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II. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

VAC - Vacuum assisted closure 

KCI - Kinetic Concepts, Inc 

NPWT – Negative pressure wound therapy 

TNP - Topical negative pressure 

IL-1b - Interleukin 1 beta 

TNF - alfa - Tumor necrosis factor alfa 

VEGF - Vascular endothelial growth factor 

FGF-2 - Basic fibroblast growth factor 

CWF - Chronic wound fluid 

DMEM - Dulbecco's modified Eagle's medium 

KBM - Keratinocyte basal medium 

KGM - Keratinocyte growth medium 

MEM - Minimal essential medium 

FBS - Fetal bovine serum 

PDGF – Platelet-derived growth factor 

TGF-P - Transforming growth factor beta 
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I.ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Вакуум терапията като метод за лечение е един от най-старите в медицината. В онези 

времена, според различни легенди, дори примитивният човек се е опитвал да облекчи 

страданията си, използвайки "плавателни съдове" за здраве. Има сведения, че с такива 

експозиции се е постигало облекчаване и дори излекуване на определени състояния. В 

Китай банките, направени от бамбукови пръстени или чаени чаши, се използват 

активно за медицински цели. Мъдростта на много поколения са допринесли за 

обогатяването и развитието на много лечебни методи на действителни хора. Историята 

на използването на отрицателно налягане за медицински цели протича на периоди в 

съответствие с промяната на  представите за патогенезата на различни заболявания и 

наранявания, механизмите на влияние на вакуумната терапия върху хода на 

патологичните процеси, технически решения, които осигуряват контрол на налягането 

чрез предварително зададени параметри , осигурявящи комфорт за пациентите. 

Използването на терапия за лечение на рани с отрицателно налягане (VAC therapy) при 

лечението на остри и хронични рани нараства значително през последното 

десетилетие. Публикувани са стотици проучвания относно резултатите и методите на 

терапия, използвани при лечението на рани при възрастни пациенти. Този метод все 

повече се използва за лечение на усложнени и хронични рани в детската възраст, 

произтичащи от вродени дефекти, травми, инфекции, тумори, изгаряния и 

постоперативни усложнения при деца. Предложените насоки за постигане на добри 

резултати в клиничната практика, специфични за детската възраст, имат за цел да 

осигурят на практикуващите лекари доказателствена база, от която могат да се 

възползват при вземане на решения относно безопасния и ефикасен избор при 

прилагане на VAC терапията за лечение на рани.  Това включва указания относно 

стойностите на отрицателното налягане, вида на режима при създаване на това 

налягане, типа и вида пяна, използвана в ложето на раната, вида, размера и 

местоположението на дрена, използван за евакуация на раневия секрет, честотата на 

смяна на превръзката. Насоките отразяват нивото на знания за ефективна и подходяща 

терапия за лечение на рани към момента на публикуване на този научен труд. Те са 

резултат от направените изводи въз основа на описаните клинични случаи, свързани с 

приложението на вакуум-асистирана терапия за лечение на рани в детската възраст. 
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III. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

1. ЦЕЛ: 

 Да се проучи и оцени ефективността на VAC терапия при лечение на рани от 

различен произход в детската възраст. 

2. ЗАДАЧИ: 

За постигането на тази цел си поставихме следните задачи: 

 Да се въведе VAC терапията в етапите на лечението на  рани в детската възраст.  

 Да се проучат и да се определят стойностите на отрицателно налягане, 

използвано  при лечение на рани с вакуум асистирана технология в детската 

възраст. 

 Да се съпостави ефективността на прилаганата VAC терапия в детската възраст 

и при пациенти над 18 години. 

 Да се създаде и предложи алгоритъм на поведение при използване на VAC в 

детската възраст 

IV. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

 

Настоящето проучване е осъществено с деца и възрастни пациенти, при които е 

проведена вакуум-асистирана терапия за лечение на различни видове остри и хронични 
рани. Пациентите са лекувани в Университетска многопрофилна болница „Свети 

Георги“ ЕАД гр. Пловдив и  „Клиничен център“ гр. Ниш,  Република Сърбия. 

Времето на проследяване е периодът от 2012г. до 2020г. 

Осъществено е проспективно проучване върху пациенти с различни остри и хронични 
рани, на възраст от 0 до 69 години. 

Пациентите са разделени на шест групи в зависимост от характеристиката на раната  

 пациенти с остри рани 

 пациенти с остри усложнени (инфектирани) рани 

 пациенти с гнойно-септични рани 

 пациенти с рани, при които липсват тъкани 

 пациенти с трудно-зарастващи хронични рани 

 пациенти с хронични рани, резултат от нарушена тъканна перфузия  

В проучването са включени всички пациети, при които е извършвана вакуум-

асистирана терапия за лечение на рани. 

 
1. Разпределение на пациентите по пол 

През обследвания период са лекувани чрез вакуум асистирана терапия 58 пациенти, от 

които 16 момичета и 42 момчета. 

 
2. Разпределение на пациентите по възраст 

Според показателя възраст са обособени четири групи 

 от 1г до 3г-първа група 

 от 4г до 12г-втора група 
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 от 13г до 18г-трета група 

 над 18г-четвърта група 
 

3. Разпределение на пациентите според вида на раната 

Пациентите са разделени в седем групи според вида на раната. 

 първа група-пациенти с остри рани 

 втора група-пациенти с остри усложнени (контаминирани) рани 

 трета група-пациенти с гнойно-септични рани 

 четвърта група-пациенти с рани, при които липсват тъкани 

 пета група-пациенти  с рани от изгаряне 

 шеста група-пациенти с трудно зарастващи рани 

 седма група-пациенти с хронични рани, резултат от нарушена тъканна перфузия 
 

4. Разпределение на пациентите според вида на вакуум-асистираната терапия, вида 

превръзка и вида на дрена 
Пациентите бяха разпределени в четири групи, в зависимост от вида на използваната 

превръза и вида на използвания дрен. 

 

 използване на полиуретанова гъба и централно разположен тръбен дрен 

 използване на полиуретанова гъба и повърхностно разположен плосък дрен 

 използване на марлин меш и централно разположен тръбен дрен 

 използване на марлин меш и повърхностно разположен плосък дрен 

 

5. Разпределение на пациентите според продължителността на вакуум-асистираната 
терапия. 

 продължителност на терапията за лечение на рани до осем дни 

 продължителност на терапията за лечение на рани над осем дни 
 

6. Разпределение на пациентите според тежестта на раната. 

 
6.1 Пациенти с остри рани 

 

Остри рани са тези рани, които зарастват първично или вторично за период по-малък от 

осем седмици. Това са рани, които са подложени на лечение непосредствено след 
възникването си, следователно не са комплицирани. Периодът преди хирургичното 

лечение и прилагането на VAC терапия е относително кратък  - от часове до няколко 

дни. Първоначално са взимани хематологични изследвания, при засягане на крайници е 

извършвана рентгенография на засегнатата област. Вземан е секрет от раната за 
микробиологично изследване и е извършван хирургичан дебридман на раната, за да се 

осигурят жизнени раневи повърхности.  В зависимост от големината на раната и 

местоположението са използвани следните варианти на превръзка: полиуретанова гъба 

и централно разположен тръбен дрен; полиуретанова гъба и разположен покривен 
плосък дрен; марлен меш и разположен плосък дрен. Задавано е отрицателно налягане 

от -80mmHg. Започната е антибиотична терапия спрямо най-честите причинители на 

ранева инфекция, която при случай на изолат от раневия секрет е актуализирана спрямо 

антибиограмата. Продължителността на антибиотичната терапия е различна спрямо 
тежестта на инфекцията.  В зависимост от общото състояние на пациента, резултатите 

от кръвните и биохимични показатели, са прилагани биопродукти и водно-солеви 

разтвори за рехидратация. За справяне с болковия синдром са използвани НСПВ 
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средства. Продължителността на вакуумната терапията е различна в зависимост от 

вида на раната. За периода на лечение вакуумната превръзка е сменяна през определен 
интервал от време. Контролно е изпращан раневи секрет за микробиологично 

изследване след приключване на VAC терапията. За период на лечение чрез вакуум-

асистирана техология отчитаме зарастване на раните и запълване на раневия дефект. 

Намаляване на секрецията от раната и развитието на свежа гранулационна тъкан се 
наблюдава по време на лечението. Лечението до окончателното зарастване на раната 

продължава с третирането й с йодповидон, физиологичен серум и интрасайт гел, 

покрити с марлена превръзка. 

 
6.2 Пациенти с остри (комплицирани) рани 

 

При този тип рани периодът от осем седмици на лечение не е изминал, но е имало 

период на лечение по конвенционален начин, в резултат на което раните не зарастват, а 
се усложняват. Развива се ранева инфекция, която комплицира раната и дава отражение 

и върху общото състояние на организма. При тези пациенти са извършени общи кръвни 

лабораторни изследвания, като се отчитат белезите на възпалителна констилация: 

левкоцитоза, олевяване, повишение на CRP, СУЕ. При необходимост е извършена 
рентгенография на засегната област. Вземана е кръв за хемокултура при наличие на 

фебрилитет и възпалителна констилация от параклиничните изследвания. Използвана е 

комбинация от два антибиотика за лечение на възпалението, като първоначално е 

прилагана комбинация от беталактамен антибиотик и аминогликозиден антибиотик. 
След това, предвид антибиограмата, антибиотичната терапия е актуализирана.  В 

зависимост от общото състояние на пациента резултатите от кръвните и биохимични 

показатели са прилагани биопродукти и водно-солеви разтвори за рехидратация на 

организма. За обезболяване са използвани НСПВ средства. Извършван е хирургичен 
дебридман на раната и при необходимост изсичане на възпалените тъкани до достигане 

на здрава жизнена околна ранева тъкан. Налагана е вакуумна превръзка, като е 

използвана превръзка с нанокристално сребро комбинирана с полиуретанова гъба и 

централно разположен тръбен дрен. Използвано е отрицателно налягане със стойност -
80mmHg. При пациенти на възраст над 13г. и при размери на раната над четири 

квадратни сантиметра е използвано налягане от -125mmHg. Превръзката е сменяна 

предвид количеството на секрецията през определен интервал от време. Контрола на 

микробиологично изследване на раневи секрет е извършвана на седмия ден и след 
приключване на VAC терапията. Наличната ранева инфекция бива овладяна за периода 

на терапията и зарастване на раната с развитие на свежа гранулационна тъкан. След 

приключване на вакуумната терапия лечението продължава с третиране на раната с 

йодповидон, физиологичен серум и налагане на превръзка с нанокристално сребро с 
освобождаване на сребърни йони. При достигане на запълване на раневия дефект в 2/3 

от изходния, раните се третират с йодповидон, физиологичен серум и интрасайт гел. 

Използва се марлена превръзка над гела. 

