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Wstęp

Zgorzel gazowa to zakażenie wywoływane przez bakterie beztle-
nowe głównie z rodzaju Clostridium. W 80% przypadków stwier-
dza się zakażenie Clostridium perfringens, rzadziej C. novyi, 
C. septicum, C. hemoliticum, czy też C. sordelli [1–4]. Do zakażeń 
dochodzi najczęściej w wyniku urazu. Zdecydowany wzrost liczby 
zakażeń zaobserwowano w warunkach działań wojennych [1–4].

Pierwszy opis zakażenia zgorzelą gazową pojawił się już w staro-
żytnym Rzymie, a jego autorem był Celsus. Inne doniesienia po-
chodzą z okresu wojen Napoleońskich, kolejne z czasów I woj-
ny światowej. Wzrost odsetka zakażeń zgorzelą związany był 
z rodzajem ran oraz terenem, na którym prowadzono działania 
wojenne. Za powyższym stwierdzeniem przemawia fakt, iż pod-
czas wyżej wspomnianych działań wojennych, prowadzonych 
w Afryce w czasie II wojny światowej, nie odnotowano ani jednego 
przypadku zgorzeli gazowej (teren suchy, gorący, piasek zamiast 
wilgotnej ziemi). W dostępnym piśmiennictwie podkreśla się fakt, 
iż współcześnie nawet w warunkach wojennych odsetek zakażeń 
zgorzelą gazową zmniejszył się znacznie z 5% – od czasu wojny 
w Wietnamie do 0,1% w chwili obecnej [5–6]. Ponadto w 1962 roku 
MacLennan podzielił zakażenia zgorzelą gazową na 3 typy [7]:

A – zanieczyszczenie rany; 
B – zakażenie skóry i tkanki podskórnej; 
C – martwica mięśni.

Tylko szybkie zdecydowane postępowanie lecznicze jest w stanie 
uchronić chorego z zakażeniem zgorzelą gazową przed inwalidz-
twem, a nawet i śmiercią.

Cel praCy

Celem pracy jest przybliżenie problemu chorych z podejrzeniem 
zgorzeli gazowej, którzy zostają przyjęci do Oddział Chirurgii 
w ramach „ostrego dyżuru” oraz przedstawienie postępowania 
w powyższych przypadkach, które jest stosowane w II Klinice 
Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej USK w Białymstoku.

Materiał i Metody

Analizą objęto chorych leczonych w II Klinice Chirurgii Ogólnej 
i Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 
którzy zgłaszali się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala 
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streszCzenie:  W niniejszej pracy autorzy przedstawiają problem postępowania ze zgorzelą gazową u chorych przyjmowanych na „ostrym 
dyżurze chirurgicznym”. Zgorzel gazowa wydaje się obecnie rzadkim problemem klinicznym, a co za tym idzie, postępowanie 
z chorym, u którego podejrzewa się zgorzel, może być dużym wyzwaniem diagnostyczno-terapeutycznym, zwłaszcza w ra-
mach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego czy Izby Przyjęć. Autorzy przedstawiają spostrzeżenia kliniczne dotyczące 8 przy-
padków chorych, którzy trafili do Kliniki w ramach „ostrego dyżuru chirurgicznego”. Wszyscy pacjenci byli leczeni operacyjnie, 
a następnie przekazani do leczenia hiperbarycznego w możliwie najkrótszym czasie. Poniższa praca przedstawia standardy 
postępowania z chorym ze zgorzelą gazową, które zostały wypracowane w Klinice w oparciu o doświadczenia własne.

słoWa kluCzoWe:  Clostridium, skóra, terapia hiperbaryczna, zakażenie, zgorzel

abstraCt:   In this paper the authors would like to present a correct procedure in both surgical and hyperbaric treatment of patients with 
gas gangrene admitted to a surgical department during ER. Gas gangrene is not very common these days, but when it comes to 
dealing with gangrenous infection in the emergency it is quite likely to make errors in both diagnostic and therapeutic manners. 
When there is a gas gangrene in a patient at the emergency time plays crucial role and the proper application of procedures is 
vital for the patient’s survival. 10 cases made the study group here, all of them were patients diagnosed and treated surgically due 
to gas gangrene. As shown here, It is important to perform a revision of surgical wounds after few hours since primary surgery and 
to begin hyperbaric treatment as quickly as possible. The findings and suggestions included in this study are supported by own 
experience of The 2nd Department of General and Gastrointestinal Surgery of Medical University in Białystok, Poland.
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nych znalazło się 2 kobiety i 6 mężczyzn. Średni wiek chorych wy-
nosił ok. 58 lat (najmłodszy chory miał 26 lat, najstarsza chora 74).

