
М е д и ц и н а

—Фітотерапія. Часопис — № 4, 2020 ———30

Хлоргексидину біглюконат (N,N’’-біс (4-хлор-
феніл)- 3,12-диіміно-2,4,11,13-тетраазатетраде-
кан-диімідамід; 0,05 % розчин) застосовують у 
випадку гнійно-септичних процесів, дезінфекції 
опікових поверхонь і операційних ран, промиван-
ні сечового міхура. Показаннями до застосування 
антисептичних препаратів є гнійна хірургічна па-
тологія, мікробні та грибкові ураження шкіри в 
комбустіології, для лікування запальних процесів 
у стоматологічній, отоларингологічній, урологіч-
ній та акушерсько-гінекологічній практиці [11].

Проте при застосуванні хлоргексидину теоре-
тично можливе відділення 4-хлораніліну (є потен-
ційним канцерогеном для людини) від молекули 
хлоргексидину з його подальшим потраплянням 
у системний кровотік [13].

Серед сучасних препаратів із широким колом 
показань до застосування вирізняють мірамістин 
– бензилдиметил- [3-міристоїл-аміно)-пропіл]-
амонію хлорид моногідрат. Механізм дії міраміс-
тину полягає у прямій гідрофобній взаємодії мо-
лекули з ліпідами мембран мікроорганізмів, що 
призводить до їх фрагментації, зміни ферментної 
активності мікробної клітини, пригнічення жит-
тєдіяльності мікроорганізмів і цитолізу. Міраміс-
тин виявляє виражені протимікробні властивості 
щодо грампозитивних і грамнегативних, аероб-
них та анаеробних, споротвірних та аспороген-
них бактерій у вигляді монокультур і мікробних 
асоціацій, а також госпітальних штамів. Під дією 
мірамістину знижується стійкість мікроорганіз-
мів до антибіотиків[11].

Антисептики мають більш широкий спектр 
активності порівняно з антибіотиками. Тоді як 
механізмом дії антибіотиків є вплив на певні 
внутрішньоклітинні специфічні цілі, антисептики 
мають безліч мішеней для свого впливу як на по-
верхні, так і всередині бактеріальних клітин. Крім 
того, антисептики можуть використовуватися у 
більш високих концентраціях при нанесенні без-
посередньо на шкірні покриви, слизові оболонки 
і рани, таким чином руйнуючи бактерії, незва-
жаючи на наявність антибіотико-резистентності. 
Проте, якщо антисептики місцево застосовуються 
протягом тривалого часу, можуть виникати неба-
жані реакції у вигляді контактного дерматиту і 
гіперчутливості. В інших випадках антисептики 
можуть проявляти високу ефективність щодо мік-
роорганізмів, але при цьому бути значною мірою 
цитотоксичними [14].

Багато місцевих антимікробних засобів є ци-

тотоксичними для кератиноцитів і фібробластів і 
можуть перешкоджати загоєнню ран. Тому вибір 
місцевого антимікробного засобу має бути балан-
сом між необхідністю контролювати ріст мікроор-
ганізмів у опіковій рані та потенційним ризиком 
того, що антимікробний засіб може погіршити 
загоєння рани. На практиці серед поверхневих 
опіків, які, як очікується, будуть загоюватися 
самостійно. Найважливішим є досягнення цієї 
рівноваги, оскільки основною метою є загоєння 
таких опіків протягом 2-3 тижнів після травми, 
щоб зменшити ймовірність появи гіпертрофічних 
рубців [5]. 

Головна роль антисептиків – усунення або 
скорочення кількості мікроорганізмів у рані. 
З цим завданням справляються більшість роз-
чинів, що застосовуються навіть протягом бага-
тьох років. Іншою метою є надання позитивного 
впливу на проліферацію і регенерацію тканин 
[15]. Із цим завданням справляються далеко 
не всі широко використовувані нині препарати 
(табл.) [13].

Полігексанид (полігексаметиленбігуанід, ПГМБ) 
як представник групи полімерних сполук на ос-
нові солей полігексаметиленгуанідину має більшу 
глибину проникнення у шкіру, ніж хлоргексидин, 
не викликає розвитку резистентності мікроор-
ганізмів, на відміну від інших антисептичних за-
собів, сприяє загоєнню ран та не викликає сис-
темних неалергічних небажаних реакцій [13].

Серед широкого спектра біоцидних препаратів 
виділяється група полімерних сполук на основі 
солей полігексаметиленгуанідину, а саме гідро 
хлориди (ПГМГ-ГХ) та фосфати (ПГМГ-Ф). Ці 
сполуки легкодоступні, високоефективні, мають 
широкий спектр бактерицидної дії і при цьому є 
малотоксичними, не проникають через шкіру і не 
накопичуються в організмі, розкладаються у нав-
колишньому середовищі. Полігуанідини – єдині 
відомі водорозчинні сполуки, які утворюють на 
оброблюваних об’єктах наноплівку, яка довго 
зберігається [16]. До застосування дозволені такі 
препарати на основі солей ПГМГ, як вітасепт, 
гембар, лізетол АФ, полідез, славін та ін. Попе-
редніми дослідженнями було встановлено, що 
препарати на основі ПГМГ ефективні проти бак-
терій, але для досягнення фунгіцидного ефекту 
потрібно використовувати більші концентрації 
робочих розчинів та збільшувати час дезінфекції, 
або підсилити антимікробні властивості іншою 
речовиною [17]. 