 
6.3 Пациенти с гнойно-септични рани 

 

Гнойно-септична рана представлява увреждане на кожата и подлежащите тъкани 

причинено от гнойни огнища. При всички пациенти са изследвани хематологични и 
биохимични кръвни показатели, обръщано е особено внимание при развитие на 

възпалителната констилация: левкоцитоза, данни за олевяване от диференциалната 

кръвна картина, повишаване на CRP и СУЕ. Извършвана е рентгенография на белите 

дробове, за да се изключи хематогенно разпространение на инфекцията и развитието на 
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сепсис. Вземана е кръв за хемокултурно микробиологично изследване. Раневи секрет е 

изпращан за микробиологично изследване и при наличие на изолат е изготвяна 
антибиограма. Контролно културелно изследване на раневи секрет е извършван на 

седмия ден от началото на терапията. Антибиотичното лечение е започвано веднага с 

комбинация от широкоспектърни антибиотици, която е актуализирана спрямо 

антибиограмата и резистентността на причинителя на инфекцията. Продължителността 
на антибиотичното лечение е в зависимост от тежестта на инфекцията и постигане на 

стерилност на хемокултурата. Предвид общото състояние на пациента резултатите от 

кръвните и биохимични показатели са прилагани биопродукти и водно-солеви разтвори 

за рехидратация на организма. За обезболяване са използвани НСПВ средства. 
Хирургичното лечение е провеждано по спешност, като е извършвана широка инцизия 

и едакуация на гнойното съдържимо. При необходимост са добавяни контраинцизии, за 

да се осигури максимално дрениране и аерация на раната. Същата е промивана обилно 

с водороден пероксид 3%, физиологичен серум, йодповидон и отново физиологичен 
серум. Раната е оставяна отворена. Поставяна е превръзка с нанокристално сребро и 

полиуретанова гъба с централно разположен широк тръбен дрен. Използвано е 

отрицателно налягане -80mmHg, а при пациенти на възраст над 13години -100mmHg, 

като режимът е чрез постоянна аспирация. Ежедневно е отчитано количеството на 
раневата секреция. Вакуумната превръзка е сменяна в зависимост от количеството 

секреция на раната. За периода на провеждане на вакуумната терапия се отчита 

намаляване на раневата секреция. Развитието на свежа гранулационна тъкан и 

намаляване на белезите на възпаление, като зачервяване, флуктуация, локална 
температура и болка се постига за различен период от време. При необходимост 

лечението на раните продължава като се правят бани с калиев перманганат, почистване 

с йодповидон, физиологичен серум и интрасайт гел, покрит с марлена превръзка. При 

рани, продължаващи да имат налична секреция, се използват хидроабсорбиращи 
превръзки до преставане на секрецията. 

 

6.4 Пациенти с рани, при които липсват тъкани 

 
Тези рани са резултат основно от хирургично лечение на обем, заемащи формации, при 

които е извършена ексцизия на формацията и раневия дефект е прекалено голям, за да 

се получи възстановяването му със собствени тъкани. В този случай лечението е по-

продължително, като зависи основно от големината на дефекта. Предвид това 
развитието на вторична инфекция на раната е очакван процес. Друга оснавна причина 

за развитието на тези рани е травматизма. По-особеното в този случай е, че е възможно 

да има съпътстващи травматични промени на различни органи и части от тялото до 

развитието на травматичен шок. Тези рани са с неправилни ръбове, размачкани тъкани, 
съществува възможност за попадане на чужди тела в тях. Вероятността за инфектиране 

е почти 100%. 

При тези пациенти е започнато лечението с изследване на хематологични и 

биохимични показатели. Извършвано е ехографско изследване на обемната формация и 
последваща КАТ за определяне на размерите и границите на формацията, отношението 

й към съседни структури, компремирали магистрални кръвоносни съдове, достъпна ли 

е за хирургично лечение. Хирургичното лечение е на практика лечението на туморната 

формация и нейната екстирпация. Налагана е след щателна хемостаза превръзка с 
нанокристално сребро и последваща вакуумна превръзка с полиуретанова гъба и при 

наличието на кухина, централно разположен тръбен дрен. В случаите на липсващи 

тъкани на широка основа и относително малка дълбочина на дефекта е поставян 

плосък дрен над полиуретановата гъба. Използвано е отрицателн налягане от -
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80mmHg, а при пациенти над 13 години -125mmHg. Използван е интермитентен режим 

на аспирация. Продължителността на вакуум-асистираната терапия е в зависимост от 
големината на раневия дефект. Микробиологично културелно изследване на раневи 

секрет е провеждано по преценка при развитие на белези на възпаление на раната. 

Антибиотично лечение е провеждано от момента на операцията с широкоспектърни 

антибиотици, насочени срещу грам положителната и грам отрицателната флора. 
Антибиотичната терапия е актуализирана спрямо антибиограмата при изолиране на 

причинител от изследването на раневи секрет. Продължтелността на антибиотичното 

лечение е до постигане на стерилност на хемокултура и изследване на раневи секрет. 

След това лечението продължава с бани с калиев перманганат, третиране на раната с 
йодповидон, физиологичен серум и интрасайт гел, покрит с марлена превръзка. При 

наличието на свежи гранулации и липса на фибиринов налеп лечението продължава с 

йодасепт крем, покрит с марлена превръзка. Разрежда се честотата на смяна на 

превръзката. 
 

 6.5 Пациенти с рани от изгаряне 

  

 Изгарянето представлява увреждане на кожата и плътта с подлежащите й структури, 
понякога съчетано с общи реакции от страна на организма, в резултат от действието на 

различни физични или химични фактори като топлина, електричество, химикали, 

триене или радиация. Изгаряния, които засягат само повърхностния слой на кожата 

(епидермиса), са известни като епидермални или изгаряния първа степен. Когато 
увреждането засегне някой от подлежащите слоеве на дермата, изгарянето е частично 

дермално или изгаряне от втора степен. Изгаряне на дермата в пълна дълбочина се 

отбелязва като трета степен, увреждането се разпростира до всички слоеве на кожата. 

Изгарянията от четвърта степен включват увреждане на разположените в дълбочина 
тъкани като мускули и кости. При тези пациенти острият етап от лечението на 

изгарянето е преодолян. Пациентите са в стабилно състояние и се нуждаят единствено 

от лечение на раната. Стандарто са изследвани кръвни показатели преди започване на 

вакуумната терапия. Изследван е микробиологично секрет от раната с изработване на 
антибиограма. Започвана е антибиотична терапия, която е актуализирана спрямо 

резултата от антибиограмата. Хирургически е извършван дебридемент на раната с цел 

очистване на обгорелите некротични тъкани и създаване на жизнена ранева 

повърхност. Раната е промивана с физиологичен серум и е налагана превръзка с 
нанокристално сребро. Използвана е полиуретанова гъба или марлен меш с разположен 

централно тръбен дрен или повърхностен плосък дрен. Задавано е отрицателно 

налягане -80mmHg до -125mmHg. Вакуумната превръзка е сменяна през интервали от 

време, съобразени с количеството на раневата секреция. Контролно микробиологично 
изследване на секрет от раната е извършван на 14 ден. След развитието на свежа 

гранулационна тъкан и липса на секреция от раната лечението продължава с промиване 

на раната с йодповидон и физиологичен серум и използване на интрасайт гел , покрит с 

марлена превръзка. 
 

6.6 Пациенти с трудно зарастващи рани 

 

При тези пациенти имаме рани с различна етиология, които въпреки проведеното 
лечение не зарастват и персистират повече от осем седмици. Тези рани са с различна 

степен на секреция, липса на гранулационна тъкан, много често покрити с фибринов 

налеп и с подкопани ръбове. Обичайно има насложена инфекция с различно изразен 

възпалетелен вал около раната. При тези пациенти лечението започва с вземане на 
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параклинични изследвания и оценка на възпалителната констилация. Изпращан е 

секрет от раната за културелно микробиологично изследване. Последва хирургично 
лечение, като се извършва широк дебридемант на засегнатите тъкани- премахване на 

насложения фибринов налеп. Създава се добра и жизнена ранева повърхност, от която 

да започне развитието на гранулационна тъкан и оздравителните процеси. Раната е 

промивана обилно с йодповидон и физиологичен серум. Налагана е превръзка с 
нанокристално сребро с освобождаване на сребърни йони за седем дни  и 

полиуретанова гъба с разположен централно тръбен дрен или плосък повърхностно 

разположен дрен. Използвано е отрицателно налягане от -80 mmHg до -125mmHg. 

Започвана е комбинация от широкоспектърни антибиотици, покриващи Грам 
положителната и Грам отрицателната флора. След изолиране на причинител на 

инфекцията и антибиограма антибиотичната терапия е актуализирана. Антибиотичната 

терапията е продължавала до постигане на стерилност в раната. На седмия ден е 

изпращан раневи секрет за културелно микробиологично изследване и антибиограма. 
При необходимост антибиотичната терапия е променяна. След приключване на VAC 

терапията лечението продължава с ежедневни превръзки на раната с интрасайт гел , 

след почистване с йодповидон и физиологичен серум. 

 
6.7 Пациенти с рани резултат от нарушена тъканна перфузия  

 

Хроничната артериална болест на крайниците е честа причина за хронични рани. 

Честотата на хроничните рани от артериален произход е резултат от излагането на 
рискови фактори, отговорни за атеросклеротична оклузия като стрес, тютюнопушене, 

затлъстяване, артериална хипертония и диабет. Хроничните рани от съдов произход се 

дължат на комбинирана артериална и венозна недостатъчност. Редки причини включват 

васкулит, екзогенни фактори  и гангренозна пиодермия. При тези пациенти лечението 
започва с изследване на покателите на кръвната картина, ДКК, биохимични показатели. 

Задължително са изследвани нивата на кръвна захар. При пациентите с установен 

захарен диабет е правена консултация с ендокринолог и е лекуван диабета, като се 

поддържат нормални нива на кръвната захар. Изследвани са пулсациите на 
магистрални съдове на крайниците. Извършвана е доплер ехография на засегнатата 

област. При необходимост и при данни за висока степен на артериална и венозна 

недостатъчност е извършвана ангиография на крайниците. Използвани са 

съдоразширяващи средства за подобряване на тъканната перфузия. Изпращан е секрет 
от раната за културелно микробиологично изследване и антибиограма. Контролно 

изследване на раневи секрет е извършвано на 14 ден. Хирургичното лечение включва 

широк дебридеман на раната, при необходимост некректомия, ексцизия на тъкани до 

здраво място и достигане  на  здрави, кървящи тъкани. Целта на тази хирургична 
обработка е създаването на чиста ранева повърхност, от която да започнат 

оздравителните процеси. Раните се покриват с превръзка с нанокристално сребро и се 

поставя полиуретанова гъба с разположен централно тръбен дрен или повърхностен 

плосък дрен. Използвано е отрицателно налягане от-100mmHg до -125mmHg. 
Превръзката е сменяна в зависимост от ексудацията на раната. Количеството на 

секрецията е отчитано ежедневно. Антибиотична терапия е провеждана от началото на 

лечението с комбинация от два широкоспектърни антибиотика, насочени срещу Грам 

положителната и Грам отрицателната флора. Антибиотичното лечение е коригирано 
според антибиограмата. Използван е и противогъбичен препарат. При намаляване на 

секрецията от раната и развитието на свежа гранулационна тъкан вакуумната терапия е 

прекратявана. Лечението продължава с почистване на раната с йодповидон и 

физиологичен серум и поставяне на превръзка с нанокристално сребро, покрита с 
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марлена превръзка. След преустановяване на секрецията и зъпълване на дъното на 

раната с гранулационна тъкан, лечението продължава с почистване с йодповидон и 
физиологичен серум и интрасайт гел, покрит с марлена превръзка. Съдоразширяващите 

медикаменти, прилагани интравенозно, продължават до зарастване на раната. След 

консултация със съдов хирург при необходимост продължава лечението на 

артериалната и венозна недостатъчност.  
 

7. МЕТОДИ 

 

В настоящата работа за извършване на проучването и разработване на материала е 
използвана необходимата болнична документация и възможностите на клиничните и 

диагностични звена на посочените болници. Използвани са диагностични (образни, 

лабораторни, имунологични, патоанатомични и микробиологични), оперативни и 

статистически методи. 
 

7.1 ДИАГНОСТИЧНИ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 

 

7.1.1 КЛИНИЧНИ МЕТОДИ 
 

7.1.1.1.Анамнеза- снемане на щателна анамнеза от пациента и/или родителите, в 

зависимост от възрастта на детето, особености на заболяването, давност на 

оплакванията, проведено лечение, предходни и съпътсващи заболявания. Извършвани 
ли са и какви образни и лабораторни изследвания до момента. 

7.1.1.2 Физикални изследвания- установяване на общи и локални симптоми- общ вид 

на пациента, наличие на фебрилитет, промени по кожата, дихателен и сърдечен статус, 

коремен статус, изследване на периферни пулсации на магистрални съдове, наличие на 
болка и найната локализация, вида на раната, размери, налична некроза, вид на 

секрецията и количество, наличие или липса на гланулационна тъкан, какви са 

ръбовате на ренета, липса на тъкани. 

