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Резюме. В роботі наведені результати дослідження протимікробних властивостей серійних зразків
антисептичних лікарських препаратів Декасану та Мірамістину. Узагальнено досвід клінічного
застосування Декасану при лікуванні хворих з гнійнозапальними ураженнями.
Ключові слова: антисептичні засоби, Декасан, лікувальна ефективність, пневмонія.
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Резюме. В работе приведены результаты исследо
вания противомикробных свойств серийных об
разцов антисептических лекарственных препара
тов Декасана и Мирамистина. Обобщен опыт кли
нического применения Декасана в лечении боль
ных гнойновоспалительными заболеваниями.
Ключевые слова: антисептические средства,
Декасан, лечебная эффективность, пневмония.
   :


В етіологічній структурі гнійнозапальної па
тології сьогодення переважають умовнопатогенні
мікроорганізми, що характеризуються множин
ною антибіотикорезистентністю. Горизонтальна
кон’югативна передача генетичних детермінант
резистентності в мікробній популяції збільшує
поширення антибіотикорезистентності, що істот
но випереджає швидкість появи в переліку лікар
ських засобів нових ефективних препаратів. Цей
чинник поряд з особливостями фармакокінетики
препаратів системного застосування, які не дозво
ляють створити необхідну концентрацію препара
ту у відмежованому запальним валом вогнищі ін
фекції, все частіше вимушують віддати перевагу в
схемі лікування локальних гнійнозапальних за
хворювань антисептичним засобам місцевого за
стосування.
Перелік сучасних антисептичних лікарських
препаратів для місцевого застосування у порів
нянні з переліком антибіотиків є надзвичайно бід
ним, містить давно відомі препарати перекису
водню, нітрофуранових сполук, біглюконату
хлоргексидину, повідонйоду. В останні роки іс
тотним поповненням цього переліку стали препа
рати четвертинних амонієвих сполук мірамістину
та декаметоксину, синтезовані в Україні.
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Summary: Research results of the antiseptic medicinal
preparation decasanum and miramistinum serial sam
ples antimicrobial properties were brought in work.
decasanum clinical usage experience during treatment
of patients with purulentinflammatory diseases was
summarized.
Key words: antiseptic drug, decasanum, medicinal effec
tiveness, pneumonia.
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Поверхневоактивні катіонні детергенти, до
яких належать декаметоксин і мірамістин, відомі
широким спектром бактерицидної, віруліцидної,
фунгіцидної дії, здатністю зменшувати адгезивні
властивості бактерій, руйнувати мікробні токсини
[1]. Їх місцеве застосування дозволяє створити у
інфекційному вогнищі необхідний для швидкого
ранозагоювання і ліквідації запальних явищ анти
септичний режим, прискорити процеси відно
влення гомеостазу.
Схвальні відгуки фахівців клінічного профілю
за короткий період присутності на ринку антисеп
тичних засобів одержав лікарський препарат Дека
сан, що являє собою 0,02% ізотонований розчин
декаметоксину. Промислове виробництво Декаса
ну ведеться фармацевтичною фірмою «ЮРІЯ
ФАРМ» (Україна). Препарат випускають у флако
нах по 50, 100, 200, 400 мл та полімерних контейне
рах по 100, 200, 500, 1000 мл.
Мета нашої роботи: порівняльне дослідження
протимікробної активності декасану та мірамісти
ну та узагальнення існуючого досвіду клінічного
використання препарату Декасан.
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В дослідженнях використовували серійні про
мислові зразки лікарських засобів Декасан ви
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