Wyniki

Wśród chorych zgłaszających się na SOR dominowali pacjen-
ci skierowani przez lekarzy POZ z powodu zmian o charakterze 
ropni. Zmiany te dotyczyły w 3 przypadkach okolicy pośladka. 
W tej grupie znalazły się 2 kobiety – u pierwszej wykonywano in-
iekcje domięśniowe (Ryc. 1.), natomiast druga była leżącą, otyłą 
pacjentką, z nieunormowaną cukrzycą oraz zaniedbaniami higie-
nicznymi. Ostatnim chorym był bezdomny mężczyzna, naduży-
wający alkoholu. 

Dwukrotnie zmiany o charakterze ropnia zauważono na udzie. 
W jednym przypadku był to 35-letni mężczyzna, wykonujący iniek-
cje z substancji niewiadomego pochodzenia. Pacjent poinformował 
personel, że były to sterydy anaboliczne. W drugim przypadku pro-
blem dotyczył chorego wyniszczonego, nadużywającego alkoholu. 

Ponadto dwukrotnie odkryto zgorzel gazową na kończynach – za-
równo dolnej (Ryc. 2.), jak i górnej (Ryc. 3.–5.). W tym przypadku 
potwierdzono istnienie rany oraz zmiany troficzne u mężczyzn 
nadużywających alkoholu.

Ostatni przypadek zgorzeli stwierdzono u młodego, 26-letniego 
mężczyzny, zaniedbanego, upośledzonego umysłowo, niepełno-
sprawnego fizycznie, będącego pod opieką Domu Pomocy Społecz-
nej. Zmiana zlokalizowana była na skórze w okolicy podbrzusza.

Wszyscy chorzy znajdowali się w grupie zwiększonego ryzyka 
związanego z występowaniem  alkoholizmu, otyłości, cukrzycy, 
zaniedbania higienicznego.

W większości przypadków przy przyjęciu stwierdzano niewielkie 
zmiany na skórze, którym towarzyszyły niewspółmiernie nasilone 
dolegliwości bólowe, a wszyscy chorzy mieli wysoką temperaturę 
ciała 38,2–39,8°C. Dodatkowo u 7 chorych stwierdzono tachykar-
dię. U połowy pacjentów już w trakcie pierwszego badania wystą-
piły objawy splątania. U następnych 3 osób splątanie potwierdzono 
w kolejnych dniach hospitalizacji w Klinice. Ponadto u wszystkich 
chorych zaobserwowano szybkie pogarszanie się stanu ogólnego. 
W badaniu fizykalnym zauważono objawy trzeszczenia w okolicy 
chorobowo zmienionej skóry, zaś u chorych z ranami odnotowano 
niewielki wyciek szarawej wydzieliny o słodko-mdłym zapachu. 
Na zdjęciach rentgenowskich stwierdzono obecność pęcherzyków 
gazu w tkankach miękkich. W badaniach laboratoryjnych potwier-
dzono leukocytozę (15,8–27 tys.) oraz podwyższone wartości CRP 
(38–120). W związku z tym wszyscy chorzy zostali zakwalifiko-
wani do pilnej interwencji chirurgicznej. Zabiegi polegały na sze-
rokim nacięciu zmiany. We wszystkich przypadkach po nacięciu 
niewielkich, jak się pierwotnie wydawało, zmian stwierdzono roz-
ległą martwicę głęboko położonych tkanek. Wykonywano rozległe 
usunięcie tkanki martwiczej oraz płukanie ran H2O2, 0,9% NaCl 
i antyseptykiem, ponadto zastosowano drenaż. W trakcie zabie-
gu zabezpieczano materiał do badania bakteriologicznego (za-
równo na preparat bezpośredni, jak i posiew). Po zabiegu mo-
nitorowano parametry hemodynamiczne, funkcji płuc, nerek, 
zaburzeń metabolicznych. Prowadzono nawodnienie dożylne i 
szeroko wachlarzową antybiotykoterapię empiryczną. Podawa-

Uniwersyteckiego w ramach ostrego dyżuru chirurgicznego Kliniki 
w latach 2008–2011. Pacjenci byli przyjmowani z powodu zakażenia 
skóry i tkanki podskórnej. Z grupy przeszło 300 osób wyselekcjo-
nowano 8 chorych z potwierdzoną zgorzelą gazową. Wśród bada-

ryc. 1.  Zgorzel gazowa pośladka.

ryc. 2.  Zgorzel gazowa podudzia.

ryc. 3.  Zgorzel gazowa przedramienia.
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no penicylinę krystaliczną w dawce 3 x 5mln j.m. w połączeniu 
z lindamycyną 2 x 600 mg.

