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Posocznica jest to ciężkie uogólnione zakażenie, powstające najczęściej na skutek zakażenia bakteria-
mi chorobotwórczymi. Często jest przyczyną hospitalizacji i zgonu chorych leczonych na oddziałach 
intensywnej terapii i innych oddziałach szpitalnych. Ostatnie badania doprowadziły do lepszego zro-
zumienia mechanizmów chorobotwórczych, nastąpił znamienny rozwój terapii mającej na celu zarów-
no poprawę ogólnego stanu chorego traktowanego jako podstawę, z uwzględnieniem jako wsparcia – 
terapii miejscowej.
Celem pracy była ocena możliwości wykorzystania roztworu Decasanu w kompleksowym leczeniu 
pacjentów z martwicą miękkich tkanek.
Materiał i metodyka. Materiał kliniczny obejmował 192 pacjentów (K/M 103/89; w śr. wieku 53,35±5,36 
lat). Zgodnie z klasyfikacją septycznych stanów (Chikago, 1991) chorych podzieliliśmy na trzy grupy: 
pierwsza – chorzy z lokalną formą infekcji, druga – z zespółem ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS), 
która trwała do 72 godzin i trzecia – pacjenci z różnymi formami posocznicy, u których SIRS trwał 
powyżej 72 godzin.
Wyniki. W rezultacie przeprowadzonych badań u chorych, którym była wykonana sanacja rany roz-
tworem Decasanu otrzymaliśmy: zmniejszenie bólu, zmniejszenie obrzęku tkanek, wcześniejsze oczysz-
czenie rany i pojawienie się ziarninowania w ranie, skrócenie terminów gojenia się ran. Zaproponowa-
no algorytmy lecznicze różnych form posocznicy, wskazano na istotne elementy, tj.: kompleksowe po-
dejście do leczenia infekcji poprzez wczesną interwencję chirurgiczną, intensywną terapię wspomaga-
jącą (resuscytacja płynów), antybiotykoterapię skierowaną na mikroorganizmy wywołujące zakażenia 
oraz miejscową terapię antyseptykami (roztwór Decasanu).
Wnioski. Preparat antyseptyczny Decasan może być bezpiecznie stosowany do odkażania skóry, błon 
śluzowych i ran w ogniskach zakażeń wywoływanych przez bakterie, grzyby i pierwotniaki.
Słowa kluczowe: martwica tkanek miękkich, posocznica, antyseptyki, Decasan
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Sepsis is a severe generalised infection caused usually by pathogenic bacteria. It is often the cause of 
hospitalization and death in patients treated in intensive care and other hospital wards. Latest research 
brought to better understanding of patomechanisms, took place significant development of therapy 
heading to improvement of general patients condition treated as a basis and additionally supported 
by local therapy.
The aim of the study was to evaluate the possibility of using the solution Decasan in the compre-
hensive treatment of patients necrosis of soft tissues.
Material and methods. The study included 192 patients (W/M 103/89; average -aged 53.35 ± 5.36 
years). According to the classification of septic states (Chicago, 1991), patients were divided into three 
groups: first – patients to the local form of the infection, the second – with Systemic Inflammatory 
Response Syndrome (SIRS), which lasted up to 72 hours and the third – patients with various forms 
of sepsis, SIRS in which lasted 72 hours.
Results. As a result of our studies carried out in patients where the wound was made decontamination 
solution Decasanu, received: pain reduction, decrease tissue swelling, early debridement of the wound 
and the appearance in the wound granulation, to reduce delays wound healing. Proposed algorithms 
treatment of various forms of sepsis, pointed out the essential elements, ie.: a comprehensive approach 
to the treatment of infection by early surgical intervention, intensive supportive therapy (fluid resus-
citation), antibiotic therapy directed to microorganisms that cause infections and topical antiseptics 
therapy (solution Decasanu).
Conclusions. The preparation antiseptic Decasan can be safely used for disinfection of skin, mucous 
membranes and wounds in the foci of infections caused by bacteria, fungi and protozoa.
Key words: necrosis of soft tissues, sepsis, antiseptics, Decasan

Szybki rozwój technik medycznych rozpo-
czął nową erę w medycynie, ale nie rozwiązał 
wszystkich problemów. Posocznica nie jest 
chorobą tak powszechną jak zawał mięśnia 
sercowego czy udar mózgu, jednakże miliardo-
we sumy wydawane są na leczenie tej choroby 
z systemów opieki zdrowotnej na całym świe-
cie. Częstość występowania posocznicy w kra-
jach rozwiniętych wynosi 50-100 przypadków 
na 100 tys. osób. Około 20% przypadków po-
socznicy prowadzi do zgonu, przy czym 32-40% 
z nich wynika z ciężkiej postaci choroby, a po-
nad 70% ze wstrząsu septycznego. Częstość 
wykrywania posocznicy wywołanej przez drob-
noustroje Gram-ujemne i Gram-dodatnie 
w większości ośrodków zajmujących się lecze-
niem ropnico-posocznicy i szpitali ogólnych jest 
obecnie podobna, jednakże istnieje tendencja 
do wyższej częstości w przypadku tych ostat-
nich. Problemy związane z diagnostyką i le-
czeniem pacjentów z posocznicą wywołaną 
przez drobnoustroje Gram-ujemne i Gram-
dodatnie są przedmiotem wielu dyskusji, jed-
nakże nie zostały one do końca zbadane i nie 
są powszechnie znane wielu lekarzom. 
W związku z tym wnikliwe badanie dotyczące 
procesów patofizjologicznych zachodzących 
u pacjentów z posocznicą wywołaną przez 
drobnoustroje Gram-ujemne i Gram-dodatnie 
oznacza opracowanie nowych kierunków w le-