7.1.1.3 Клинично наблюдение- клиничното наблюдение и анализът на данните от 
проведената терапия ни помогна да създадем критерии и индикации за провеждане на 

вакуум-асистираната терапия, вида на използваната превръзка и дренаж, срока за 

провеждане на терапията, стойности на използваното отрицателно налягане и честотата 

на смяна на превръзката. 
7.1.1.4 Консултации със други специалисти- Педиатър, Анестезиолог, Съдов хирург, 

Пластичен хирург и др. 

 

7.1.2 ЛАБОРАТОРНИ МЕТОДИ 
 

7.1.2.1Лабораторни изследвания 

- кръвна картина, диференциална кръвна картина, биохимични изследвания, CRP, 

статус на съсирване 
- Урина, стерилна урина, микробиологично изследване на стерилна урина  

7.1.2.2 Микробиологични изследвания на раневи секрет- взема се със стерилен тампон 

от раната. При установяване на бактериален разтеж са изготвени антибиограми по 

стандартния дисково-дифузионен метод. 
7.1.2.3 Хемокултура-при част от пациентите, след изолиране на причинител от раневи 

секрет и по индикации, е вземана стандартна хемокултура в среда. 

7.1.2.4 Хистологично изследване- вземан е материал за хистологично изследване от 

раната, за да се установят етапите на оздравителния процес. 



12 
 

7.1.2.5 Цитологично изследване на раневи секрет-изпрашан е раневи секрет за 

изследване на наличните клетки в него. 
 

7.1.3 ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ 

 

7.1.3.1 Приложена вакуум-асистирана терапия при всички пациенти с различни остри и 
хронични трудно зцарастващи рани. 

7.1.3.2 Образни методи на диагностика. 

-Рентгенография извършвана по преценка, даваща информативност за основното 

заболяване. 
-Рентгенография на засегнатата област, даваща информативност за здравината на 

костите. 

-КАТ на засегнатата област, даваща информативност за състоянието на околни тъкани и 

структури. 
-Ехографско изследване-дава възможност за оценка на тъканния дефект, наличието на 

задържана колекция, степента на кръвоснабдяване на засегнатия участък.  

 

7.2 ОПЕРАТИВНИ МЕТОДИ НА ЛЕЧЕНИЕ 
 

7.2.1 Оперативно лечение на основното заболяване и възстановяване на опративната 

рана. 

7.2.2 Инцизия на мястото на флуктуация при гнойно-септични състояния. Ревизия на 
абсцесната кухина и остъществяване на ефективен дренаж на гнойната секреция. 

Снация на остеомиелитни огнища. 

7.2.З Хирургичен дебридман и некректомия на засегнатия участък и създаване на 

жизнена ранева повърхност. 
7.2.4 Хирургичан дебридман и хемостаза на раните, при които има дефект с липса на 

тъкани. 

 

7.3 СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ 
 

Използвани са дескриптивни статически методи, които да опишат случилите се 

събития и да помогнат да се изведат логически свързани изводи от прилагането на 

вакуум-асистирана технология за лечение на рани. Пациентите са сравнявани по 
следните показатели: 

7.3.1 Индикации за започване на вакуум-асистирана терапия за лечение на рани. 

Разделени са в четири групи, в зависимост от вида на увреждането, налагащо лечение.  

7.3.2 Времето,  изминало от момента на увреда на тъканта, до прилагане на терапията. 
7.3.3 Продължителност на вакуумната терапия 

7.3.4 Брой на сменениет превръзки по време на вакуумната терапия 

7.3.5 Вид на използваната превръзка и местоположението и вида на дрена използвани 

при вакуумната терапия. 
7.3.6 Брой пролежани дни на болнично лечение. 

7.3.7 Изолиране на микробиологичен причинител на инфекция на раната. Вид на 

изолирания микробиологично причинител на инфекция на раната.  

7.3.8 Продължителност на антибиотичното лечение при лечение на раните.  
7.3.9 Продължителност на обезболяващата терапия по време на вакуумната терапия за 

лечение на рани.  
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7.4 ОПИСАНИЕ НА МЕТОДА ВАКУУМ-АСИСТИРАНА ТЕРАПИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА 

РАНИ 
 

Вакуум-асистираната терапия за лечение на рани. Известен е още като VAC терапия. 

По време на лечението устройство намалява налягането в областта на превръзката, 

разположена върху раната. Това може да ускори оздравителните процеси, които 
протичат локално. Вакуумно устройство оказва положително влияние върху 

заздравяването на раната по няколко начина. Постоянната аспирация осъществява 

адекватно дрениране на раневата ексудация. Това може да намали отока и да ускори 

процесите на очистване на раната и премахване на микроорганизмите. VAC терапията 
води до намаляване на размерите на раната и доближаване на ръбовете й. Стимулира 

развитието и разрастването на нова гранулационна тъкан, която води до изпълване на 

раневия дефект. 

Вакуумната система за рани се състои от няколко части. Директно върху раната се 
поставя превръзка от полиуретанова пяна или марлен меш. Поставя се дренажна тръба, 

която свързва превръзката с  преносима вакуумна машина, снабдена с канистър за 

събирана на раневия секрет. Дренажната тръба може да има различна форм( тръбен 

дрен или плосък дрен) и различно място на полагана спрямо полиуретановата 
гъба(централно разположен или повърхностно разположен). Адхезивен филм покрива 

и запечатва превръзката и раната. Вакуумнат помпа създава отрицателно налягане в 

областта на превръзката чрез настройки на предварително зададени параметри и 

стойности. Полиуретановата гъба или марленият меш могат да се комбинират с 
превръзка от нанокристално сребро, която се поставя непосредствено върху ложето на 

раната. Превръзката се сменя през различен интервал от време, в зависимост от вида на 

раната и количеството на секрецията.  

 
 

 

 

                             
 
Снимка 1                                                                      Снимка 2 

Рана след хирургична обработка                               Моделиране на полиуратанова  гъба                                                                                                                              
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  Снимка 3 

  Поставена вакуумна превръзка, свързана с  
аспирационна помпа  

 
 

 

 
 

 

 

 
V. РЕЗУЛТАТИ 

 

Този научен труд обхваща лечението на 58 пациенти с различни видове рани, при които 

е прилагана VAC терапия. При всички пациенти лечението е било успешно  и 
постигнато затваряне на раневия дефект и оздравяване по отношение на раната. 

Пациентите са разделени в пет групи в зависимост от вида на раните, като във всяка 

група са представени вида и продължителността на вакуумната терапия и периода на 

излекуване. 
През обследвания период са лекувани чрез вакуум асистирана терапия 58 пациенти, от 

които 16 момичета и 42 момчета (таблица 1) 

 

Пол Брой % 

Момичета 16 31 

Момчета 42 69 

 

 

2. Разпределение на пациентите по възраст 

 
 

Според показателя възраст са обособени четири групи 

 от 1г до 3г-първа група 

 от 4г до 12г-втора група 

 от 13г до 18г-трета група 

 над 18г-четвърта група 
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Възраст Момичета Момчета 

0-3 години 2 0 

4-12 години 4 7 

13-18 години 3 14 

Над 18 години 7 19 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

3. Разпределение на пациентите според вида на раната 

Пациентите бяха разделени в седем групи според вида на раната. Първа група-
пациенти с остри рани, включваща 4 болни, втора група-пациенти с остри усложнени 

(инфектирани) рани, включваща 8 болни, трета група-пациенти с гнойно-септични 

рани, включваща 5 болни, четвърта група-пациенти с рани, при които липсват тъкани, 

включваща 19  болни, пета група-пациенти с рани от изгаряне, включваща 5 болни, 
шеста група-пациенти с трудно зарастващи рани, включваща 2 болни, седма група-

пациенти с хронични рани, резултат от нарушена тъканна перфузия, включваща 9 

болни. 
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Вид на рана Момичета Момчета Общ брой 

 

Остри рани 
 

2 2 4 

Остри 

усложнени(инфект

ирани) рани 

6 2 8 

 

Гнойно-септични 

рани 

 

0 5 5 

Рани, при които 

липсват тъкани 

 

2 21 23 

 
Рани от изгаряне 

 

1 4 5 

 

Трудно 
зарастващи рани 

 

1 1 2 

Хронични рани, 

резултат от 

нарушена тъканна 
перфузия 

5 4 9 

 

 

4. Разпределение на пациентите според вида на вакуум-асистираната терапия, вида 
превръзка и вида на дрена 

 

Пациентите бяха разпределени в четири групи, в зависимост от вида на използваната 

превръза и вида на използвания дрен. 
 

 Използване на полиуретанова гъба и централно разположен тръбен дрен 

 Използване на полиуретанова гъба и повърхностно разположен плосък дрен 

 Използване на марлин меш и централно разположен тръбен дрен 

 Използване на марлин меш и повърхностно разположен плосък дрен 
 

 

5. Разпределение на пациентите според продължителността на вакуум-асистираната 
терапия. 

 

 Продължителност на терапията за лечение на рани до осем дни 

 Продължителност на терапията за лечение на рани над осем дни 
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6. Разпределение на пациентите според тежестта на раната. 

 
6.1 ПАЦИЕНТИ С ОСТРИ РАНИ 

 

С този вид рани са лекувани трима пациенти- една жена и двама мъже. Двама от 

пациентите нямат придружаващи заболявания, а единият пациент е имал артериална 

хипертония, за която е получавал съответната терапия. Всички пациенти са приети за 

болнично лечение. Болничният престой е средно 11 дни. Времето на конвенционалното 

хирургично лечение до започване на VAC терапията при тези пациенти е средно 13 

дни. След този период всички са лекувани с ежедневни стандартни превръзки. При 

започване на терапията не са налице данни за възпаление на раната. Изследван е 

микробиологично раневи секрет и при тримата пациенти посявките са останали 

стерилни. При двамата пациенти не е назначавано антбиотично лечение, при единия 

пациент е прилагано антибиотично лечение поради фебрилитет, продължил два дни. 

Антибиотик е прилаган 14 дни.   При всички пациенти не е имало засягане на кости. 

Извършен е хирургичен дебридемент на раната и е налагана вакуумна превръзка от 

полиуретанова гъба и централно разположен тръбен дрен. Залагано е отрицателно 

налягане от -125mmHg. При двамата пациенти терапията продължава по шест дни и е 

извършвана двукратна смяна на вакуумната превръзка, тоест през интервал от три дни.  

При единия пациент терапията продължава 20 дни и за този период превръзката не е 

сменяна. Контролно микробиологично изследване на раневи секрет не е извършвано 

при всички. Аналгетична терапия е прилагана при един пациент в деня на поставяне на 

вакуумната превръзка.  Времето, необходимо за пълно зарастване на раната, 

включващо провеждането  на VAC терапията, е както следва - 23 дни, 22 дни и 15 дни. 

Средно за групата това са 20 дни. 
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6.2 ПАЦИЕНТИ С ОСТРИ (КОНТАМИНИРАНИ) РАНИ 

В тази група има осем пациенти - шест момичета и две момчета. Единият пациент, 

който е с разкъсна рана от спици на колело, има придружаващо заболяване-аплазия на 

фибулата. При една пациентка има извършена хистеректомия. При една пациентка има 

установен М. Крон. При останалите пациенти не са установени придружаващи 

заболявания. Всички пациенти са приети за болнично лечение. Средният болничен 

престой е 10 дни. Времето на конвенционалното лечение до започване на вакуумната 

терапия е средно 7 дни. През този период всички пациенти са лекувани с ежедневни 

стерилни превръзки. Индикациите за започване на VAC терапията са инфектирането на 

раната и повишаване на секрецията. Изследван е микробиологично раневи секрет и е 

изолиран причинител при трима пациенти. При трима причинителят е Staphilococcus 

aureus, като при единия е изолиран и Pseudomdnas Aeruginosa като втори причинител, 

при един пациент е изолиран като втори причинител Enterobacter sp. При останалите 

пациенти посявките са останали стерилни. Антибиотично лечение е провеждано при 

шестима пациенти. При двама не са прилагани антибиотици. Контролно 

микробиологично изследване на раневи секрет е правено само при пациентите с 

доказан причинител от предходното изследване. Фебрилитет е имало при трима 

пациенти и е продължил средно три дни. Прилагани са антипиретици. При всички 

пациенти не е имало засягане на кости. Извършен е хирургичен дебридемент на раната. 

