете на 

Голям брой нервни рецепто-
ри правят кожата сетивен 
орган, жизненоважен за ор-
ганизма.
Ето няколко примера  
за това: 
1) Телца на Майснер; 
2)  Свободни нервни оконча-

ния; 
3) Телца на Фатер Пачини

Образи на косми, получени 
с електронен микроскоп 
(горе).
На илюстрацията по-долу 
са показани косъмни корени 
с ясно различими епителни 
клетки. При наранявания е 
възможна повторна епите-
лизация, като началото й 
дават останалите епител-
ни клетки. Самите корени на 
космите не могат да се ре-
генерират, затова белезите 
винаги остават неокосмени.

1 2 3



Кожата и раните [20.21]

където кожата е по-подвижна, кръвоносните съдо-
ве имат подчертано криволичещ ход. Отделните 
артериоли се насочват навън, перпендикулярно на 
дълбокия кожен плексус и се разклоняват в основата 
на папиларния слой, като образуват субпапиларния 
плексус. От там, изключително фините примковид-
ни капиляри продължават в папилите на дермата, 
като така осигуряват кравоснабдяването на авас-
куларния епидермис.

Папиларният слой е богато снабден с кръвоносни 
съдове, докато ретикуларният слой е относително 
лишен от такива. Отстраняването на метабо-
литни продукти се осъществява чрез съответ-
ните венозни мрежи и, частично, чрез лимфната 
система.

Съставки на кръвта
Кръвта, наричана още течния орган на тялото, слу-
жи като средство за пренос на дихателни газове, 
хранителни вещества, продукти на метаболизма 
и т.н. Освен това, в кръвта циркулират клетките 
на имунната система, които заедно със състав-
ките на системата за коагулация, допринасят за 
бързото запечатване на кървящите участъци на 

ни киселини, смазва кожата и косата и ги предпазва 
от изсушаване. Контролът върху производството 
на себум е сложен процес, който все още не е под-
робно проучен.

Потните жлези също произхождат от клетки 
на епидермиса, които след това навлизат дълбоко 
в дермата, така че действителната жлеза се на-
мира в кориума. Отделителните потни каналчета 
водят до порите на повърхността на кожата. 
Потта е киселинен секрет, който се състои от 
вода, соли, летливи мастни киселини, урея и амоняк. 
Потта предпазва повърхността на кожата със 
защитно киселинно покритие. Секретирането на 
пот служи основно за регулиране на температура-
та.

Мирисните жлези, за разлика от потните жлези, 
произвеждат алкални секрети. Мирисните жлези 
се намират най-вече в подмишничните ямки, около 
зърната на гърдите и в областта на гениталиите. 
Те започват секреторната си активност при на-
стъпване на пубертета.

Кръвоснабдяване на кожата
Стъпаловидното разпределение на кръвоносните 
съдове в кожата съответства на слоестата по-
върхностна структура на този орган. Множество 
кръвоносни съдове произхождат от артериите, 
лежащи под хиподермата, като образуват кожен 
плексус между подкожната тъкан и дермата. Там 

Elektronenmikroskopische 
Aufnahmen einer Talgdrüse 
(links) und einer Schweiüpore 
(rechts). Auüer in der 
unbehaarten Haut der Fuü- 
sohlen und Handflüchen 
finden sich Talgdrüsen an 
allen Kürperstellen, besonders 
zahlreich kommen sie im 
Gesicht und auf der Kopfhaut 
vor. Hier künnen sich  
bis zu 900 Talgdrüsen pro Quad-
ratzentimeter konzentrieren. 
Auch über Schweiüdrüsen verfügt 
der Mensch mit etwa 2,5 
Millionen reichlich.

Кръвоносни съдове в кожата 
(образи, получени с електро-
нен микроскоп)

Схема на кръвоснабдяването 
на кожата. От кожния плек-
сус между подкожната тъ-
кан и дермата (1), отделни 
артериоли (2) се разполагат 
перпендикулярно, като дос-
тигат повърхността и се 
разклоняват в основата на 
папиларния слой, като обра-
зуват субпапиларния плексус 
(3,) който снабдява с кръв 
епидермиса.1

2

3
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(фактор I), който е необходим за коагулацията на 
кръвта. Плазмата, в която не се съдържат съсирва-
щи вещества, се нарича серум.

Червени кръвни клетки (еритроцити)
Около 95 % от кръвните клетки са червени клет-
ки: безядрени клетки с форма на диск, с централно 
вдлъбната повърхност, съдържащи висока концен-
трация от червения кръвен пигмент хемоглобин. 
Основната им функция е преноса на кислород и 
въглероден диоксид, които се свързват обратимо с 
хемоглобина. Газовият обмен се благоприятства от 
страничното вдлъбване на клетките, което води 
до нарастване на тяхната повърхностна площ. 
Тази форма улеснява и деформирането на клетките, 
при преминаването им през най-малките капиляри. 
Еритроцитите се образуват в червения костен 
мозък. Продължителността на техния живот е 
около 120 дни, след което те се разграждат основ-
но в далака.