Rapid development of medical technologies 
inaugurated new epoch in medicine, but did 
not solve all problems. Sepsis is not so wide-
spread among diseases as infarction or stroke, 
however, billions are spent on the treatment 
of this disease in any system of health care. 
Incidence of sepsis in developed countries 
constitutes 50-100 cases per 100,000 of the 
population. Lethal cases due to sepsis consti-
tute 20%, due to severe sepsis – 32-40%, due 
to septic shock – over 70%. Incidence of detec-
tion of Gram-negative and Gram-positive 
sepsis, in most pyo-septic centers and general 
hospitals nowadays is approximately similar, 
but tendency to increase in the latter appears. 
Issues of diagnostics and treatment of patients 
with Gram(-) and Gram(+) sepsis remain an 
object of multiple discussions, but they have 
not been studied completely and are not 
widely known to many practitioners. Thus, 
profound study of pathophysiological pro-
cesses in patients with Gram(-) and Gram(+) 
sepsis implies elaboration of new directions in 
treatment and improvement of results, which 
has an important medical, social and eco-
nomic meaning.

The aim of the study was to evaluate expe-
diency of Decasan solution in complex treat-
ment of patients with necrotic diseases of soft 
tissues (NDST).
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czeniu i poprawę rezultatów, co jest ważne 
z medycznego, społecznego oraz ekonomiczne-
go punktu widzenia.

Celem pracy była ocena praktycznej strony 
zastosowania roztworu Decasanu w komplek-
sowym leczeniu pacjentów z martwicą tkanek 
miękkich.

MATERIAŁ I METODYKA

Materiał kliniczny stanowiło 192 pacjentów 
z martwicą tkanek miękkich. Badanie prowa-
dzono w okresie od marca 2014 r. do lipca 
2015 r.

Zgodnie z nową klasyfikacją stanów septycz-
nych, którą zasugerowano w Chicago w 1991 r., 
klinicznie wyróżnia się dwie postacie infekcji: 
lokalną i uogólnioną. Zgodnie z tą zasadą pa-
cjentów dzieli się na 3 grupy. Pierwszą grupę 
stanowiło 96 (50%) pacjentów z miejscową 
postacią zakażenia, grupę drugą – 46 (24%) 
pacjentów z zespołem skompensowanej ogól-
noustrojowej reakcji zapalnej (SCSIR), który 
utrzymywał się krócej niż 72 godziny po oczysz-
czeniu ogniska ropnego. Trzecia grupa obej-
mowała 50 (26%) pacjentów z różnymi forma-
mi posocznicy, u których SCSIR utrzymywał 
się 72 godziny po otwarciu ogniska ropnego. 
Zaobserwowano przedmiotowe objawy niewy-
dolności wielonarządowej lub zaburzeń hemo-
dynamicznych.

Analiza wskaźników morfologii pełnej, po-
równanie poziomu i dynamiki markerów ostrej 
fazy reakcji zapalnej oraz badania mikrobio-
logiczne przeprowadzono w celu potwierdzenia 
rozpoznania i diagnostyki różnicowej miejsco-
wej oraz uogólnionej postaci zakażenia.

Kompleksowe leczenie pacjentów w tej ka-
tegorii oparte było na zabiegu chirurgicznym 
oraz uzasadnionej terapii przeciwbakteryjnej 
i odkażającej. Do lokalnego opracowania rany 
wykorzystano 0,02% preparat Decasan oraz 
0,5% diglukonian chlorheksydyny.

WYNIKI

Większość pacjentów miała przedmiotowe 
objawy posocznicy o różnym nasileniu. Okre-
ślając badane grupy pacjentów można stwier-
dzić, że uzyskane średnie wskaźniki danych 
klinicznych i laboratoryjnych w połączeniu 
z innymi objawami przedmiotowymi wskazują 

MATERIAL AND METHODS

Clinical material included 192 patients with 
NDST. Investigation was conducted from 
March 2014 to July 2015.