Премахван е фибирновият налеп до свежа гранулационна тъкан. Налагана е превръзка 

с нанокристално сребро и над нея полиуретанова гъба и централно разположен тръбен 

дрен, покрити с фолио. Залагано е отрицателно налягане от -125mmHg. Терапията е 

продължила средно 8 дни. За този период е извършвана смяна на превръзката средно 3 

пъти. Една вакуумна превръзка е сменяна през интервал от пет дни. Ежедневно е 

измервано количеството на раневия секрет. Времето необходимо за пълно зарастване на 

раната, включващо провеждането  на VAC терапията, е средно 29 дни. Времето, 

необходимо за зарастване на раната след започване на VAC терапията, е средно 8 дни. 

Приложеният снимков материал в съответната последователност е резултат от 

прилагането на вакуум-асистирана терапия при пациент, опериран по повод на остър 

апендицит и последваща супурация на оперативната рана. 

          

Снимка 1                                                                   Снимка 2 

Начало на VAC терапията                           Седем дни след начало на VAC терапията                                                                               
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6.3 ПАЦИЕНТИ С ГНОЙНО-СЕПТИЧНИ РАНИ 

С този вид рани са лекувани трима пациенти - една жена и двама мъже. Двама от 

пациентите нямат придружаващи заболявания, а единият пациент е имал артериална 

хипертония, за която е получавал съотватната терапия. Всички пациенти са приети за 

болнично лечение. Болничният престой е средно 11 дни. Времето на конвенционалното 

хирургично лечение до започване на VAC терапията при тези пациенти е средно 13 

дни. През този период всички са лекувани с ежедневни стандартни превръзки. При 

започване на терапията не са налице данни за възпаление на раната. Изследван е 

микробиологично раневи секрет и при тримата пациенти посявките са останали 

стерилни. При двамата пациенти не е назначавано антбиотично лечение, при единия 

пациент е прилагано антибиотично лечение поради фебрилитет, продължил два дни. 

Антибиотик е прилаган 14 дни.   При всички пациенти не е имало засягане на кости. 

Извършен е хирургичен дебридемент на раната и е налагана вакуумна превръзка от 

нанокристално сребро и полиуретанова гъба с централно разположен тръбен дрен. 

Залагано е отрицателно налягане от -125mmHg. При двамата пациенти терапията 

продължава по шест дни и е извършвана двукратна смяна на вакуумната превръзка, 

тоест през интервал от три дни.  При единия пациент терапията продължава 20 дни и за 

този период превръзката не е сменяна. Контролно микробиологично изследване на 

раневи секрет не е извършвано при всички пациенти. Аналгетична терапия е прилагана 

при един пациент в деня на поставяне на вакуумната превръзка.  Времето , необходимо 

за пълно зарастване на раната, включващо провеждането на VAC терапията, е както 

следва - 23 дни, 22 дни и 15 дни. Средно за групата това са 20 дни. 

6.4 ПАЦИЕНТИ С РАНИ, ПРИ КОИТО ЛИПСВАТ ТЪКАНИ 

С този вид рани са лекувани деветнадесет пациенти - две жена и седемнадесет мъже. 

Двама от пациентите, които са родени с омфалоцеле, имат придружаващо заболяване - 

вроден сърдечен порок-форамен овале. Останалите пациенти нямат придружаващи 

заболявания. Всички пациенти са приети за болнично лечение. Болничният престой е 

средно 20 дни. Времето на конвенционалното хирургично лечение до започване на VAC 

терапията при тези пациенти е средно 20 дни. През този период всички са лекувани с 

ежедневни стандартни превръзки. При започване на терапията не са налице данни за 

възпаление на раната. Изследван е микробиологично раневи секрет и при тримата 

пациенти е изолиран Staphilococcus aureus. При двама пациенти е изолиран 

Enterococcus faecalis.При един пациент е установена Burkholderia Sp. и Pseudomonas 

aeruginosa. Посявките на останалите пациенти са стерилни. При всички пациенти е 

назначавано антибиотично лечение по време на вакуумната терапия. Антибиотик е 

прилаган средно 10 дни.   При всички пациенти не е имало засягане на кости. 

Извършен е хирургичен дебридемент на раната и е налагана вакуумна превръзка от 

нанокристално сребро и полиуретанова гъба с централно разположен тръбен дрен. 

Залагано е отрицателно налягане от -125mmHg. При двама пациенти, които са 

новородени, е използвано отрицателно налягане -80 mmHg. При седемнадесет 

пациенти терапията продължава по 8 дни. При петима пациенти е извършвана 

двукратна смяна на вакуумната превръзка, тоест през интервал от четири дни. При 
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дванадесет пациенти смяна на превръзката не е извършвана. При двама пациенти 

терапията продължава 21 дни и за този период превръзката е сменяна три пъти, през 

интервал от седем дни.  При девет пациенти е използван интермитентен режим на 

отрицателно налягане при провежданата VAC терапия. Контролно микробиологично 

изследване на раневи секрет  е извършвано при пациентите с първично изолиран 

причинител. Контролните посявки останаха стерилни. Аналгетична терапия е 

прилагана при четиринадесет пациенти в деня на поставяне на вакуумната превръзка.  

Приложеният снимков материал в съответната последователност е резултат от 

прилагането на вакуум-асистирана терапия при пациент, опериран по повод на 

фистулизирала пиларна киста. 

                        

       Снимка 1                                                                          Снимка 2 

Рана след ексцизия на пиларна киста      Поставена полиуретанова гъба за VAC терапия                      

6.5 ПАЦИЕНТИ С РАНИ ОТ ИЗГАРЯНЕ 

В тази група са включени петима пациенти - една жена и четири момчета. Един 

пациент има придружаващо заболяване сърдечна недостатъчност и двама пациенти са с 

установена артериална хипертония. За тези заболявания приемат съответната терапия , 

изписана от кардиолог. При останалите пациенти не са установени придружаващи 

заболявания. Всички пациенти са приети за болнично лечение. Средният болничен 

престой е 60 дни. Времето на конвенционалното лечение до започване на вакуумната 

терапия е средно 14 дни. През този период всички пациенти са лекувани с ежедневни 

стерилни превръзки. Индикациите за започване на VAC терапията са отпадането на 

изгорелите тъкани в областта на  увреда. Изследван е микробиологично раневи секрет 

и е изолиран причинител при един пациент. Причинителите са Proteus mirabilis, 

Corynebacterium sp., Enterococcus faecium. При останалите пациенти посявките са 

останали стерилни. Антибиотично лечение е провеждано при всички пациенти. 

Средната продължителност на лечението е 30дни. Контролно микробиологично 

изследване на раневи секрет е правено само при пациентите с доказан причинител от 

предходното изследване. Фебрилитет е имало при четирима пациенти и е продължил 

средно два дни. Прилагани са антипиретици. При всички пациенти не е имало засягане 
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на кости. Извършен е хирургичен дебридемент на раната. Премахвана е отпадната 

изгоряла тъкан, фибирновия налеп до свежа гранулационна тъкан. Налагана е 

превръзка от нанокристално сребро и над нея полиуретанова гъба и централно 

разположен тръбен дрен, покрити с фолио. Залагано е отрицателно налягане от -

125mmHg. Терапията е продължила средно 28 дни. За този период е извършвана смяна 

на превръзката средно 9 пъти. Една вакуумна превръзка е сменяна през интервал от три 

до четири дни. Ежедневно е измервано количеството на раневия секрет. Времето 

необходимо за пълно зарастване на раната, включващо провеждането на VAC 

терапията, е средно 55 дни. Времето, необходимо за зарастване на раната след 

започване на VAC терапията, е средно 35 дни. 

6.6 ПАЦИЕНТИ С ТРУДНО ЗАРАСТВАЩИ РАНИ 

В тази група са включени двама пациенти, едно момиче и едно момче. Единият 

пациент има установена болест на Burger. По време на вакуумната терапия са 

прилагани съдоразширяващи медикаменти като част от лечението на боластта на 

Burger. При другия пациент не са установени придружаващи заболявания. Всички 

пациенти са приети за болнично лечение. Средният болничен престой е 30 дни. 

Времето на конвенционалното лечение до започване на вакуумната терапия е средно 25 

дни. През този период всички пациенти са лекувани с ежедневни стерилни превръзки. 

Индикациите за започване на VAC терапията са инфектирането на раната и повишаване 

на секрецията. Изследван е микробиологично раневи секрет и е изолиран причинител 

при един пациент. Причинителят е Proteus mirabilis. При другия пациент посявките са 

останали стерилни. Антибиотично лечение е провеждано и при двамата пациенти. 

Средната продължителност на лечението е 21 дни. Контролно микробиологично 

изследване на раневи секрет е правено само при пациента с доказан причинител от 

предходното изследване. Фебрилитет не е имало и при двамата пациентии. Прилагани 

са аналгетици в деня на поставяне ня вакуумната превръзка. При всички пациенти не е 

имало засягане на кости. Извършен е хирургичен дебридемент на раната. Премахван е 

фибирновия налеп до свежа гранулационна тъкан. Налагана е превръзка с 

нанокристално сребро и над нея полиуретанова гъба и централно разположен тръбен 

дрен, покрити с фолио. Залагано е отрицателно налягане от -125mmHg. Терапията е 

продължила средно 28 дни. За този период е извършвана смяна на превръзката средно 4 

пъти. Една вакуумна превръзка е сменяна през интервал от седем дни. Ежедневно е 

измервано количеството на раневия секрет. Времето, необходимо за пълно зарастване 

на раната, включващо провеждането на VAC терапията, е средно 35 дни. Времето, 

необходимо за зарастване на раната след започване на VAC терапията, е средно 33 дни.  

Приложеният снимков материал показва лечението на пациент с трудно зарастваща 

рана в съответната последователност по време на прилагане на вакуум-асистирана 

терапия. 
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Снимка 1                                     Снимка 2                                          Снимка 3 

Начало на терапията  На 14 ден от начало на терапията След приключване на терапията 

6.7 ПАЦИЕНТИ С РАНИ В РЕЗУЛТАТ ОТ НАРУШЕНА ТЪКАННА ПЕРФУЗИЯ 

В тази група са включени девет пациенти - пет момичета и четири момчета. При една 

пациентка има извършена двустранна алопластика на тазобедрени стави, двама 

пациенти са ДЦП, трима пациенти са със захарет диабет, втори тип, трима пациенти са 

с установена стеноза на аортата. Всички пациенти са приети за болнично лечение. 

Средният болничен престой е 50 дни. Времето на конвенционалното лечение до 

започване на вакуумната терапия е продължително, средно 70 дни. През този период 

всички пациенти са лекувани с ежедневни стерилни превръзки. Индикациите за 

започване на VAC терапията са инфектирането на раната, липсата на гранулационна 

тъкан, подкопаните ръбобе на раната, повишаване на секрецията. Изследван е 

микробиологично раневи секрет и е изолиран причинител при двама пациенти. 

Причинителят е Proteus mirabilis, Enterococcus epidermidis при единия пациент и Proteus 

mirabilis, Morganela morganiq Echerichia coli при другия пациент. При останалите 

пациенти посявките са останали стерилни. Антибиотично лечение е провеждано при 

всички пациенти. Средната продължителност на лечението е 28дни. Контролно 

микробиологично изследване на раневи секрет е правено само при пациентите с 

доказан причинител от предходното изследване. Фебрилитет не установен при всички 

пациентии. Не са прилагани аналгетици. При един пациент е имало засягане на кост. 