Бели кръвни клетки (левкоцити)
За разлика от еритроцитите, белите кръвни 
клетки имат ядро. Те не са единичен клетъчен тип, 
а се класифицират като гранулоцити, моноцити и 
лимфоцити, според тяхната форма, формата на 
тяхното ядро, тяхната  функция, оцветяващите 

нараненте съдове. Разтворимите (плазма) и кле-
тъчни компоненти (червени и бели кръвни клетки, 
тромбоцити) на кръвта могат да се разделят чрез 
центрофугиране.

Кръвна плазма
Плазмата представлява жълтеникава течност, ко-
ято се състои от вода (90 %), протеини (7 – 8 %), 
електролити и хранителни вещества (2 – 3 %). От 
протеините, около 60 % са албумини, а 40 % глобу-
лини. Съставна част на плазмата, която играе важ- 
на роля за зарастването на раните е фибриногена 

Формата на червените 
кръвни клетки с централно-
то им вдлъбване, благопри-
ятства обмена на кислород 
и въглероден диоксид и уле-
снява преминаването през 
капилярите.

Състав Функция

Кръвна плазма Електролити
Катиони: Аниони:
магнезий хлор
калий бикарбонат
калций фосфат
натрий сулфат
Органични съставки
Протеини (7-8 %)
албумини, глобулини

фибриноген (фактор I)
 липиди
 глюкоза (захар)

 
 
поддържане и 
регулиране на воден и 
електролитен баланс

поддържане на онкотичното 
налягане, протеинов резерв,
пренос на протеини
коагулация на кръвта

Тромбоцити коагулация на кръвта

Бели кръвни клетки гранулоцити
моноцити
лимфоцити

имунна система

Червени кръвни клетки преносители на червения
кръвен пигмент  
хемоглобин

пренос на респираторни га-
зове: кислород и въглероден 
диоксид
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Гранулоцитите представляват 60 – 70 % от 
всички левкоцити. Те се класифицират съгласно оц-
ветяващите характеристики на техните гранули, 
както следва: еозинофилни (подлежащи на оцветя-
ване с киселинни еозинни препарати), базофилни 
(оцветяващи се с основни препарати) или неутро-
филни (неутрално багрещи се) гранулоцити. Не-
утрофилите са най-голямата група, съставляваща 
около 70 % от гранулоцитите. Те играят същест-
вена роля при почистването на раните и защита-
та срещу инфекции. Техните ядра съдържат редица 
протеолитични ензими, които им позволяват да 
разтварят детрит (вещества от увредени или 
негодни клетки или тъкани) и да осъществят фаго-
цитоза на бактериите.

Моноцитите са най-големите кръвни клетки. В 
зоната на нараняването те напускат кръвообра-
щението и мигрират в нараненото място. Там те 
узряват до тъканни макрофаги, които осъщест-
вяват отстраняването на мъртвата тъкан чрез 
фагоцитоза (отстраняване на едри частици) или 
пиноцитоза (отстраняване на разтворен матери-
ал). Процесите на фагоцитоза и другите функции 
на макрофагите, които играят основна роля при 
заздравяването на раните, са описани подробно в 
главата „Процесът на заздравяване на раните“ от 
стр. 34.

Лимфоцитите са кълбовидни клетки с кръгло 
или овално ядро, които са способни да мигрират. Те 
представляват основните функционални агенти на 
специфични имунитет. B- лимфоцитите отгова-
рят за хуморалния имунитет (антитела), а T-лим-
фоцитите за клетъчния имунитет (фагоцитоза).

свойства на цитоплазмените гранули и мястото 
на образуването им.

Гранулоцитите и моноцитите произлизат от 
стволовите клетки в костния мозък. Клетките-
предшественици на лимфоцитите също се зараж-
дат в костния мозък, но след това се размножават 
в лимфните органи, като далака и лимфните възли. 
Само около 5 % от всички лимфоцити в тялото 
циркулират в кръвта, като мнозинството се съхра-
няват в органите и тъканите или са слабо свързани 
със стените на кръвоносните съдове.

Левкоцитите служат за неспецифична и специ-
фична защита и играят жизненоважна роля при от-
страняването на бактерии и детрит (вещества 
от увредени или негодни клетки или тъкани). Спо-
собността им за амебоподобно придвижване, която 
варира според типа на клетката, е предпоставка 
за способността им да изпълняват своите функ-
ции. При активиране от хемотаксични стимули, 
левкоцитите могат да мигрират от кръвоносните 
съдове в заобикалящите ги тъкани – в мястото на 
възпалението.