According to modern classification of septic 
conditions, suggested in Chicago in 1991, two 
forms of infection are clinically differentiated: 
local and generalized. By this principle, pa-
tients were divided into 3 groups. The first 
group comprised 96 (50%) patients with local 
form of infection, the second group – 46 (24%) 
patients with the syndrome of compensated 
systemic inflammatory reaction (SCSIR), 
which lasted less than 72 hours after debride-
ment of purulent focus. The third group in-
cluded 50 (26%) patients with various forms 
of sepsis, in which SCSIR lasted more than 72 
hours after opening of purulent focus. Signs of 
multiple organ failure or disorders of hemody-
namics were observed.

Investigation of indices of total blood count, 
comparison of the level and dynamics of mark-
ers of acute inflammation phase, and bacte-
rial investigation were performed to confirm 
diagnosis and differential diagnostics of local 
and generalized form of infection.

Complex treatment for this category of pa-
tients was based on surgery, rational antibac-
terial and disinfecting therapy. Local wound 
debridement included use of 0.02% Decasan 
and 0.5% chlorhexidine bigluconate.

RESULTS

Among in patients, the majority were with 
sepsis signs of various degrees of severity. 
Specifying investigated groups of patients, it 
may be stated that the obtained mean indices 
of clinical-laboratory data in combination with 
other symptoms indicate presence of systemic 
inflammation. Investigation of clinical and 
laboratory parameters was conducted for de-
termination of the structure of generalized 
systemic inflammation in patients (tab. 1). A 
reliable rise in intoxication indices: concentra-
tion of leukocytes, growth of criteria of sys-
temic inflammatory reaction (tachycardia, 
tachypnea, fever) was observed in increased 
deterioration of systemic inflammation.

Considering high probability of influence of 
long-term presence of primary focus of infec-
tion and peculiarities of local inflammatory 



414 J. Fuss i wsp.

obecność ustrojowego stanu zapalnego. Bada-
nie parametrów klinicznych i laboratoryjnych 
przeprowadzono w celu ustalenia struktury 
uogólnionego stanu zapalnego u pacjentów 
(tab. 1). Wiarygodny wzrost wskaźników za-
trucia: stężenie leukocytów, wzrost parame-
trów ustrojowej reakcji zapalnej (częstoskurcz, 
przyspieszony oddech, gorączka), zaobserwo-
wano przy nasileniu ustrojowego stanu zapal-
nego.

Uwzględniając wysokie prawdopodobień-
stwo wpływu długotrwałej obecności pierwot-
nego ogniska infekcji i cech charakterystycz-
nych dla lokalnych reakcji zapalnych tkanek 
na rozwój różnych form i klinicznych odmian 
infekcji, poddaliśmy te wskaźniki analizie 
u pacjentów z różnymi postaciami infekcji 
tkanek miękkich. Średni czas ambulatoryjne-
go leczenia lokalnej postaci zakażenia wynosił 
5,2±0,091 dni, w przypadku zespołu skompen-
sowanej reakcji ogólnoustrojowej – 6,8±0,22 
dni, a w przypadku różnych postaci posocznicy 
– 10,4±0,123 dni.

W związku z tym można zaobserwować, że 
jeśli ognisko zakażenia utrzymuje się dłużej 
niż 5–6 dni, nabywa właściwości septycznych, 
co definiuje rozwój uogólnionej postaci zaka-
żenia. Jak wynika z charakteru reakcji zapal-
nej, ograniczony proces zapalny zaobserwowa-
no u 68 (70,83%) pacjentów z lokalną postacią 
infekcji, a ropowicę tkanek miękkich obserwo-
wano u 27 (58,7%) pacjentów z zespołem skom-
pensowanej reakcji ogólnoustrojowej i u 10 
(20%) pacjentów z różnymi postaciami posocz-
nicy (p<0,05). Ropną naturę stanu zapalnego 
obserwowano u 87 (90,6%) pacjentów z lokalną 
postacią infekcji i u 41 (89,1%) pacjentów z ze-
społem skompensowanej reakcji ogólnoustro-
jowej, natomiast zmiany martwicze tkanek 
obserwowano u 15 (30%) chorych (p<0,05). 
Występująca jednocześnie cukrzyca oraz zmia-
ny patologiczne w tętnicach i żyłach kończyn 
dolnych wpływały na naturę reakcji zapalnej 

reactions of tissues to the development of 
various forms and clinical variations of infec-
tion, we have analyzed these indices in pa-
tients with various forms of soft tissue infec-
tions. Average terms of outpatient treatment 
for local form of infection were 5.2±0.091 days, 
for the syndrome of compensated systemic 
response 6.8±0.22 days, and for different forms 
of sepsis 10.4±0.123 days. Thus, it can be seen 
that if focus of infection lasts more than 5-6 
days, it acquires septic properties, which de-
fines the development of generalized form of 
infection. 