Извършен е хирургичен дебридемент на раната. Премахвана е некротичната тъкан, 

образувалите се подкопани ръбове на раната. Премахван е фибирновия налеп до свежа 

гранулационна тъкан. Налагана е превръзка с нанокристално сребро и над нея 

полиуретанова гъба и централно разположен тръбен дрен, покрити с фолио. Залагано е 

отрицателно налягане от -125mmHg. Терапията е продължила средно 28 дни. За този 

период е извършвана смяна на превръзката средно 4 пъти. Една вакуумна превръзка е 

сменяна през интервал от седем дни. Ежедневно е измервано количеството на раневия 

секрет. Времето, необходимо за пълно зарастване на раната, включващо провеждането 

на VAC терапията, е средно 90 дни. Времето, необходимо за зарастване на раната след 

започване на VAC терапията е средно 60 дни.  
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Приложеният снимков материал в съответната последователност показва лечението на 

пациент, боледувал от COVID 19, с декубитална рана, резултат от нарушена тъканна 

перфузия. 

                      

Снимка 1                                                  Снимка 2                                                      Снимка 3 

Начало на терапията                       На 14 ден, по време на терапията              След 21 ден от терапията 

 

 

 

 

 

Описаните резултати от лечението на различните групи рани позволиха да се създаде 

алгоритъм на поводенеие при използването на вакуум-асистирана терапия за лечение 

на рани. 
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Чрез дескриптивни статически методи са описани показатели, по които са сравнявани 

пациентите, лекувани чрез вакуумна терапия. Резултатите по тези показатели ще 

помогнат да се изведат логически свързани изводи относно прилагането и 

ефективността на вакуум-асистирана технология за лечение на рани.  

7. Индикациите за започване на вакуум-асистирана терапия са разделени в четири 

групи, в зависимост от вида на увреждането, налагащо лечение. 

Индикации за започване на V.A.C._1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid amputation stump 

salvage 

2 4.2 6.1 6.1 

fractura 1 2.1 3.0 9.1 

infection 24 50.0 72.7 81.8 

necrotising fasciitis 1 2.1 3.0 84.8 

open abdomen 1 2.1 3.0 87.9 

skin and soft tissue 

defect 

3 6.3 9.1 97.0 

ulcus varicosus cruris 

dex 

1 2.1 3.0 100.0 

Total 43 68.8 100.0  

Missing System 15 31.3   

Total 58 100.0   
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Индикации за започване на V.A.C._2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid appendectomy 1 2.1 5.3 5.3 

bone exposed 3 6.3 15.8 21.1 

defect after surgical 

excision 

3 6.3 15.8 36.8 

necrosis 1 2.1 5.3 42.1 

open abdomen 1 2.1 5.3 47.4 

skin and soft tissue 

defect 

10 20.8 52.6 100.0 

Total 29 50.0 100.0  

Missing System 29 50.0   

Total 58 100.0   
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Индикации за започване на V.A.C._3 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid bone exposed 5 10.4 71.4 71.4 

osteomyelitis 1 2.1 14.3 85.7 

plate and screws 

exposed and removed 

1 2.1 14.3 100.0 

Total 17 14.6 100.0  

Missing System 41 85.4   

Total 58 100.0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикации за започване на V.A.C._4 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid plate and screws 

exposed and removed 

1 2.1 50.0 50.0 

screws exposed 1 2.1 50.0 100.0 

Total 2 4.2 100.0  

Missing System 55 95.8   

Total 58 100.0   
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8. Времето  изминало от момента на увреда на тъканта до прилагане на терапията.  

 

 

9. Продължителността на вакуумната терапия, проведена при лечението на пациентите. 

 

10. Брой на сменените превръзки по време на вакуумната терапия за лечение на рани. 
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11. Вид на използваната превръзка и местоположението и вида на дрена, използвани 

при вакуумната терапия 

 

 

 

 

Вид на използваната вакуумна превръзка 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid гъба 44 70.8 100.0 100.0 

Missing System 14 29.2   

Total 58 100.0   

  

 

 

 

 

Statistics 

Вид на използваната вакуумна превръзка   

N Valid 44 

Missing 14 
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12. Брой пролежани дни на болнично лечение. 

 

 

13. Време от нараняването до зарастване на раната 

 

 

 

 

 

14. Изолиране на микробиологичен причинител на инфекция на раната. Вид на 

изолирания микробиологично причинител на инфекция на раната.  
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Изолиран микробиологично причинител от раневи секрет_ВИД_1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Burkholderia Sp. 1 2.1 5.9 5.9 

Enterobacter sp. 2 4.2 11.8 17.6 

Enterococcus faecalis 1 2.1 5.9 23.5 

Klepsiela pneumoniae 1 2.1 5.9 29.4 

Proteus mirabilis 4 8.3 23.5 52.9 

Pseudomonas 

Aeruginosa 

1 2.1 5.9 58.8 

Staph. Aureus (MRSA) 1 2.1 5.9 64.7 

Staph. Aureus (SMSSA) 1 2.1 5.9 70.6 

стерилна 2 4.2 11.8 82.4 

Streptococcus aureus 1 2.1 5.9 88.2 

Streptococcus 

hemolitycus B 

2 4.2 11.8 100.0 

Total 17 35.4 100.0  

Missing System 41 64.6   

Total 58 100.0   
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Изолиран микробиологично причинител от раневи секрет_ВИД_2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Corynebacterium sp. 1 2.1 11.1 11.1 

E.colli 1 2.1 11.1 22.2 

Enterococcus faecalis 1 2.1 11.1 33.3 

ESBL+ 1 2.1 11.1 44.4 

Klepsiela oxitoca 1 2.1 11.1 55.6 

Morganela Morgani 1 2.1 11.1 66.7 

Proteus mirabilys 1 2.1 11.1 77.8 

Pseudomonas 

Aeruginosa 

1 2.1 11.1 88.9 

Staphylococcus 

epidermidis 

1 2.1 11.1 100.0 

Total 9 18.8 100.0  

Missing System 49 81.3   

Total 58 100.0   
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Изолиран микробиологично причинител от раневи секрет_ВИД_3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Enterococcus 

Epidermidis 

1 2.1 16.7 16.7 

Enterococcus faecalis 1 2.1 16.7 33.3 

Enterococcus faecium 1 2.1 16.7 50.0 

Escherichia Colli 1 2.1 16.7 66.7 

Staphilococcus aup 1 2.1 16.7 83.3 

Staphilococcus aureus 1 2.1 16.7 100.0 

Total 6 12.5 100.0  

Missing System 52 87.5   

Total 58 100.0   
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Изолиран микробиологично причинител от раневи секрет_ВИД_4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Proteus mirabilis 1 2.1 33.3 33.3 

ESBL+ 1 2.1 33.3 66.7 

MSSA 1 2.1 33.3 100.0 

Total 3 6.3 100.0  

Missing System 55 93.8   

Total 58 100.0   

 

15. Продължителност на антибиотичното лечение при лечение на раните.  
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16. Продължителност на обезболяващата терапия по време на вакуумната терапия за 

лечение на рани.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

VI. ОБСЪЖДАНЕ 

В литературата може да се спомене използването на вакуумна терапия за голямо 
разнообразие от заболявания: за остра травма, рани с различен произход, термични 

лезии, остеомиелит, некротизиращ фасциит, гнойни рани и трофични язви, диабетно 
стъпало, лимфостаза. Поради тази причина сме разделили изследваните и лекувани 

пациенти, включени в този научен труд на седем групи, както следва: пациенти с остри 

рани, пациенти с остри (инфектирани) рани, пациенти с гнойно-септични рани, 

пациенти с рани, при които липсват тъкани, пациенти с рани от изгаряне, пациенти с 

трудно-зарастващи рани и пациенти с рани от нарушена тъканна перфузия.  

Към днешна дата основната група пациенти, за които е показана вакуумна терапия, са 
пациенти от всяка възраст, с всички видове рани. Вакуум-асистираната терапия може 

да бъде противопоказана при наличие на дълбоки невро-исхемични дефекти. При 

пациенти с исхемична язва хирургичната реваскуларизация е с приоритет пред VAC 
терапията.  Когато се използва VAC-терапия при лечението на пациент с хронични 

рани, трябва да се помни, че използването и е препоръчително само след пълно 

хирургично лечение на дефекта на раната, контрол на инфекцията чрез предписване на 

системна антибиотична терапия и корекция на съществуващата исхемия.  

Въз основа на получените данни може да се заключи, че използването на отрицателно 
налягане в комплексната терапия на хронични рани е ефективно. Механизмите на 

влияние на този метод на лечение върху различни етапи на раневия процес изискват по 

-нататъшно проучване. 

Приложението на VACтерапията е широко застъпено при лечение на хронични рани, но 
и ролята му за лечение на остри рани се разширява емперично. За това възникват 

няколко опасения по отношение на съвременната практика за лечение на остри рани. 

Острите рани често имат тъканна некроза и/или инфекция. Днес използването на тази 

терапия при лечението на такива рани е все по-често, въпреки, че публикуваните 
противоказания  за VAC терапия включват наличието на тъканна некроза и инфекция. 

Проследените в този научен труд пациенти с остри и/или инфектирани рани са 

лекувани с вакуум-асистирана технология, като раните са наблюдавани внимателно и 

смяната на превръзката е била през обичаен интервал от време за тази терапия-средно 
пет дни. По-честа смяна на превръзката, през интервал от 24-48 часа, не се е налагала. 

Също така контролното микробиологично изследване на раневи секрет показва 

значително намаление на бактериалното натоварване в раневото ложе след прилагането 

на VAC терапията за лечение на остри и /или инфектирани рани. В настоящото 
проучване средната продължителност на VAC терапията за лечение на рани  е 39 дни, а 

средната продължителност на интравенозната антибиотична терапия е  24 дни, за 

разлика от данните в литературата, показващи употребата на интравенозни 

антибиотици за шест седмици при пациенти с инфектирани рани. В този период на 
прилагане на VAC терапията превръзката  се сменя на всеки 6,7 дни, осигурявайки 

комфорт на пациента и медицинския персонал, като същевременно се поддържа чиста 

превръзка без нужда от ежедневни подмени. Тези данни са подобни на тези, получени 

от Gregor et al., които при систематичен преглед за оценка на ефективността и 
безопасността на VAC терапия в сравнение с конвенционалните терапии за лечение на 

усложнени, комплицирани  рани, са забелязали значително намаляване на площта на 

лезията при тези, лекувани с VAC терапия, без значителни неблагоприятни ефекти.  
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Продължителното отсъствие на превръзки при хоспитализиран пациент, а оттам и 

контактът на раната с инструментариума и въздуха на лечебното заведение, с ръцете на 
медицинския персонал, намалява риска от замърсяване на повърхността на раната с 

болнични щамове от микроорганизми. Изследваните микробиологично конторлни 

посявки на раневи секрет след проведена вакуумна терапия  в описаните случай са 

стерилни. Резултатите показват, че преобладават четири типа микроорганизми: Proteus 
mirabilis, St. aureus, Str. Haemolitycus B, Enterolacter sp. Тези микроорганизми са 

отговорни и за развитието вътреболничните инфекции. Чрез комбиниране на 

вакуумната терапия с превръзка, съдържаща нанокристално сребро, стерилност на 

раневия ексудат се постига за интервал от седем дни след започване на лечението. 
Продължителността на терапията преди вземането на контролните посявки е била 

средно седем дни. Този период на провеждане на VAC терапия е достатъчен за 

очистване на раната от микроорганизми и насложената инфекция на тъканите. Предвид 

горните положителни ефекти вакуумната терапия може да подобри резултатите от 
лечението, да ускори заздравяването на раните и времето за възстановяване на 

пациента. Изключително ефективна в процеса на лечение на раните е комбинирането 

на превръзка с нанокристално сребра или друг сребърен продукт, с прилагане на 

вакуум-асистирана терапия. Постигнатите резултати при лечението на остри и 
хронични рани са описани имено при използване на нанокристални превръзки като 

част от VAC терапията с отрицателно налягане. 