Представена чрез обезцве-
тяване бяла кръвна клетка, 
мигрираща през ендотела на 
кръвоносен съд. Поради спо-
собността им да се движат, 
левкоцитите могат да миг-
рират до „зоната на дейст-
вие“ и, например, да достиг-
нат до наранена област от 
кожата, където действат 
като защитни клетки.

лимфоцити гранулоцити моноцити

неутрофили еозинофили базофили

Класифициране на белите 
кръвни клетки (левкоцити)
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Рани и видове рани

Раната представлява нарушаване целостта на 
тъканите, покриващи тялото, което обикновено 
е свързано със загуба на вещество. По-дълбоките 
наранявания, които засягат мускулната тъкан, 
скелетната система или вътрешнте органи се 
определят като усложнени рани. Раните се разгра-
ничават по видове, в зависимост от причината, 
дълбочината и степента на увреждане:

механични или травматични рани  �
термични и химични рани  �
язвени рани �

Механични травматични рани
Механичните рани възникват в резултат на 
действието на различни сили, вкл. планирана хирур-
гична рана.

Видът на травмата и степента на увреждане, 
от своя страна, се използват за допълнително кла-
сифициране, за прогнозиране и лечение. В частност, 
етиологията на раната позволява преценяването 
ѝ като чиста, замърсена и/или инфектирана. Тази 
преценка е от фундаментално значение за послед-
ващото лечение на раната.  

Затворените рани се характеризират с нараня-
ване на тъкани, кости, кръвоносни съдове и нерви, 
намиращи се под кожата, без да е налице разкъсва-
не на кожата. Примери за това са закритите нара-
нявания на главата с контузия на мозъка, закрити 
фрактури, навяхвания и изкълчвания. Видимите 
ефекти от травмата са най-вече мекотъканен 
оток, хематом и болка.

Повърхностните или епителни рани засягат 
единствено аваскуларния епидермис. Тъй като епи-
дермиса може да регенерира, раните заздравяват 

Тромбоцити 
Тромбоцитите са кръгли безядрени дискове, които 
се произвеждат чрез фрагментиране на цитоп-
лазма от гигантските клетки на костния мозък 
(мегакариоцити). Те са най-малките клетъчни 
елементи на кръвта. Най-важната им функция е 
хемостазата (спирането на кръвотечението). Те 
участват в започването на коагулацията и обра-
зуването на тромб. За тази цел, множеството им 
гранули съдържат важни вещества за коагулацията 
на кръвта (тромбоцитни фактори). Процесите на 
коагулация са описани и в главата “Процесът на заз-
дравяване на раните” от стр. 34.

Безядрените тромбоцити 
в напречен срез: ясно се 
виждат можество гранули, 
които съдържат няколко ко-
агулиращи вещества.
Тромбоцитите участват 
в започването на коагула-
цията и образуването на 
тромб.
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без да оставят белези. След това повърхността 
на кожата не изглежда по-различна от обикновено. 
Абразията е епителна рана. Донорните зони за раз-
цепени кожни присадъци и Ривърденовите донорни 
зони се считат за повърхностни рани.

Пенетриращите рани се наблюдават, когато 
разделянето на кожата засяга епидермиса и дер-
мата, а понякога и подкожната тъкан. Примери за 
пенетриращи рани, които се наричат още про-
никващи, са: порезни и прободни рани, разкъсни,  
контузни рани, ухапвания и огнестрелни рани. В 
зависимост от вида на травмата, могат да бъ-
дат засегнати още мускулна тъкан и вътрешни 
органи, така че границите между проникващата и 
усложнената рана често е твърде относителна. 
Състоянието на раната и склонността към заздра-
вяване се различават значително, в зависимост от 
етиологията. 

Усложнени рани, като обширни травми на мека-
та тъкан, открити фрактури, тежко премазване 
с деколиране на кожата, ампутации и авулзионни 
увреди могат да бъдат резултат, както от про-
никваща, така и от повърхностно действаща сила. 
Освен това, те може да са причинени още от тер-
мична или термомеханична травма. При подобни 
сложни модели на наранявания съществува и сери-
озен проблем с бъдещите вторични поражения. Те 
могат да бъдат причинени от наранявания на кръ-
воносните съдове, водещи до исхемия, феномен на 
реперфузия или компартмент синдроми. Инфекция 
или неадекватно първично лечение, също могат да 
бъдат причини за вторични усложнения.