By the character of inflammatory reaction, 
limited inflammatory process was observed in 
68 (70.83%) of patients with local form of infec-
tion, and phlegmons of soft tissues were seen 
in 27 (58.7%) of patients with the syndrome of 
compensated systemic response and 10 (20%) 
of patients with various forms of sepsis 
(p<0.05). Purulent nature of inflammation was 
observed in 87 (90.6%) of patients with local 
infection and in 41 (89.1%) of patients with the 
syndrome of compensated systemic response, 
and necrotic alterations of tissues were de-
tected in 15 (30%) of individuals (р<0.05). 
Concomitant diabetes mellitus, as well as pa-
thology of arteries and veins in the lower ex-
tremities influenced the nature of inflamma-
tory reaction and course of wound process. 
Diabetes mellitus accompanied soft tissue 
infections in local form in 3.9% of cases, and 
in generalized infection in 10.7% (syndrome of 
compensated systemic response) and 11.8% 
(sepsis) of cases.

Analyzing results of surgical treatment of 
this group of patients, it was detected that in 
various forms of sepsis, severity of a patient’s 
condition and necessity of conducting urgent 
detoxification and correction of impaired organ 
functions enabled to perform primary debride-
ment of focus in purulent infection in 7.4±0.07 
hours, and in pyo-necrotic lesions – in 5.3±0.08 

Tabela 1. Kliniczne i laboratoryjne dane dotyczące pacjentów w zależności od nasilenia ustrojowego procesu 
zapalnego  

Table 1. Clinical-laboratory data of patients depending on the degree of systemic inflammatory process

Wskaźniki / Indices Grupa 1 / group 1 Grupa 2 / group 2 Grupa 3 / group 3
Częstość akcji serca / heart rate 92,35±13,52 103,85±13,1 110,08±25,7
Częstość oddechów / respiratory rate 20,15±2,85 21,1±2,3 23,3±3,5
Temperatura / temperature 37,8±0,76 37,9±0,78 38,3±0,75
WBC 8,25±1,05 11,53±0,92 12,9±1,25
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i przebieg procesu gojenia rany. Cukrzyca to-
warzyszyła infekcjom tkanek miękkich w po-
staci lokalnej w 3,9% przypadków oraz w in-
fekcji uogólnionej w 10,7% (zespół skompenso-
wanej reakcji ogólnoustrojowej) i 11,8% (sepsa) 
przypadków.

Analiza rezultatów leczenia chirurgicznego 
w tej grupie pacjentów pozwoliła wykryć, że 
w przypadku różnych form posocznicy nasile-
nie stanu pacjenta oraz konieczność przepro-
wadzenia pilnej detoksykacji i skorygowania 
zaburzonej czynności narządów umożliwiły 
wstępne oczyszczenie ogniska infekcji ropnej 
w ciągu 7,4±0,07 godziny, a w przypadku 
zmian ropno-martwiczych – w ciągu 5,3±0,08 
dni po przyjęciu do szpitala. W przypadku lo-
kalnej postaci zakażenia i SCSIR wstępne 
oczyszczenie rany w przypadku procesów rop-
nych wykonano w ciągu, odpowiednio, 2,6±0,03 
godziny і 4,7±0,08 godziny, podczas gdy w przy-
padku martwiczych zmian w tkankach – w cią-
gu 2,8±0,04 i 3,5±0,05 dnia po przyjęciu do 
szpitala. Niektórych pacjentów poddano wie-
lokrotnym planowym i nagłym zabiegom chi-
rurgicznym w celu odpowiedniego oczyszczenia 
ogniska zakażenia. W przypadku ropnego za-
palenia wielokrotne zabiegi chirurgiczne mia-
ły charakter nagły i wykonano je u 1,3% pa-
cjentów z zakażeniem lokalnym oraz u 1,2% 
pacjentów z SCSIR, a także u 28% pacjentów 
z różnymi formami posocznicy.

Wysoki odsetek wielokrotnych operacji 
w przypadku różnych postaci posocznicy wy-
nikał nie tylko z braku odpowiedniego poziomu 
oczyszczenia ogniska stanu zapalnego w trak-
cie pierwszego zabiegu chirurgicznego, ale też 
był dość często wykrywany na podstawie nie-
zależnego przebiegu i niekontrolowanej ustro-
jowej reakcji zapalnej. W tej sytuacji wielokrot-
ne zabiegi chirurgiczne były jedną z metod 
diagnostyki różnicowej pośród uporczywego 
ogniska inwazji bakteryjnej oraz odmian uogól-
nionej postaci zakażenia. Poza tym proces 
gojenia rany w przypadku posocznicy wyróż-
niał się wolnym przebiegiem i długookresowym 
utrzymywaniem się reakcji zapalnej tkanek, 
co wymagało przeprowadzenia wieloetapowych 
operacji. U pacjentów z SCSIR bez przedmio-
towych objawów zaburzenia czynności narzą-
dów i układów operacje należy wykonywać jak 
najszybciej po przyjęciu do szpitala (w ciągu 
pierwszych 2–4 godzin w przypadku infekcji 
ropnych oraz nie później niż w ciągu 3–4 dni 
w przypadku zakażeń martwiczych), co zwięk-

after admission to hospital. In local form of 
infection and SCSIR, primary debridement 
was performed in purulent processes in 
2.6±0.03 і 4.7±0.08 hours, respectively, while 
in necrotic alterations of tissues – in 2.8±0.04 
and 3.5±0.05 days after admission. Some pa-
tients were subjected to repeated scheduled 
and compulsory surgeries for adequate debri-
dement of the focus of infection. In purulent 
inflammation, repeated surgeries had compul-
sory nature and were performed in 1.3% of 
patients with local infection, in 1.2% of pa-
tients with SCSIR and in 28% of patients with 
various forms of sepsis. 