1. Продукти съдържащи сребро, ефективност и токсичност 

Докато сребърният йон е много мощен бактерициден агент, той също  така има 

токсични системни и локални ефекти. Системните токсични ефекти се дължат на 

абсорбцията на сребро през раната, което води до аргирия, която се проявява като 
необратимо сиво оцветяване на кожата и загуба на нощно зрение. Въпреки това 

системната токсичност е рядка, тъй като серумното сребро бързо се екскретира чрез 

урината и изпражненията.  

Следователно идеалната превръзка, съдържаща сребърни йони, трябва да поддържа 
устойчива (няколко дни), терапевтична (≥30 ppm ) концентрация на сребърни йони в 

раната, без да причинява системна или локална (≤60 ppm ) сребърна токсичност. 

Създадените нови превръзки съдържат сребро в нанокристално състояние и 

освобождават среброто в раната по продължителен начин, поддържайки концентрация 

до 70 ppm в продължение на няколко дни (малко над токсичния праг за кератиноцити и 
фибробласти). Полиуретановата гъба за лечение на рани с отрицателно налягане (VAC 

терапия) със сребърно покритие съчетава предимствата на VAC терапията с 

продължително освобождаване от 20 до 40 ppm сребро, което е под токсичния праг за 

кератиноцити и фибробласти. 

По време на провеждане на проучването липсва възможността да се използва 
полиуретановата гъба за лечение на рани с отрицателно налягане (VAC терапия) със 

сребърно покритие. По тази причина сме комбинирали превръзка с нанокристално 

сребро под формата на мрежа и разположена над нея полиуретанова гъба. Недостатък 
на тази техника за VAC терапия е адхезивността на мрежестата превръзка към дъното 

на раната. При отстраняване на същата пациентът изпитва силна болка и се 

предизвиква кървене от развиващата се гранулационна тъкан. Колкото по-дълъг е 

интервала на смяна на превръзката, толкова по - изразени са болковият синдром у 
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пациета и кървенето от гранулационната тъкан. Тези недостатъци на метода могат да се 

преодолеят чрез използване на именно такава сребърна полиуретанова гъба за 

провеждане на вакуумна терапия за лечение на рани.  

Използвана е превръзка с нанокристално сребро Acticoat™ с удължено действие 
съответно три или седем дни при лечението на всички видове рани. Тези превръзки са 

комбинирани с полиуретанова гъба или марлена превръзка като част от вакуум-

асистираната терапия. Прилагани са в началото на лечението на раните, до развитието 
на свежа гранулационна тъкан. Този период е различен при различните пациенти и е с 

продължителност от 7-21 дни в зависимостта от тежестта на увреда. Не са наблюдавани 

ефекти на токсичност, предизвикани от нанокристално сребро. След поява на 

геранулационна тъкан в ложето на раната VAC терапията е преустановявана и 
последваща превръзка с нанокристално сребро не е прилагана. Не е отчитано забавяне 

в процеса на гранулиране на раните, които са лекувани чрез този метод. 

При пациентите, лекувани с превръзка с нанокристално сребро, не е регистрирано 

повишаване на болковия синдром при смяна на превръзката. След сваляне на 

изолиращото фолио и премахване на полиуретановата гъба раните са третирани с 3% 
водороден пероксид, след това внимателно е премахвана превразката от нанокристално 

сребро от дъното на раната и същата е промивана с физиологичен серум. Активно 

кървене от развиващата се гранулационна тъкан също не е регистрирано. 

Контролните микробиологични изследвания на пациенти след прилагане на превръзки 
с нанокристално сребро  остават стерилни. Отчетените резултати подкрепят 

ефективността на този вид превръзки за справяне с бактериалната натовареност на 

раната. 

При лечението на остри рани чрез прилагане на вакуум-асистирана терапия, същата не 

е комбинирана с превръзка с нанокристално сребро. Не е отчетено забавяне в процеса 

на епителизация на раната. 

Обобщаването на резултатите, постигнати при лечението на рани чрез комбиниранто на 

VAC терапия и превръзка с нанокристално сребро, води до следниизводи:  

• Превръзка с нанокристално сребро с удължено освобождаване забавя епителизацията 

на раната и трябва да се избягва при остри рани, неинфектирани рани. Сребърните 

продуктиза лечение не трябва да се използват като златен стандарт  при изгаряния. 

• При инфектирани рани превръзките, съдържащи нанокристално сребро, са полезни в 
ранната фаза на лечение (първите 2-3 седмици) за намаляване на броя на бактериите и 

смекчаване на миризмата на раната. Трябва да се използват като допълнение към 

хирургичния дебридман. След постигане на стерилност трябва да се използват 
превръзки без наличие на сребро, за да се сведе до минимум токсичността спрямо 

кератиноцитите и фибробластите. Превръзките, съдържащи нанокристално сребро, не 

трябва да се използват дългосрочно.  

•  По време на ранната фаза на лечение VAC терапията със сребърна гъба е особено 
полезен, тъй като съчетава предимствата на NPWT с антимикробните свойства на 

среброто. В допълнение, концентрацията на сребърни йони, произведени в раната, е 20 

до 40 ppm, което е бактерицидно, но по-ниско от токсичния праг за кератиноцити и 
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фибробласти.  

• Не е доказано, че превръзките, съдържащи наноскристално сребро, намаляват риска 

от инфекция, когато се използват върху затворени хирургични разрези. При пациенти с 
компрометиран имунитет като постоперативна превръзка да се използва VAC терапия с 

обикновена полиуретанова гъба, което намалява риска от усложнения при 

заздравяването на раната. 

Обширните дефекти на раните и дълбоките дефекти на меките тъкани все още са 

предизвикателство за хирурзите. 

2. Намаляване на размера на раните 

Средно след 11,6 дни се наблюдава, че размерите на раните на пациентите са стеснени 

значително. Процентът на такова стесняване е 28,8 %. Има някои проучвания с подобни 

резултати в литературата. Изследването, проведено от хирурзите Kılıç et al., показват че 
17 пациенти, лекувани с вакуумно подпомагано затваряне на рани, са проследени 

средно 16 дни и е постигнато приблизително 30 % намаляване на размера на раната. 

Авторите Demir et al. показват, че средната продължителност на лечението е 12,4 дни, а 

средното намаляване на размера на раната след лечение на 50 случая лекувани чрез 
VAC терапия, е 23 %. Успяват да затворят раните само на трима пациенти (18,75 %) с 

вторичен шев след вакуумно асистирано лечение на рани. По отношение на другите 

пациенти е извършено оперативно лечение за възстановяване на раните. В литературата 

този процент е 88,2 % и също така е доказано, че не се изисква допълнително 
оперативно лечение след терапията. Резултати от лечението на пациенти с рани чрез 

вакумна терапия са много близки до описаните от авторите. Постигнато е намаляване 

на размера на раните с около 40 % за период от 14 дни на прилагане на VAC терапия.  В 

описаните клинични случаи след прилагане на VAC терапия, повторно хирургическо 

лечение за възстановяване на раните не е извършвано. 

3. Средна продължителност на терапията 

Средният период на лечение с вакуумно затваряне на рани е 14 дни и въпреки това 
периодът на хоспитализация  при пациенти с гнойно-септични и хронични рани е 

повече от 1 месец.  Този метод на лечение изисква определени, по –скъпи консумативи 

и  не ограничава ежедневния живот на пациентите, той намалява разходите, причинени 
от престоя в болница за дълго време, в сравнение с традиционните медицински 

превръзки и хирургични методи за лечение.  

В резултат на това може да се заключи, че методът за затваряне на рани с вакуумно 

подпомагане предлага по-бърза и удобна възможност за лечение на рани, които не 
могат да бъдат затворени на първична основа поради техния размер, както и рани, при 

които кръвоснабдяването е недостатъчно. Това лечение има повече предимства в 

сравнение с традиционните методи за лечение на рани. Този метод значително 

подобрява качеството на живот на пациентите. Устройствата за VAC терапия са 
пригодени така, че лечанито може да се осъществи и в амбулаторни условия, в дома на 

пациента. Разработени са и локални устройства за вакуумна терапия, поставящи се 

върху несекретиращи рани за период от седем дни. Това позволява на пациента да на се 

чувства болен и подобрява психо-емоционалното му състояние, което оказва 

положителен ефект върхе регенерационните способности на организма. 
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4. Намален болничен престой 

Хроничните рани представляват предизвикателство за лечение, особено в 

ортопедичната хирургия, при която имплантите действат като резервоар за 
инфекциозни микроорганизми. През последните години използването на VAC 

системата извърши революция в начина, по който се лекуват тези наранявания, тъй като 

намалява отока, така че локалната перфузия се увеличава до 4 пъти повече от 

нормалното, като и стимулира образуването на големи количества гранулационна 
тъкан. В изследването на Barnaby et al. е имало 50% намаление на необходимостта от 

оперативно лечение за покриване на дефекти при отворени фрактури при деца, като 

VAC терапията  е докладвана като по-безопасна и по-ефективна. Изследването на Suissa 

et al. наблюдава значително намаляване на размера на раната в сравнение с 
традиционните методи,  като по този начин се намалява времето за хоспитализация  на 

пациента. Що се отнася до разходите, не се наблюдава увеличение, въпреки факта, че 

материалите, използвани за VAC терапия са по-скъпи, отколкото при традиционните 

методи на лечение. Този баланс в разходите се обяснява с намаляване на нуждите на 
персонала да подменя превръзките на раните ежедневно. При контрола на инфекцията, 

не са наблюдавали намаляване на бактериалното натоварване в раните, въпреки че е 

наблюдавно намаляване на грам-отрицателни микроорганизми, причинени от 

хипоксичната среда. Създаването на хипоксична среда стимулира ангиогенезата, 
фибробластите и епидермалните растежни фактори.  Непрекъснатата аспирация на 

излишната течност от раната води до декомпресия на кръвоносните съдове с малък 

калибър, увеличавайки локалния кръвен поток. Всички тези фактори благоприятстват 

заздравяването на раните. 

 В това проучване времето, изминало от поява на раната до излекуването й след 
прилагане на VAC терапия, е 25 дни, а средното време до изписването на пациенти след 

започване на лечението с VAC терапия е 37% от общото време за хоспитализация. 

Трябва да се отбележи, че самото затваряне на раната с превръзка с отрицателно 

налягане не е заместител на хирургичното лечение. При разглеждането на този вид 
лечение трябва да се има предвид естествената прогресия на нараняванията, както и 

необходимостта от подходящо антибиотично покритие според чувствителността към 

микроорганизми и окончателното лечение на нараняванията , които често изискват 

прилагането на кожни присадки или фиксатори за лечение на фрактури. Прилагането 
на  VAC терапия за лечение на рани намалява значително бактериалното натоварване в 

раната. Всички контролни микробиологични резултати от изследване на раневи секрет 

станаха стерилни. Също така успешно сме лекували пациенти с остри и хронични 

рани, без да се е налагало повторно оператино лечение за затваряне на раневия дефект.  

При описаните клинични случаи, лекувани чрез вакуумна терапия, няма възникнали 
сериозни усложнения като кръвоизлив, който е добре познато усложнение, което може 

да е резултат от реактивирано налично първоначално кървене. Също така не са 

наблюдавани усложнения като инфекция или хематом в областта на приложение на 
терапията. Само четирима пациенти (8,3 %) са страдали от болка, свързана с високо 

налягане по време на терапията и на тези пациенти е дадена аналгетична терапия. 

Производителите на консумативи за VAC терапия за лечение на рани препоръчват 

преустановяване на терапията при наличие на локално кървене, особено при деца. 
Настоящите констатации добавят още доказателства за ползите от вакуум-асистираната 

технология за лечение на рани, като алтернативна терапия при лечението на 

инфектирани и комплицирани  рани. Особено показателно е липсата на кървене по 
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време на образуване на локална гранулационна тъкан без наличие на инфекция за 

кратък период от време, което намалява нуждата  сложни хирургични процедури за 
окончателно покриване на раневите дефекти. Следователно, това е бърза и удобна 

алтернатива на конвенционалните методи за лечение на инфектирани и комплицирани 

рани. 

