
ЦИРЕЙ. Фурункул

  

Описание на цирей

  

Циреят (фурункулът) е добре познато дълбоко гнойно възпаление на кожата.
Гноеродните бактерии причинават в близост до косъма малкогнойно мехурчи , след
което инфекцията про-никна в дълбочината на космената торбичка и там около нея се
развива гнойно възпаление. Гнойното възпаление обхваща както кожата, така и
подкожната тъкан. Кожата  на мястото на образуващия се цирей е болезнена,
зачервена, отекла и  сферообразно надигната над околната кожа. След 5-6 дни  циреят
нагноява. Неговите размери се увеличават. В центъра му се образува отвърстие,
запълнено с умъртвена тъкан от корена  на косъма - т. нар. жило н а ци рея. След
отделянето на жилото инфилтратът и отокът около него се разнасят  и се образува
язва, която се запълва с новообразувана тъкан.

  

Причини за цирей

  

Причини за появата нa циреи са: малки травми, триене на кожата, замърсяване,
отслабване на защитните сили на организма, захарна болест и др.

  

Симптоми при цирей

  

Циреите могат да се локализират навсякъе, където има косми - по лицето, врата,
ръцете, бедрата, седалището и т. н. Особено опасно и бурно се развиват циреите по
носа, горната устна, клепачите. Те се съпровождат с големи отоци и при
несвоевременно лечение могат да доведат до сериозни усложнения - менингит, сепсис
(отравяне на кръвта) .и др. При тези особености и тежки локализации се наблюдават и
общи увреждания на организма - висока температура с втрисане, главоболие,
повръщане, отпадналост. Броят на циреите може да бъде различен. При наличие на
много циреи, които се задържат по-дълго време и имат склонност  да повтарят, говорим
за фурункулоза. Тя се среща най-често у изтощени хора, диабетици, алкохолици и др.
Сливането на  няколко цирея в един общ голям гнойник се нарича карбункул (слепок).
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Лечение на цирей

  

Местното лечение на цирея се състои в прилагането на средства, които довеждат до
ускоряване на узряването му. 3а тази цел се препоръчва имиването на цирея 1-2 пъти
дневно  с чист ихтиол, който се покрива с тънък слой марля, както и прилагането  на
суха топлина (ултратерм). След отделяне  на жилото в центъра на цирея се поставя
чиста марля, напоена с риванол. Необходимо е да се знае, че циреят не тр ябва да с е
изстисква. Околната кожа се обтрива с камфоров,спирт или 1 %салицилов спирт, за да
не се разпространява инфекцията. Космите около цирея трябва да се острижат, а не да
се бръснат. При наличие на големи фурункули или такива, разположени по лицето, се
прилагат по предписание на лекар локални  антибиотици или се прави оперативно
срязване. Болният от фурункулоза не трябва да се къпе. Препоръчва се на болния да
не употребява дразнещи храни, подправки , алкохол. Количеството  на захарта трябва
да се намали. Необходимо е да се вземат в по-голямо количество витамини,  най-вече
витамин В комплекс (съдържа се пълноценно в бирената мая ,витамин С и др.
Организмът трябва системно да се закалява. Препоръчват се слънчеви бани.
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