High percentage of repeated surgeries in 
various forms of sepsis was caused not only by 
the absence of adequate level of debridement 
of the focus of inflammation during primary 
surgery, but quite often was detected by inde-
pendent course and uncontrolled systemic 
inflammatory reaction. In this situation, re-
peated surgeries were one of the methods of 
differential diagnostics among persistent focus 
of bacterial invasion and varieties of general-
ized form of infection. Besides, wound process 
in sepsis differs by slow course and long-term 
persistence of inflammatory reaction of the 
tissues, requiring performance of multi-step 
surgeries. In patients with SCSIR without 
signs of organ and system dysfunction, surger-
ies should be performed as soon as possible 
after admission to hospital (first 2-4 hours in 
purulent and not more than 3-4 days in ne-
crotic infections), which increases probability 
of SCSIR relief in the first 72 hours and de-
creases the risk of sepsis development. 

Surgeries in different forms of sepsis should 
be ultimately short-term, but maximal debri-
dement of foci of bacterial invasion should be 
achieved. In the absence of clinical effect after 
primary debridement of the focus of bacterial 
invasion and reliable signs of the progress of 
local inflammatory alterations in tissues, dy-
namics of laboratory indices should be evalu-
ated first, presence of secondary foci of infec-
tion should be excluded, and detoxifying 
therapy should be performed. Repeated sur-
gery in the region of the focus should be per-
formed only in stable absence of a body’s posi-
tive reaction during 12-24 hours. Such require-
ment is explained by the fact that in sepsis, 
general reactions of the body lose connection 
with local inflammatory process, and any ad-
ditional trauma to the soft tissues in the area 
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sza prawdopodobieństwo ustąpienia SCSIR 
w ciągu pierwszych 72 godzin i redukuje ryzy-
ko wystąpienia posocznicy.

Operacje w przypadku różnych form po-
winny być krótkotrwałe, jednakże należy 
osiągnąć maksymalne oczyszczenie ognisk 
inwazji bakteryjnej. W obliczu braku efektu 
klinicznego po wstępnym oczyszczeniu ogni-
ska inwazji bakteryjnej oraz wiarygodnych 
przedmiotowych objawów postępu lokalnych 
zmian zapalnych w tkankach, należy rozpo-
cząć od oceny dynamiki wskaźników labora-
toryjnych, wykluczenia wtórnych ognisk za-
każenia oraz przeprowadzić leczenie detoksy-
kacyjne.

Wielokrotne zabiegi chirurgiczne w rejonie 
ogniska należy wykonywać wyłącznie przy 
stabilnym braku pozytywnej reakcji organi-
zmu w ciągu 12–24 godzin. Takie wymaganie 
wyjaśnia fakt, że w przypadku posocznicy 
ogólne reakcje organizmu tracą powiązanie 
z lokalnym procesem zapalnym, a każdy do-
datkowy uraz tkanek miękkich w obszarze 
ogniska septycznego, co do zasady, powiększa 
jego marginesy i prowokuje dalsze przedosta-
wanie się czynników prozapalnych do krwi, 
zasilając łańcuch ustrojowych reakcji patofi-
zjologicznych.

W badaniach mikrobiologicznych wyizolo-
wano 268 etiologicznie istotnych szczepów 
bakterii. W pożywce hodowlanej dominowała 
flora Gram-dodatnia – 52,9% przypadków, przy 
czym Staphylococcus aureus odpowiadał za 
46,8% przypadków. Paciorkowce inokulowano 
w 9,7% przypadków. Wysoką częstość inoku-
lacji paciorkowcami wyjaśnia duża liczba pa-
cjentów z powikłanymi postaciami róży. Ente-
rokoki pojawiały się w 6,4% obserwacji. Ostat-
nia okoliczność budzi wątpliwości, ponieważ 
te ostatnie wrażliwe były wyłącznie na karba-
penemy. Inokulacja bakteriami Gram-
ujemnymi odpowiadała za 37,1% przypadków, 
przy czym dominowały Pseudomonas aerugi-

nosa – 17,7% oraz Escherichia coli – 11,3%. 
Inokulacja Proteus odpowiadała za 6,4% przy-
padków, a inne drobnoustroje – 1,6%. Należy 
wspomnieć, że mieszana flora obserwowana 
była w 25,8% przypadków.