Извършено е сравнение на пациентите във възрастови групи под и над 18 годишна 

възраст, лекувани чрез вакуум-асистирана терапия за лечение на показатели. Като база 
за сравнение на ефективността на терапията са използвани три статистически 

показателя, както следва: 

 Среден брой на дните на болнично лечение 

 Среден брой на дните на проведена VAC терапия 

 Среден брой на дните на извършена смяна на превръзката 

Стойностите на тези показатели показват по-високи стойности при пациентите под 18г., 

като продължителност на болничното лечение и продължителност на проведената 

вакуум-асистирана терапия. Това се дължи на различията в типа рана, при която е 
проведено съответното лечение. При пациентите под 18г. високата продължителност на 

болничното лечение и на проведената VAC терапия са регистрирани при групата с 

рани, при които липсват тъкани. Раневия дефект при тези пациенти е голям и изисква 

време за изпълването му с гранулационна тъкан и епителизация. Пациентите над 18г. 
попадат в групата на раните с изгаряне и такива, резултат от нарушена тъканна 

перфузия. При тези хронични рани ефекта на VAC терапията е най-забележим и 

съответно е значително намален периода на болнично лечение и на проведена терапия 

при пациентите. Честотата на смяна на превръзките и при двете възрастови групи 

пациенти е с еднакви стойности. 

Понастоящем лечението на посттравматичните усложнения от сепсис и септичен шок 
остава трудно медицинско предизвикателство. Въз основа на описаните случаи, 

извършените процедури са от решаващо значение за зарастването на раните: напълно 

премахване на некротичната тъкан, избор на подходяща вакуумна терапия за дрениране 
и лечение на рани, смяна на превръзки толкова често, колкото позволява състоянието на 

раната на пациента. Указанията на производителя препоръчват смяна на превръзката от 

на всеки 48 до 72 часа или поне 3 пъти седмично; Въпреки това въз основа на 

толерантността на пациента в някои случаи ежедневните промени в превръзката могат 
да не бъдат полезни. Прозрачният покриващ филм на превръзката позволява да се 

направи оценка, която да гарантира, че раната не се влошава. Следователно 

комбинацията от няколко метода на лечение, включително VAC терапия , може да бъде  

добър начин за отстраняване на раневия ексудат и по този начин да се постигне по-
добро лечение на пациентите. VAC терапията е широко използвано лечение за много 

различни видове рани. Въпреки качеството на методологията на изпитването, което 

обезценява статистически значимите констатации, VAC терапията е доказано 

ефективен при ускоряване на зарастването на рани и намаляване на разходите за 
лечение. Напредъкът в развитието на материалите , използвани при вакуум-

асистираната терапия предоставя разширяващ се избор от терапевтични начини за 

лечение на рани. Доказва се ефективността на VAC терапията, когато се използва за 

предотвратяване на дехисценция на постоперативни рани и предпазва от развиващата 
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се инфекция. 

По литературни данни резултатите от прилагането на локално отрицателно налягане 

при лечение на хирургични инфекции на меките тъкани показват, че този метод успява 

бързо да спре инфекциозния процес, да намали тежестта и продължителността на 
болката от 5-6 до 3-4 дни, да намали броя на поетапна некректомия от 1,1 ± 0,4 до 0,7 ± 

0,4 и броя на превръзките от 10,7 ± 0,9 до 5,0 ± 0,2 (p <0,05), да намали периода на 

хоспитализация от 23,9 ± 9,8 до 17,3 ± 8,8 дни. При оценка на общите прояви е 

установено, че при повече от 80% от пациентите общото състояние се нормализира до 
края на втория ден след началото на лечението, а за останалите 20% са необходими три 

до пет дни за подобряване на състоянието. Важен показател за ефективността на 

лечението е тежестта и продължителността на синдрома на болката. В началото на 

лечението за силна болка в областта на раната, особено лекувана с ежедневни 
превръзки, събщават 60,7% от пациентите, за умерена болка - 32,1%, и за слаба болка - 

7,2%. В хода на лечението с помощта на VAC терапията пациентите отбелязват 

значително намаляване на болката, тъй като превръзките обикновено се сменят през 

интервал от 4-7 дни, превръзките не се придържат към раната и заменяйки ги по-малко 
се наранява раната. Към 10-ия ден от лечението всички пациенти отбелязват наличие на 

слаби болки, които не изискват допълнително предписване на аналгетици. Аналгетична 

терапия е извършвана само в първия ден от поставянето на вакуумната превръзка. 

Наред с хирургичното лечение важни елементи от комплексното лечение на гнойно-
некротични рани са превръзките и поетапната некректомия. Всъщност наличната 

некротична тъкан, фибрин, ексудат в раната са добър субстрат за хранене и усилване на 

микробния фактор. Отстраняването на тази среда с помощта на некректомии и 

цялостни превръзки води до елиминиране на бактериите и създава условия за ускорено 
протичане на фазите на оздравителния процес. Честотата на тези манипулации при 

конкретен пациент е показател за ефективността на използваните методи на лечение и 

динамиката на раневия процес. При всички от описаните пациенти е извършена 

хирургична некректомия, предхождаща налагането на вакуумната превръзка. Това е 
абсолютно необходим етап от лечението, за да се осигурят жизнени раневи 

повърхности. Използването на VAC терапията в комплексното лечение на сложни 

хирургични инфекции на меките тъкани позволява бързо да се спре инфекциозния 

процес, да се намали броя на оперативните намеси и превръзките, да се намали 
периода на хоспитализацията на пациента. 

 

Съвременните възгледи за хода на раневия процес показват, че ефективно лечение на 

деца с дълбоки изгаряния е възможно само при комбиниран подход с въвеждането на 
различни методи и технологии, които засягат отделните етапи от патогенезата на 

заздравяването на тези рани. По-специално в подготовката е посочена VAC терапията 

на ранева повърхност до кожна пластика след извършване на хирургична некректомия 

до здрава тъкан. При описаните пациенти с изгаряне вакуумната терапия е използвана 
като предхождащо лечение, след което е извършвана свободна кожна пластика на 

засегнатите зони. Отрицателното налягане има благоприятен ефект върху 

епителизацията на трансплантираните кожни присадки, ускорява тяхното присаждане и 

по този начин допринася за намаляване на времето за възстановяване на увредената 
кожа по време на нараняване от изгаряне. Методът за лечение на рани от изгаряне с 

помощта на вакуумна терапия може да бъде класифициран като “идеален’’, тъй като не 

пречи на протичането на естествените процеси в раната, като в същото време ускорява 

самопочистването на раната от некротичните тъкани, стимулирайки съзряването на 
гранулационната тъкан.  Ускорява се процеса на епителизация в клетките на 

трансплантирани перфорирани кожни присадки и се подобряват козметичните и 
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функционални резултати от присаждането на кожата. Терапията с отрицателно 

налягане подпомага класическия оздравителен процес на раните, подобрявайки го , и 
може успешно да се използва за лечение на деца с дълбоки изгаряния. 

Процесът на активна аспирация на раневия секрет от раната осигурява елиминирането 

на биологично активни вещества, включително матрични металопротеази и продукти 

от тяхното разграждане, които забавят процеса на зарастване на раните. Ефекта на 
стимулиране на образуванието на гранулационна тъкан, някои автори са склонни да се 

асоциират с кумулативното влияние на редица фактори на въздействие на 

отрицателното налягане, като намаляване на локалния интерстициален оток на 

тъканите, повишаване на циркулацията на кръв и лимфа в раната, засилване на 
транскапилярния транспорт на кислород. При средно и силно секретиращи рани, след 

започване на VAC терапията, фибриновия налеп на раната се изчиства по-бързо. От 

ложето на раната постепенно отпада наличната некротична тъкан. Това значително 

намалява нуждата от повторен хирургичен дебридман на раната и некректомията. 
Вакуумната терапия е миниинвазивен начин за некректомия, по - ефективен от 

химическия начин за извършване на тази процедура.  Появата на зачервяване в 

областта на раната също асоциираме с подобрената тъканна перфузия и засиления 

транскапилярен транспорт. Отока в областта на раната и околните тъкани също се 
подобрява след прилагане на терапията. Morykwas et al. (1997) публикуват, че 

увеличаването на интензивността на локалното кръвообращение в областта, третирана 

с отрицателно налягане от -125mm Hg, достига приблизително 400% спрямо 

първоначалното ниво на къвообращение.  При 90% от лекуваните пациенти са 
използвани стойности на отрицателно налягане от -125 mmHg. Постигнатите резултати 

са отлични. Тези стойности на отрицателно налягане са оптимални за провеждане на 

вакуум-асистирана терапия.  Активно отрицателно налягане, последвано от отсъствие 

вакуумна експозиция за 2 минути, е най- оптималният режим на терапевтичен ефект 
върху раната, засилващ значително микроциркулацията. Механизмът на стимулиране 

на ангиогенезата в нововъзникващата гранулационна тъкан се дължат на намаляване на 

локалното кислородното налягане при вакуумни условия - ранева хипоксия. 

Допълнителен положителен ефект от VAC терапията е поддържане на влажна среда в 
областта на раната,  която стимулира ангиогенезата, засилва фибринолизата на 

продукти от разпада на девитализираните тъкани и активиране на растежните тъканни 

фактори. Постоянната влажна среда, осигурена от вакуумната превръзка, води до бързо 

очистване на раневото ложе и не позволява да се получи "вкопаване" на ръбовете на 
раната. Всички тези ефекти на терапията са отговорни за същественото стимулиране на 

разрастването на гранулационна тъкан, отговорна за зарастването на раната. 

Използването на интермитентен режим на VAC терапия и отрицателно налягане от -125 

mmHg са оптимален режим на терапията, изключително подходящ при рани, при които 
осигуряването на херметичност на превръзката представлява трудност. Режимът, който 

сме използвали, е зададен от апарата и представлява активна вакум аспирация, 

последвана от интервал от две минути без аспирация. По този начин се осигурява 

добра херметичност на превръзката и всички положителни ефекти от терапията, 
описани от авторите. 

От съществено значение за клиничната практика е използването на VAC терапията за 

подобряване на резултатите от извършването на свободна кожна пластика за затваряне 

на повърхността на раната. Вакумната превръзка на трансплантиран кожен графт 
подобрява адаптацията на последния към повърхността на раната, абсорбира излишния 

раневи ексудат, стимулира ангиогенеза и предпазва присадката от изместване. 

Анализът на резултатите от целенасочени изследвания позволи да се определи 

оптималното ниво на отрицателно налягане в диапазона -125 mmHg, използвано между 
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присадката и вакуумната превръзка при извършването на свободна кожна пластика. 

Подобряването на локалното кръвообращение и транскапилярния транспорт на 
кислород към тъканите от прилагането на отрицателно налягане в областта на 

свободната кожна пластика са отговорни за по-добрите резултати при тези пациенти. 

Трябва да се отбележи, че техниката на поставяне на вакумна превръзка над раната 

включва използването на незалепващо средство между присадката и абсорбиращата 
повърхност, за да се избегнат увреди или изместване на трансплантираните кожни 

присадки. 

Ефектите на вакуумната терапия не се ограничават до ефекта върху хода на раневия 

процес. Ефектът от използването на отрицателно налягане е свързан с профилактика на 
вътреболничните инфекции. Тези ефекти се осигуряват от затворената система за 

събиране на раневия ексудат, намаляване честотата на превръзките и съответно 

продължителността на контакта на раната с хирургически инструменти, ръцете на 

медицинския персонал и въздуха в лечебните заведения. В същото време се намалява 
рискът от замърсяване на раневата повърхност с болнични микроорганизми. 