1)  Хематом в затворена 
фрактура

2)  Абразия или повърхностна 
(епителна) рана

3)  Донорна зона на разцепен 
присадък, която се класи-
фицира като повърхност-
на рана 

4)  Проникваща рана (разрез) 
като планирана хирурги-
ческа рана 

5)  Рана с премазване на пале-
ца на ръката

6)  Усложнена рана, фрактура 
със значително увреждане 
на мека тъкан 

7)  Комплексна открита 
фрактура на подбедрица-
та след пътна злополука 
със значително увреждане 
на меки тъкани

8)  Рана от премазване със 
значително разрушаване 
на тъкани

1 2

3 4

5 6

7 8
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Термични и химически рани
Термичните и химически рани възникват под въз-
действието на горещина и студ, лъчи, увреждащи 
тъканите, киселини или основи. Увреждането на 
кожата зависи от това колко тежко е въздействи-
ето (продължителност, интензивност, степен). 
Класифицирането на нараняванията от изгаряния и 
измръзвания, съответно в три или четири степе-
ни, подпомага прогностичната оценка и планиране-
то на лечението.
 
Четирите степени на изгаряния са както следва:

Първа степен:  �
Функционално увреждане на епидермалния слой 
(stratum corneum), проявяващо се като еритем 
Повърхностна втора степен:  �
Унищожаване на епидермиса до базалния слой  
с образуване на мехури 
Дълбока втора степен   �
Дълбоко изгаряне на кожата, засягащо епидермиса 
и почти цялата дерма
Трета степен  �
Некроза с пълно, необратимо унищожаване на 
епидермиса, дермата и често известна част от 
подкожната тъкан (изгаряне на цялата кожа в 
дълбочина)
Четвърта степен:  �
Овъгляване, засягащо мускули, сухожилия и кости. 
Класификацията – четвърта степен – днес обик-
новено не се използва.

Степента на тежест на термичното изгаряне 
се отнася само до дълбочината на нараняването. 
Също толкова важен критерий за прогнозиране 
и лечение обаче е площта на изгарянето. Поради 
тази причина, особено при спешни случаи, тази 
площ обикновенно се измерва, като се използва 
„правилото на деветките“ създадено от Уолъс, 
като резултатът се изразява в проценти. Възмож-
но е площта да се измери и като се сравни с площ- 
та на дланите на обгорялото лице, която обикно-

вено се равнява на приблизително 1 % от площта 
на телесната повърхност. По-точно измерване на 
засегната площ може да се направи, чрез използване 
на таблици, в които са отчетени и специалните 
характеристики на размерите на детското тяло.

Нараняванията, причинени от измръзване също 
се класифицират в четири степени, според това 
каква част от кожата е разрушена: I степен = ери-
тем, II степен = образуване на мехури, III степен = 
некроза и IV степен = формиране на тромб и обли-
терация на кръвоносните съдове.

Нараняванията, причинени от киселини или ос-
нови следва да се класифицират според модела им 
на увреждане, като рани от изгаряне („химическо 
изгаряне“). Те се класифицират и лекуват като рани 
от изгаряне, след неутрализиране на киселината 
или основата, причинили изгарянето.

1)  Изгаряне трета степен 
с некроза на епидермиса, 
дермата и части от  
подкожната тъкан 

2)  Изгаряния трета и чет-
върта степен 

3) Измръзване 
4)  Изгаряне от основа 

(„химическо изгаряне“)

9 %

9 %9 %

18 %18 %

1 %

je
18 %

Правило на Уолъс - правило на 
деветките за измерване на 
повърхността при изгаряния

1 2

3 4
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Язвени рани
Друга група рани, които представляват сериозен 
проблем за лечение са язвите или ulcera. За разлика 
от острите наранявания, те обикновено възник-
ват в резултат на локални нарушения на хранене-
то на кожата, причинени от венозни, артериални 
или невропатични съдови увреждания или продъл-
жителен локален натиск или облъчване. Язвата оба-
че може да бъде и симптом на системно заболяване, 
напр. в резултат на някои тумори, инфекциозни 
заболявания на кожата или хематологични наруше-
ния. Според тежестта на трофичното нарушение, 
пораженията могат да засегнат всички слоеве на 
кожата и да достигнат дори до костта.

Оздравителният процес на язвените рани обик-
новени отнема повече от 8 седмици, поради което 
те по определение се класифицират като хронични 
рани.

Най-важните хронични рани са описани според 
тази класификация на стр. 96 и следващите.

1)  Язва на петата, причине-
на от залежаване със за-
творен некротичен капак 

2)  Декубитална рана на 
сакрума с некроза и раневи 
джобове

3)  Варикозна язва на крака, 
засегнала цялата подбед- 
рица 

4)  Язва на крака, причинена 
от карцином на базални-
те клетки 

5)  Диабетна язва  
(mal perforans)

6) Радиационна язва

1 2

3 4

5 6