W procesie poszukiwania skutecznej meto-
dy pozabiegowego postępowania z raną u pa-
cjentów z pierwotnymi i wtórnymi zmianami 
martwiczymi tkanek miękkich, wszyscy pa-
cjenci byli operowani przed otwarciem ogniska 
bakteryjnego, odpowiednie leczenie przeciw-

of septic focus, as a rule, increases its margins 
and provokes further entering of pro-inflam-
matory factors into the blood, supporting the 
chain of systemic pathophysiological reac-
tions.

In bacterial investigations, 268 etiologi-
cally significant strains of microorganisms 
were isolated. In the culture medium of agents, 
Gram(+) flora prevailed – 52.9% cases, in 
which Staphylococcus aureus constituted 
46.8% of cases. Streptococci were inoculated 
in 9.7%. High incidence of inoculation of strep-
tococci is explained by a large number of pa-
tients with complicated forms of erysipelas. 
Enterococci constituted 6.4% of observations. 
The last circumstance causes concern, since 
sensitivity of the latter was only to carbapen-
ems. Inoculation of Gram-negative bacteria 
constituted 37.1%, in the structure of which 
prevailed Pseudomonas aeruginosa – 17.7% 
and Escherichia coli – 11.3%. Inoculation of 
Proteus constituted 6.4% of cases, other agents 
– 1.6%. It should be mentioned, that mixed 
flora was seen in 25.8% of observations.

In the process of search for effective method 
of post-surgical management of wound process 
among patients with primary and secondary 
necrotic lesions of the soft tissues, all patients 
were operated for opening of bacterial focus, 
adequate antibacterial therapy was conducted 
depending on the isolated agent; detoxifying 
therapy was performed for patients with se-
vere sepsis. The basic groups of medications 
for local treatment of pyo-necrotic diseases are 
antiseptics, ointments with polyethylene gly-
col, new biologically active dressing means. 
Application of local antiseptics is an indispens-
able part of the process of purulent wound 
treatment. Among antiseptics, medications 
with universal, wide spectrum of action, active 
against mixed microflora, are preferred. In 
contemporary medicine, surfactant species are 
used more often than other antiseptics. De-
pending on chemical properties of surfactant 
species, they are divided into 2 basic groups 
– ionogenic and nonionic. Among wide choice 
of antiseptic medications, ionogenic surfactant 
species gain more importance in clinical prac-
tice. A typical representative is decametoxyn. 
Decasan is a series medication, manufactured 
at pharmaceutical company “Yuria-Farm” 
(Ukraine), registration № UA/5364/01/01 
dated 03.01.2012. The medication is a trans-
parent, colorless substance with the composi-
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bakteryjne zostało przeprowadzone niezależnie 
od wyizolowanego czynnika, a leczenie detok-
sykacyjne przeprowadzono u pacjentów z cięż-
ką sepsą. Podstawową grupę leków stosowa-
nych w miejscowym leczeniu chorób ropno-
martwiczych stanowią leki antyseptyczne, 
maści zawierające glikol polietylenowy oraz 
nowe, biologicznie czynne opatrunki. Zastoso-
wanie lokalnych środków antyseptycznych jest 
nieodzownym etapem leczenia rany ropnej. 
Pośród środków antyseptycznych preferowane 
są leki o uniwersalnym, szerokim spektrum 
działania, aktywne wobec mikroflory miesza-
nej. We współczesnej medycynie środki po-
wierzchniowo czynne używane są znacznie 
częściej niż inne antyseptyki.

W zależności od właściwości chemicznych 
środki powierzchniowo czynne dzieli się na 
dwie podstawowe grupy – jonowe i niejonowe. 
Pośród szerokiej gamy leków antyseptycznych 
większe znaczenie w praktyce klinicznej mają 
jonowe środki powierzchniowo czynne. Typo-
wym przykładem jest dekametoksyna. Deca-
san to lek produkowany przez firmę farmaceu-
tyczną „Yuria-Farm” (Ukraina), pod numerem 
rejestracji UA/5364/01/01 z dnia 03.01.2012 r. 
Jest to przezroczysta, bezbarwna substancja 
o następującym składzie: dekametoksyna (we-
dług suchej masy) – 0,2 g, chlorek sodu – 9 g, 
woda do wstrzykiwań – do 1 l.

Działanie przeciwbakteryjne badanych le-
ków na wielolekooporne kliniczne szczepy bak-
terii oraz C. albicans przedstawiono w tab. 2.

W wyniku przeprowadzonych eksperymen-
tów ustalono, że pośród drobnoustrojów choro-
botwórczych warunkowo kliniczne szczepy 

tion: decametoxyn (per dry substance) – 0.2 g, 
sodium chloride – 9 g, water for injections – to 
1 L.

Antimicrobial action of investigated medica-
tions on polyresistant clinical strains of bacte-
ria and C. albicans is presented in tab. 2.