Предполага се, че увеличава локалното кръвообращение и лимфна циркулация, 

транскапилярния транспорт. Трябва да се се отрази медико-социалната и 

икономическата ефективност на технологията. Значителни са ползите от вакуумната 
терапия, свързани с увеличаване на преживяемостта на пациента, подобряване на 

качеството на техния живот, намаляване на честотата на ранни и системни усложнения, 

повтарящи се операции, намаляване на разходите за лечение.  
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VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Въпреки че достатъчно време се използва вакуумна терапия в клиничната практика, до 

момента няма единна общоприета терминология, индиректно показваща 

продължаващите противоречия в концепцията за същността на метода. Освен това 

опитът с използването на вакуумна терапия в педиатричната практика е изключително 
ограничен, не е систематизиран и и е много различен в зависимост от заболяванията и 

патологичните състояния. Почти всички публикации, посветени на вакуумната терапия 

при деца, се отнасят за последното десетилетие. 

Трябва да се има предвид, че гнойни и гнойно-септични рани се появяват много по-
рядко в детска възраст, причинени от ендокринни или съдови заболявания. Тези 

усложнения на раните съставляват значителен раздел в списъка с абсолютни показания 

за прилагане на VAC терапия. По-голямата част от изследователите се фокусират върху 

възможността за намаляване на честотата на превръзките, други болезнени 
манипулации, които могат да намалят психоемоционалния стрес при болното дете, 

което неизбежно изпитва страх по време на лечението.  

Използването на вакуумна терапия за справяне с инфекцията на рани при деца 

позволява два до три пъти намаляване на необходимостта от анестезия за извършване 
на превръзки. Наблюденията показват, че децата се страхуват от прилагането на 

медицински процедури, особено във възрастта 3-7 години. Намаляването на честотата 

на превръзките и контакта с медицинския персонал намаляват чувството на страх у 

децата и оказват благоприятно въздействие върху психо-емоционалното им състояние, 
а по този начин и на целия оздравителен процес. В ранната детска възраст до 1 година 

ние сме използвали за VAC терапията отрицателно налягане от -80mmHg.  При 

останалите пациенти на по-голяма възраст сме използвали отрицателно налягане от -

125mmHg. Резултатите относно ефективността на вакуумната терапия са сходни или 
същите. Възрастта на пациентите е от значение при определяне на стойностите на 

отрицателното налягане. 

Резултатите за ефективността на отрицателното налягане при термични и механични 

наранявания на меки тъкани обобщават, че нивото на отрицателно налягане при деца в 
ранна възраст трябва да бъде в диапазона от 80-125 mm Hg. 

В литературата практически няма раздел, посветен на техниката на вакуумната 

терапия, адаптирана за използване в педиатричната практика. Специалисти по гръдна и 

кардиохирургия от различни униварситети са установили оптимална стойност на 
отрицателно налягане от 75-80 mm Hg., използвано за лечение на пациенти с гнойни 

следоперативни рани на предната гръдна стена. Освен това авторите са на мнение, че 

проблемът с оптималното ниво на отрицателното налягане , използвано за вакуумна 

терапия далеч не е разрешен. Разликата в параметрите на вакуум-асистираната терапия 
за рани при възрастни пациенти от тези в детската хирургия се определя от различните 

възрастови анатомично- функционални особености на децата по-изразени в 

неонаталния период и ранната детска възраст. Значителни разлики в еластичността и 

хидрофилността на тъканите, стойностите на показателите за хемодинамиката и хода 
на раневите процеси са предпоставки за необходимостта от подбор на параметрите на 

вакуумната терапия, съобразена с патологичната физиология на детството въз основа 

на целенасочени научни изследвания. В публикации от последните години също се 

обсъжда икономическа ефективност на вакуумната терапия при деца. Повечето 
изследователи разчитат на съкращаване на продължителността на периода на болнично 

лечение, без да се взема предвид доста високата ресурсна ефективност на метода.  

Преките разходи за лечение с използването на вакуумна терапия са с 50% по-ниски, 

отколкото при традиционната превръзка. Това ни позволява да говорим за значими 
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клинични перспективи за въвеждане на вакуумната терапия в различни области на 

детската хирургия. Стойността на метода за травматология-ортопедия, изгаряния, 
гнойно-септична хирургия при деца определя необходимостта от многоцентрови 

изследвания с последващото им обобщение на резултати под формата на клинични 

насоки. 

Според наличната литература използването на различни средства и техники, които 
създават отрицателно налягане в раната, не е иновация, обаче използването на 

стандартизирани вакуумни системи за лечение на рани е от сравнително кратко време. 

Систематичните прегледи показват ефективността на вакуумната терапия относно 

скоростта на възстановяване на раневите повърхности с различна етиология. В този 
научен труд се демонстрират положителните ефекти на VAC терапията  при 

инфекциозни усложнения след оперативни интервенции и при пациенти, които са със 

захарен диабет, при които се развива диабетно стъпало.  

В резултат на това проучване установихме, че прилагането на метода на вакуум-
асистирана технология за лечението на диабетно стъпало осигурява следните ефекти:  

 физическа почивка за раната поради намалена честота на превръзка 

 намален обем (дълбочина и площ) на раната поради значително доближаване на 
краищата и отстраняване на излишния ексудат  

 забележимо ускоряване на образуването на гранулационна тъкан (стимулиране 

на неоангиогенезата и подобрение на микроциркулацията). 
Възприетият в проучването интермитентен режим на отрицателно налягане от -

125mmHg е оптимален от гледна точка на безопасността. Това се потвърждава от 

Malmsjö M. et al., които показват липсата на клинична ефективност на различни 

варианти за отрицателно налягане, но описват различни нежелани явления само с 
константа или променлива. По този начин можем да заключим, че прилагането на 

метода за отрицателно налягането при комплексно лечение на пациенти с инфектирани 

рани на меките тъкани е показано в случаи, когато има забавяне на протичането на 

репаративните процеси. Този метод ви позволява да намалите броя на превръзките на 
пациента, да съкратите времето за почистване на раните и да ускорите преход към 

етапа на пластичното му затваряне. 
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VIII. ИЗВОДИ 

В резултат от събраните данни от описаните случаи на проведена VAC терапия за 

лечени на различни видове рани при пациенти на възраст от 0г. до 69 г. направихме 

следните изводи: 

1. Трябва да се обръща внимание на етиологията на раната, както и на 

съпътстващата патология, която е основа за стабилизиране на физическото, 

метаболитното и психологическото състояние на пациента. Това ще осигури 

максимална индивидуална адаптация на терапията, която ще бъде най -

ефективна. 

2. Преди започване на VAC терапията е важно да се определят целите на 

лечението, приоритетите и потенциалните клинични резултати. Трябва да се 

предвиди появата на   дългосрочни усложнения, внимателно да се следят 

симптомите от страна на раната на пациента. По този начин се съкращава 

продължителността на лечението. 

3. Основните ефекти на вакуумната терапия за лечение на рани са:  

 отстраняване на ексудата от раната и намаляване на локалния оток на тъканите; 

 повишаване на микроциркулацията в меките тъкани; 

 активиране на образуването на гранулационна тъкан; 

 намаляване на размера и дълбочината на раната; 

 намаляване на броя на възможните усложнения и размера на необходимата 

хирургическа интервенция в областта на раната; 

4. VAC терапията осигурява затворена, влажна среда в областта на раните, която 

действа като бариера за бактерии и предпазва от развитието на инфекции.  

5.Техническото устройство за провеждане на вакуумна терапия е компактно и 

увеличава мобилността и комфорта на пациента. 

6. Вакуумната терапия за лечение на рани намалява продължителността на 

болничния престой за лечение на пациентите. 

7. За за започне лечение с отрицателно налягане на рани, е необходимо лекарят 

да е сигурен, че раната е чиста, няма  наличие на некротични зони и има 

налично кръвоснабдяване в увредената зона.  

8. Редовно да се оценява динамиката на размера на раната. Ако процентът на 

намаляване размера на раната е минимум 15% след първата седмица, терапията 

трябва да продължи. Повторна оценка на дефекта на раната е необходима след 

всяка следваща седмица от терапията. Ако няма подобрение в състоянието на 

раната, е необходимо да се преустанови вакуумната терапия като алтернативно 

лечение с възможност за връщане на друг етап от лечението.  

            9. Показателите за ефективността на лечението на хронични рани са: 
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 Намаляване на размерите на раната след започване на вакуумна терапия, 

в противен случай вакуумната терапия трябва да бъде прекратена; 

 появата на епител в маргиналната зона на дефекта;  

 появата на пълноценни ярки сочни гранулации; наличието на тъмно 

ранево ложе показва неадекватен трофизъм на съдовата тъкан. Гранулиращата 

тъкан трябва да се увеличава с 3-5% за всеки ден от лечението. 

10. VAC терапията не може да се използва като монотерапия при наличие на 

инфекция на раната, но е възможно да се включи този метод в комплексната 

терапия на инфектирана рана в комбинация с антибиотична терапия, защита на 

ръбовете на раната, честа смяна на превръзката и използването на 

антибактериални покрития с нанокристално сребро. Изисква се по -често 

проследяване размера на дефекта, както и състоянието на дъното на раната, 

количеството на ексудата и т.н. Ако инфекциозният процес се развие по време на 

VAC терапията, последната трябва да се прекрати и да се започне системна 

антибиотична терапия и да се осигури адекватно дрениране на раната. 
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IX. ПРИНОСИ 

 

С научно-теоретичен характер: 

1. За първи път в България е извършен подробен съвременен литературен обзор 

върху същността на вакуум-асистираната технология за лечение на рани при 

деца. 

2. За първи път в България са обобщени ефектите и резултатите от лечението на 

рани чрез вакуум-асистираната технология в детската възраст. 

3. Създадено е разпределение на раните в седем групи в зависимост от фазата на 

раневия процес. За всяка група са дадени насоки за провеждане на VAC терапия, 

като стойност на отрицателното налягане, вида на превръзката и времевия 

интервал за смяна на превръзката. Нивата на използваното отрицателно 

налягане са съобразени с възрастта на пациента. 

 

С научно-приложен характер: 

1. Въведена е вакуум-асистираната технология като рутинен метод за лечение на 

рани в детската възраст. 

2. Въведен е диагностично-лечебен алгоритъм при пациенти с рани в детската 

възраст. 

3. Определение са индикациите за провеждане на вакуум-асистирана терапия за 

лечение на рани в детската възраст. 

4. Потвърдено е по-краткото време за лечение на рани чрез VAC терапия и  

намаления общи болничен престой в сравнение с конвенционалните методи за 

лечение на рани. 

5. Потвърдена е намалената продължителност на антибиотичната терапия за 

лечение на раневата инфекция при лечение с VAC терапия, комбинирана с 

превръзки от нанокристално сребро. 

6. Потвърдена е намалената потребност от аналгезия по време на провеждане на 

вакуум-асистираната терапия за лечение на рани в детската възраст. 
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X.ПУБЛЕКАЦИИ СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1.ЛЕЧЕНИЕ НА РАНИ ПРИ ДЕЦА 

ЧРЕЗ ВАКУУМ АСИСТИРАНА ТЕХНОЛОГИЯ 

П.Стефанова, Д.Дачев, Е.Зънзов  
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Пловдив  

2.ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВАКУУМ АСИСТИРАНА ТЕХНОЛОГИЯ ПРИ 

НОВОРОДЕНО С ОМФАЛОЦЕЛЕ 
Д.Дачев, Е.Зънзов, П.Стефанова 

Клиника по Детска хирургия 

Клиника по Пластична хирургия – УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив 

3.ВАКУУМ-АСИСТИРАНА ТЕРАПИЯ ПРИ РАНИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ 

Мошеков Е., П.Стефанова, Д.Дачев 

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, Пловдив, България 
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Медицински Университет – Пловдив, България 

Медицински Факултет 

4.ВЪЗМОЖНОСТИ НА ВАКУУМ-АСИСТИРАНАТА ТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ 

НА ГОЛЕМИ РАНЕВИ ДЕФЕКТИ 
Дачев Д., Е. Мошеков, Е.Зънзов, Б.Исаков, И.Кирев, Р.Райчева, Xiulin Wang, 

П.Стефанова 

Клиника по Детска хирургия 
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Катедра Социална медицина и публично здраве 

Beijing Yan Jing University, China 
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