U wszystkich pacjentów zdecydowano o wykonaniu  powtórne-
go zabiegu chirurgicznego w ramach bloku operacyjnego już po 
kilku godzinach, a jego celem była kontrola przebiegu choroby, 
poza tym należało ponownie opracować zmiany. W większości 
przypadków zauważono znaczące ograniczenie miejscowego za-
awansowania choroby. 

Po uzyskaniu wyniku preparatu bezpośredniego i potwierdzeniu 
zgorzeli, kontaktowano się z Krajowym Ośrodkiem Medycyny 
Hiperbarycznej w Gdyni. Wszystkich chorych przekazano pod 
opiekę ośrodka w Gdyni, aby rozpocząć terapię hiperbaryczną. 

Warto podkreślić, że w przypadku przekazywaniu chorego do 
ośrodka referencyjnego konieczne jest: 

•	 opracowanie rany i zmiana opatrunku;
•	 przekazanie dokładnych informacji o podjętych krokach 

leczenia;
•	 wykonanie zdjęcia przeglądowego klatki piersiowej;
•	 oznaczenie grupy krwi w grupach ABO oraz Rh;
•	 przeprowadzenie badań laboratoryjnych. 

Chorych przemieszczono z Kliniki zarówno transportem lotni-
czym, jak i karetką, a wszyscy pacjenci po zakończonym leczeniu 
w Ośrodku Medycyny Hiperbarycznej wrócili do Kliniki celem 
dalszego leczenia.

dyskusja

Pomimo iż zakażenie tkanek zgorzelą gazową wydaje się schorze-
niem rzadkim (w Stanach Zjednoczonych dotyczy on zaledwie 
1000 pacjentów rocznie, w krajach mniej rozwiniętych odsetek 
chorych nie jest dokładnie znany), to może jednak stanowić istot-
ny problem diagnostyczno-terapeutyczny w przypadku „ostrego 
dyżuru” [8, 9]. Mimo wprowadzenia sprawnego, a jednocześnie 
właściwego, postępowania leczniczego śmiertelność w tej grupie 
chorych waha się od 5 do 30%. W przypadku błędów w diagno-
styce lub postępowaniu, czy też opóźnieniu leczenia, śmiertelność 
wzrasta, sięgając nawet 100% [8, 9]. 

W większości przypadków do zakażenia zgorzelą dochodzi wtór-
nie, u chorych obciążonych dodatkowymi czynnikami, takimi jak: 
cukrzyca, otyłość, alkoholizm, AIDS, zaniedbanych, bezdomnych 
[8–12]. Analiza własnych danych wyraźnie potwierdza te donie-
sienia. Kolejnym problemem może być działanie jatrogenne, jakim 
było niewłaściwe wykonywanie iniekcji domięśniowych. 

W sytuacji zakażenia zgorzelą gazową niezwykle istotną klinicznie 
cechą jest niewspółmierność objawów prezentowanych przez cho-
rego w stosunku do rozległości samych zmian miejscowych. Cho-
rzy zgłaszają bardzo silny ból, który wymaga stosowania silnych 
środków przeciwbólowych. W większości przypadków obserwuje 
się u chorych wysoką gorączkę, dreszcze, tachykardię, postępu-
jącą apatię i splątanie. Bardzo ważnym objawem jest trzeszczenie 
tkanek przy badaniu palpacyjnym w okolicy danej zmiany. Jedno-
cześnie wszyscy autorzy podnoszą problem szybkiego pogarszania 
się stanu ogólnego pacjenta [1, 2, 7–12].

ryc. 4.  Zgorzel gazowa przedramienia – przeszczep.

ryc. 5.  Zgorzel gazowa przedramienia – koniec leczenia.

W badaniach dodatkowych obserwuje się wysoki wzrost parame-
trów ostrej fazy (wysoka leukocytoza oraz znaczący wzrost biał-
ka ostrej fazy). Ponadto większość publikacji podkreśla problem 
współistnienia zaburzeń metabolicznych [10–14]. Najbardziej 
charakterystycznym objawem zgorzeli gazowej, oprócz trzeszczeń 
w badaniu przedmiotowym, są pęcherzyki powietrza w tkankach, 
które są widoczne w badaniu RTG [16–17].