As a result of conducted investigation, it 
was established that among conditionally 
pathogenic microorganisms, clinical strains P. 
aeruginosa had a significantly lower sensitiv-
ity to antiseptic medications. It was estab-
lished in the experiment that considerably 
higher concentrations of antiseptics are re-
quired to achieve bactericidal action. Effective 
action against P. aeruginosa was observed in 
decasan (MBC – 80±4.2 mcg/ ml), lower anti-
microbial action against P. aeruginosa was 
seen in chlorhexidine bigluconate (MBC – 
142.86±11.62 mcg/ml) (р<0.001). Evaluation 
of antimicrobial properties of antiseptics 
proves that decasan and chlorhexidine biglu-
conate have an effective action on antibiotic-
resistant strains S. aureus, Enterococcus spp. 
Decasan shows high antimicrobial action on 
E. Coli compared to chrolhexidine bigluconate. 
Decasan shows effective bactericidal influence 
on antibiotic-resistant strains Enterobacter 
spp., K. pneumoniae, A. baumannii, P. 
аeruginosa, Proteus spp. and is preferred to 
chrolhexidine bigluconate in 1.5-3.8 times by 
the action concerning these agents.

In the process of complex clinical and labo-
ratory investigations of patients, who had been 
done debridement of purulent wounds with 
solution Decasan, pain syndrome in the 1st 

group lasted 2 days (from 12 hours to the 2nd 

Tabela 2. Minimalne bakteriobójcze/grzybobójcze stężenia środków stosowanych w przypadku szczepów testowych, 
µg/ml (M±m)  

Table 2. Minimal bactericidal/fungicidal concentrations of remedies for test-strains, mkg/ml (M± m)

Mikroorganizm / Microorganism (n) Decasan
Diglukonian chlorheksydyny / 

Chlorhexidine bigluconate
S. aureus 4,31±0,48 13,65±1,01*
Enterococcus spp. 4,45±0,38 21,37±1,91*
E. coli 9,43±0,49 21,49±1,57*
Enterobacter spp. 18,75±2,08 32,03±4,11**
Proteus spp. 84,38±5,98 156,25±17,12*
K. pneumoniae 20,83±1,78 42,32±5,48*
A. baumannii 31,79±2,19 73,34±5,93*
P. aeruginosa 80±4,2 142,86±11,62*
C. albicans 13,82±0,88 19,71±1,58**

Uwaga: * р<0,001 – w porównaniu do produktu Decasan; ** p<0,01 – w porównaniu do produktu Decasan / Note: * р <0.001 – com-
pared to Decasan; ** p<0.01 – compared to Decasan.
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P. aeruginosa były znacznie mniej wrażliwe na 
leki antyseptyczne. W toku doświadczenia 
ustalono, że do osiągnięcia działania bakterio-
bójczego potrzebne są istotnie wyższe stężenia 
środków antyseptycznych. Skuteczność prze-
ciwko P. aeruginosa zaobserwowano po zasto-
sowaniu produktu Decasan (MBC – 80±4,2 µg/
ml), natomiast słabsze działanie przeciwbak-
teryjne wobec P. aeruginosa zaobserwowano 
po zastosowaniu diglukonianu chlorheksydyny 
(MBC – 142,86±11,62 µg/ml) (р<0,001). Ocena 
właściwości przeciwbakteryjnych potwierdza, 
że produkt Decasan i diglukonian chlorheksy-
dyny są skuteczne wobec antybiotykoopornych 
szczepów S. aureus i Enterococcus spp. Deca-
san wykazuje silniejsze działanie przeciwbak-
teryjne wobec E. coli w porównaniu do diglu-
konianu chlorheksydyny. Decasan wykazuje 
skuteczność bakteriobójczą w przypadku an-
tybiotykoopornych szczepów Enterobacter spp., 
K. pneumoniae, A. baumannii, P. аeruginosa, 
Proteus spp. i jest preferowany przed digluko-
nianem chlorheksydyny, ponieważ ma 1,5-3,8 
razy silniejsze działanie w przypadku do tych 
czynników.

W procesie złożonych badań klinicznych 
i laboratoryjnych u pacjentów, których podda-
no oczyszczeniu ran ropnych za pomocą pro-
duktu Decasan zaobserwowano, że dolegliwo-
ści bólowe w grupie 1 utrzymywały się przez 
2 dni (od 12 godzin do dnia 2.), w grupie 2 – 5 
dni (od dnia 2. do 6.), a w grupie 3 – 6 dni (od 
dnia 3. do 7.). Obrzęk tkanek u pacjentów 
z grupy 1 utrzymywał się przez 2 dni (od dnia 
2. do 3.), w grupie 2 – 4 dni (od dnia 2. do 5.), 
a w grupie 3 – 6 dni (od dnia 3. do 7.). Pełne 
oczyszczenie ran u pacjentów z grupy 1 osią-
gnięto w dniu 3 (od dnia 2. do 3.), w grupie 2 
– w dniu 5 (od dnia 5. do 6.), a w grupie 3 – 
w dniu 7 (od dnia 5. do 8.). Aktywne wypełnie-
nie powierzchni rany ziarniną u pacjentów 
z grupy 1 nastąpiło w dniu 5 (od dnia 5. do 6.), 
w grupie 2 – w dniu 9 (od dnia 7. do 10.), 
a w grupie 3 – w dniu 12 (od dnia 8. do 13.). 
Wygojenie rany u pacjentów z grupy 1 nastą-
piło w dniu 16 (od dnia 16. do 17.), w grupie 2 
– w dniu 19,29±2,35, a w grupie 3 – w dniu 
22±1,54.

