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Въведение 
Зарастването на раните e актуа-

лен клиничен проблем и до днес, за-

това е от съществено значение да 

се приложени правилният метод на 

лечение. 

През последните 30 години има зна-

чителен напредък в разбирането 

за заздравяването на раните. Това 

означава, че вече е възможно да се 

предвиди вероятната последова-

телност на събитията в лечебната 

траектория и да се прогнозира при-

близително колко време ще отнеме 

раната да се затвори напълно. Въ-

преки това и постоянно разработ-

ващите се нови лекарствени про-

дукти за третиране върху различни 

видове рани, хирурзите и здравни-

те специалисти продължават да 

срещат трудности в лечението на 

трудно зарастващите рани.

Огромното социално и икономиче-

ско въздействие на раните в свето-

вен мащаб е следствие от висока-

та им честота на възникване като 

цяло и нарастващата им честота 

при застаряващото население. 

Разпространението на тези хронич-

ни рани нараства с възрастта. На-

пример, изчислено е, че хроничните 

рани засягат 120 на 100 000 души 

на възраст между 45 и 65 год. и на-

раства до 800 на 100 000 души >75 

год. Трудно заздравяващи се считат 

раните, които не са излекувани на 

40-50% след четвъртата седмица 

при прилагането на добър стандарт 

на лечение. Лечението на хронични-

те рани създава дългосрочни здраво-

словни, лични и финансови проблеми 

на пациента. 

Въпреки относителното стандар-

тизиране в лечението на трудно 

зарастващите рани, скоростта на 

заздравяване варира. Изграждане-

то и прилагането на алгоритъм за 

лечение и поведение при трудно за-

растващи рани ще намали риска от 

усложнение на раната и ще доприне-

се до подобряване на тяхното лече-

ние и профилактика.

Пред алгоритъма за лечение и пове-

дение при трудно зарастващи рани 

стоят три задачи: да бъде достове-

рен, да бъде максимално опростен с 

цел възможност за ежедневно прило-

жение и да даде насоки в тактиката 

на лечението заедно с индивидуал-

ния опит на лекаря.

Материал и 
методи

Материал

Нашето проучване протече за пери-

од от шест години (от 02.05.2016 г. 

до 03.05.2020 г.), за което време са 

преминали 511 пациенти в Клиника-

та по ендоскопска и обща хирургия 

на УПМБАЛ-София ЕАД, от които 250 

ИЗГРАЖДАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА АЛГОРИТЪМ ЗА ЛЕ-
ЧЕНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ при трудно зарастващи рани ще намали 
риска от усложнение на раната и ще допринесе до подобряване 
на тяхното лечение и профилактика.

Пред алгоритъма за лечение и поведение при трудно зарастващи 
рани стоят три задачи: да бъде достоверен; да бъде максимално 
опростен, с цел възможност за всекидневно приложение; да даде 
насоки в тактиката на лечението заедно с индивидуалния опит на 
лекаря.
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са лекувани по стандартния начин 

за лечение на трудно зарастващи 

рани, които за по-кратко ще наре-

чем "контрола", а при 261 е приложе-

на методиката за класифициране и 

алгоритминизиране в лечението на 

трудно зарастващите рани. Това 

е проспективно клинично проучва-

не върху лечението на трудно за-

растващи рани. 

При всички пациенти се приложи не-

обходимото лечение и грижа за ра-

ната спрямо: фактори от страна на 

пациента; оценка на отстранената 

(досегашна) превръзка; класифици-

ране на раната; оценка на раната 

– описание на раната, ръбове и окол-

ната тъкан на раната; почистване 

на раната и дебридмент; болков 

симптом в областта на раната; до-

кументация.

Методи

Клинични методи: анамнеза; обек-

тивно изследване на пациента; ло-

кален статус; лабораторни методи; 

микробиологични изследвания; ин-

струментални методи; математи-

чески и статистически методи; ме-

тод на наблюдението. Прилагахме 

изчерпателно наблюдение в клинич-

ната група. Целта на нашата кли-

ника е изграждането и прилагането 

на такъв алгоритъм за лечение на 

трудно зарастващи рани.

Нашият клиничен 
опит
При всички пациенти, участващи 

в проучването, се приложиха стан-

дартното лечение при трудно за-

растващи рани – контрола и лече-

нието на трудно зарастващи рани 

спрямо алгоритъма, който предста-

вяме.

При всички пациенти, при които се 

приложи общо и локално лечение, се 

включва: антибиотично лечение спо-

ред резултатите от антибиограма-

та, хирургично лечение и превръзки.

Лечение на трудно 
зарастващи рани 
по стандартното 
лечение на раните 
– контрола

I. Общо – прилагане на 

антибиотично лечение според 

антибиограмата.

II. Локално

 • Почистване на раната – отстра-

няване на девиталицираните тъ-

кани до здрава тъкан; елиминира-

не на фистули и джобове.

 • Стимулиране на гранулациите с 

антисептични разтвори – прила-

гане на антисептични разтвори: 

разтвори на основата на повидон 

йод; кислородна вода 3%; kalium 

hypermanganicum.