Jedynie szybkie wdrożenie prawidłowego leczenia daje choremu 
szansę na przeżycie. Jednocześnie podkreśla się konieczność pil-
nego  otwarcia zmian, z rozległym wycięciem zmienionych mar-
twiczo tkanek i obfitym wypłukaniu miejsca operowanego anty-
septykiem. Ważne jest również zaopatrzenie miejsca operowanego 
luźnym opatrunkiem. Ze względu na szybki przebieg procesu 
chorobowego konieczna jest ponowna rewizja chirurgiczna po 
4–6 godzinach i opracowanie rany [18–22]. 

W trakcie zabiegu należy zabezpieczyć zarówno materiał do ba-
dania bezpośredniego, jak i do hodowli bakteriologicznej. Dalsze 
postępowanie z chorym zależy od oceny preparatu bezpośred-
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5–10% [22, 24]. Pomimo iż od kilku lat w Ośrodku, z którego po-
chodzą autorzy, funkcjonuje komora hiperbaryczna, jednak nie jest 
ona przystosowana do leczenia chorych z podejrzeniem zgorzeli 
gazowej. W związku z tym chorzy byli (i są) przetransportowy-
wani do Ośrodka Medycyny Hiperbarycznej w Gdyni. Jak dotąd 
autorzy nigdy nie spotkali się z odmową przejęcia chorego, wręcz 
przeciwnie – specjaliści z Centrum Medycyny Hiperbarycznej za-
wsze służyli nam pomocą i radą.  

Po przeanalizowaniu doświadczeń własnych oraz dostępnego pi-
śmiennictwa autorzy chcą podkreślić, iż w przypadku chorych po-
dejrzanych o zakażenie zgorzelą gazową tylko szybkie wdrożenie 
właściwego postępowania (chirurgiczne opracowanie rany, włą-
czenie antybiotykoterapii szeroko wachlarzowej, zabezpieczenie 
chorego do transportu) oraz przekazanie chorego do Ośrodka, 
mogącego włączyć leczenie hiperbaryczne daje szansę choremu 
na przeżycie. Przekazywanie chorego do ośrodków o wyższej re-
ferencyjności, ale nie dysponujących komorą hiperbaryczną prze-
znaczoną do leczenia zgorzeli może znacznie zmniejszyć szansę 
na przeżycie chorego.

Wnioski

Pomimo rzadkiego zapadania na zgorzel gazową, postępowanie 
w infekcji tego typu w oddziale chirurgii może okazać się dużym 
problemem klinicznym. Tylko szybkie i przy tym szerokie opra-
cowanie zmian, właściwa antybiotykoterapia empiryczna oraz 
szybkie przekazanie chorego do ośrodka hiperbarii daje pacjen-
towi szansę na przeżycie.

niego. W tym miejscu większość publikacji mówi o konieczności 
24-godzinnego dyżuru bakteriologa w szpitalu. Niestety, nadal 
w naszym kraju w wielu szpitalach jest to niemożliwe. W związku 
z powyższym autorzy podkreślają konieczność ponownego opra-
cowania rany po 4–6 godzinach i zabezpieczenia materiału na pre-
parat bezpośredni, jeżeli nie zostało to wykonane przy pierwszym 
zaopatrzeniu zmiany.

Ze względu na bezpośrednie zagrożenie życia chorego oraz bar-
dzo szybki przebieg procesu, konieczne jest zastosowanie dożyl-
nej, szeroko wachlarzowej antybiotykoterapii. W piśmiennictwie 
opisywanych jest kilkanaście schematów leczenia. Większość au-
torów zaleca włączenie klindamycyny. Należy jednak pamiętać 
o tym, że działa ona bakteriostatycznie, a nie bakteriobójczo, dla-
tego też polecane jest dołączenie jeszcze innego antybiotyku, któ-
rym najczęściej jest penicylina krystaliczna. Można również za-
stosować antybiotyki z grupy arbapenemów, rzadziej mówi się 
o gentamycynie czy wyższych generacjach cefalospory fluorn lub 
fluoroochinolonów. Ponadto klindamycyna może być zastąpiona 
metronidazolem [18–22]. Autorzy z własnych obserwacji propo-
nują jednak zastosowanie kombinacji klindamycyny z penicyliną 
krystaliczną. Prawidłowe i szybkie zastosowanie antybiotykotera-
pii redukuje śmiertelność do 20–30% [18–22]. 

Jeszcze na początku XXI wieku w części doniesień padały stwier-
dzenia, iż „tlenoterapia hiperbaryczna jest metodą coraz częściej 
stosowaną w leczeniu ciężkich zakażeń tkanek miękkich, szczegól-
nie zgorzeli gazowej” [23]. Obecnie hiperbaria wydaje się standar-
dowym postępowaniem. W dostępnym piśmiennictwie podkreśla 
się, iż leczenie hiperbaryczne redukuje śmiertelność chorych do 
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