OMÓWIENIE

Badany preparat uznawany jest za skutecz-
ny, ponieważ redukuje liczbę żywych komórek 

day), in the 2nd – 5 days (from 2 to 6 days), in 
the 3rd – 6 days (from 3 to 7 days). Swelling of 
tissues in patients of the 1st group persisted 2 
days (from 2 to 3 days), 2nd group – 4 days (from 
2 to 5 days), in the 3rd group – 6 days (from 3 
to 7 days). Complete clearing of wounds in 
patients of the 1st group occurred on the 3rd day 
(from 2 to 3 days), in the 2nd group – on the 5th 

day (from 5 to 6 days), in the 3rd group – on the 
7th day (from 5 to 8 days). Active filling of 
wound surface with granulations occurred on 
the 5th day (from 5 to 6 days) in patients of the 
1st group, in the 2nd group – on 9th day (from 7 
to 10 days), in the 3rd group – on the 12th day 
(from 8 to 13 days). Wound healing in patients 
of the 1st group occurred on the 16th day (from 
16 to 17 days), in the 2nd group – on 19.29±2.35 
day, in the 3rd – on 22±1.54 day.

DISCUSSION

The tested preparation is considered to be 
effective, as it reduces the number of living 
bacterial cells in the solution by 5 logarithmic 
units, which corresponds to a reduction of liv-
ing cells in the solution by 99%. The test re-
sults obtained demonstrated that all mucus-
producing bacteria strains, isolated from the 
infected operated tissue, were effectively 
eliminated by the antiseptic preparation ap-
plied. Deсasan antiseptic preparation, under 
test conditions, demonstrated strong bacteri-
cidal properties against strains of mucus-
producing bacteria. It reduced, in the time 
specified by the manufacturer, the number of 
living cells in the suspension by 99%, and is 
compliant with requirements set forth in the 
standard relating to antiseptic substances 
designed to disinfect skin and mucous mem-
branes, with respect to the bacteria tested. The 
action of Deсasan antiseptic preparation, 
which is composed of: Decametoxin, Natrium 
chloride and auxiliary substances, was, under 
the examination conditions, similar in regards 
to all tested species of bacteria.

CONCLUSIONS

Early debridement of pyo-necrotic focus, as 
well as post-surgical debridement of wounds 
with solution Decasan accelerates eradication 
of pathogenic wound flora, transition of inflam-
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bakteryjnych w roztworze o 5 jednostek loga-
rytmicznych, co odpowiada redukcji liczby 
żywych komórek w roztworze 0 99%. Uzyska-
ne wyniki testu wykazały, że wszystkie szcze-
py bakteryjne produkujące śluz, wyizolowane 
z zakażonej tkanki poddanej operacji, zostały 
skutecznie wyeliminowane dzięki zastosowa-
nemu preparatowi antyseptycznemu. Preparat 
antyseptyczny Decasan, w warunkach testo-
wych, wykazał silne właściwości bakteriobójcze 
wobec szczepów bakterii produkujących śluz. 
W czasie podanym przez producenta doprowa-
dził do zmniejszenia liczby żywych komórek 
w zawiesinie o 99% oraz jest zgodny z wyma-
ganiami ustalonymi w normie dotyczącej sub-
stancji antyseptycznych przeznaczonych do 
dezynfekcji skóry i błon śluzowych, w odnie-
sieniu do badanych bakterii. Działanie produk-
tu antyseptycznego Deсasan, który składa się 
z: dekametoksyny, chlorku sodu i substancji 
pomocniczych było w badanych warunkach 

mation phase to regeneration phase, enables 
to relieve SCSIR in the first 72 hours, de-
creases risk of sepsis development, decreases 
periods of hospital stay.

podobne w przypadku wszystkich badanych 
gatunków bakterii.

WNIOSKI

Wczesne oczyszczenie ogniska ropno-mar-
twiczego, a także pozabiegowe oczyszczenie 
ran za pomocą roztworu Decasan, przyspiesza 
eradykację chorobotwórczej flory bytującej 
w ranie, przejście z fazy stanu zapalnego do 
fazy regeneracji, umożliwia złagodzenie SCSIR 
w ciągu pierwszych 72 godzin, zmniejsza ry-
zyko wystąpienia posocznicy, skraca okresy 
hospitalizacji.
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