Лечение на трудно 
зарастващи рани 
по алгоритмична 
система
За определяне на какво лечение ще 

бъде най-подходящо и правилно, ние 

ще оценяваме трудно зарастваща-

та рана по определени фактори:

 • Фактори от страна на пациент: 

възраст; диагноза (важно е да се 

знае, тъй като терапията е ори-

ентирана към отстраняване на 

причината). Причините за рана-

та трябва задължително да се 

изяснят – свързани с венозни/ар-

териални смущения, смесени или 

други; придружаващи заболявания; 

общо състояние (напр. наднорме-

но тегло, BMI); мобилност; психич-

но състояние; вид и състояние на 

околната кожа; приемани медика-

менти; готовност за сътрудни-

чество;

 • Оценка на отстранената (досе-

гашна) превръзка: пропускливост/

непропускливост; вид (избор) на 

превръзката; достатъчна абсор-

бираща способност; мирис на ек-

судата; цвят и консистенция на 

ексудата; обща реакция на околна-

та тъкан на раната.

 • Класифициране на раната: според 

международната класификация на 

раната (стадии на трудно зара-

стващата рана по EPUAP 2014); 

според степента на ексудация 

– мокра, влажна, суха; според ми-

кробиологичната оценка – конта-

минирана, колонизирана, критично 

колонизирана, инфектирана.

Оценката на раната е особено ва-

жна, защото от това зависи начи-

нът на почистване, обработката, 

видът на превръзка и лечението. 

Степените също се отбелязват в 

протокола за раната, който се из-

ползва в нашия алгоритъм.

Статистически 
анализ
В проучването са включени към мо-

мента 511 случая за периода от 

02.05.2016 до 03.05.2020 г.

Резултати
От проведеното клинично проучва-
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не върху 511 пациенти, като на 261 

от тях се приложи алгоритъм за ле-

чение на трудно зарастващи рани, а 

на другите 250 стандартно лечение, 

и след анализиране на получените 

данни, ние считаме, че прилагането 

на алгоритъма изложен по- горе води 

до следните резултати и изводи: 

 • Лечението на трудно зараства-

щите рани е специфично за всеки 

един пациент. 

 • Лечението трябва да включва: 

овладяване на възпалителния про-

цес, отстраняване на некротич-

ните и девитализирани тъкани, 

стимулиране и образуването на 

свежи гранулации, подобряването 

на епителизацията, редуциране на 

болковия синдром и ускоряване за-

растването на раната.

 • Прогнозирането на следоператив-

ните усложнения на раните е мощ-

но оръжие в ръцете на хирурга, 

позволяващо ранна профилактика 

на усложненията и своевременна и 

адекватна намеса в заздравител-

ните процеси.

 • Изграждането и прилагането на 

алгоритъм за лечение и поведение 

при трудно зарастващи рани ще на-

т а б л и ц а  1

За период от 
02.05.2016 г. 

до 03.05.2020 г.

Случая
(общо)

Лечение 
по алгоритъм

261

Стандартно лечение 
(контрола)

250

т а б л и ц а  2

Разделение по пол Случая
(общо)

Мъже 203

Жени 308

т а б л и ц а  3

Разделение по пол Алгоритъм Контрола

Жени 165 143

т а б л и ц а  4

Стадии на трудно зарастващата рана 
(по EPUAP 2014)

Алгоритъм Контрола

I 16 12

II 15 13

III 24 20

IV 71 68

Нестадиращ – с неизвестна дълбочина  75  69

Подозрителна – с неизвестна дълбочина  60 68

т а б л и ц а  5

Разделяне по 
възрастова 
категория

Случая
(общо)

От 18 г. възраст до 
60 г. възраст

229

>60 г. възраст 282

т а б л и ц а  6

Зарастване на 
раните в дни средно 

Дни

Лечение по алгори-
тъм

43

Стандартно лечение 
(контрола)

98

т а б л и ц а  7

Болков синдром от 0 
до 10 точки

Алгоритъм Контрола

Средно аритметично 4 8-9
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мали риска от усложнение на рана-

та и ще доведе до подобряване на 

тяхното лечение и профилактика.

 • Икономически резерв – чрез прила-

гането на точния алгоритъм при 

определените стадии и характер 

на раната се намаляват разходи-

те в употребата на превързочни 

консумативи от страна на болни-

цата и намаляване на болничния 

престой от страна на пациента.

Заключение
Лечението на трудно зарастващи-

те рани е специфично за всеки един 

пациент. В зависимост от възраст-

та на болните, придружаващите 

за болявания, размера на раната и 

нейното място, лечението и пове-

дението на раните трябва да бъде 

индивидуално за всеки тип рана, но 

да включва следните стъпки:

 • Овладяване на възпалителния про-

цес.

 • Отстраняване на некротичните 

и девитализирани тъкани.

 • Стимулиране на образуването на 

свежи гранулации.

 • Подобряване на епителизацията.

 •  Намаляване на болковия синдром.

 • Ускоряване на зарастването на 

раната – средно 43 дни в групата 

с алгоритъм спрямо съответно 98 

дни в контролната група. n
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