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Полігуанідини – клас полімерів, який має вираже-
ну антимікробну активність [18], головним представ-
ником якої є ПГМГ-ГХ [19]. Цей полімер застосову-
ють як дезінфікуючий засіб у медицині та сільському 
господарстві [20]. У вигляді гідрогелів «Ескалет» та 
«Біопаг-Д» полігексаметилгуанідину гідрохлорид 
застосовують у ветеринарії також як ранозагоюваль-
ний засіб. У зв’язку з підвищеною резистентністю 
мікроорганізмів до антибіотиків, особливо до гру-
пи ЕSKAPЕ (запропонована експертами ВООЗ аб-
ревіатура за першими літерами назви збудника), що 
включає Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, 
Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, 
Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp., прово-
диться пошук сполук, які можуть бути ефективни-
ми щодо них. Саме у гуанідинопохідних полімерів 
виявили протимікробну та противірусну активність 
і тому вирішили визначити їх протимікробний 
вплив на збудників групи ЕSKAPЕ. При порівнян-
ні протимікробної дії полігексаметилен-гуаніди-
ну з хлоргексидину біглюконатом встановили, що 
полімерна сполука мала більший вплив на мети-
цилінрезистентні Staphylococcus aureus, карбапене-
мрезистентнy Klebsiella pneumoniae, цефтазидимре-
зистентну Enterobacter spp, ванкоміцинрезистентні 
Enterococcus faecium, ципрофлоксацин- та левофлок-

сацинрезистентні Acinetobacter baumannii та мульти-
резистентний Pseudomonas aeruginosa. Для впливу 
хлоргексидину біглюконату на ці мікроорганізми 
потрібно було більше часу. Отримані результати 
обґрунтовують доцільність включення полігекса-
метилен-гуанідину гідрохлориду як мажорного 
(>70 %) до складу антисептиків і дезінфектантів з 
метою дії на антибіотикорезистентні штами [21]. 
ПГМГ-ГХ має широкий спектр протимікробної 
активності [22, 23], відносно низьку токсичність, 
високу стабільність у водному середовищі та зем-
лі [24, 25]. 

Експериментально встановлено, що ПАГ та 
його солі всмоктуються через неушкоджені шкір-
ні покриви, проте швидкість трансепідермальної 
розробки через неушкоджені шкірні покриви для 
полімеру набагато нижча, ніж для його аналога 
– хлоргексидину біглюконату. Висихаючи на по-
верхні шкіри, полімер утворює плівку, яка пере-
шкоджає подальшій резорбції антисептика, тому 
всмоктування полімеру при контакті з шкірою 
швидко припиняється [4].

Антибактеріальна активність ПГМГ-ГХ була 
протестована на таких штамах мікроорганізмів: 
Staphylococcus aureus, Метицилінрезистентний 
золотистий стафілокок (MRSA),  Pseudomonas 

Таблиця 
Властивості	топічних	антисептиків	при	нанесенні	їх	на	поверхню	рани

Сполука

Час	від	
нанесення	на	

рану	до	розвитку	
реєстрованого	
антимікробного	

ефекту

Глибина	
проникнення	
антисептика	у	

тканини

Розвиток	
резистентності

Вплив	
на	загоєння

рани
Сенсибілізація

Ризик	
системних	

неалергічних	
небажаних	
реакцій

Срібло ≥24 г 3 Є ризик Може інгібувати Ні Так

Хлоргексидин 3–10 г 1 Так Не інгібує
Рідко, можливі 
анафілактичні 

реакції

Теоретично 
можливе 

відділення 
4-хлораніліну 
від молекули 

хлор-гексидину з 
його подальшим 

потраплянням 
у системний 

кровотік

Октенідин 3–10 г 1 Ні Не інгібує Ні Ні

Полігексанід 
(полігексаметилен-

бігуанід)
3–10 г 2 Ні Сприяє

Рідко, можливі 
анафілактичні 

реакції
Ні

Повідон-йод 30 хв 3 Ні Може частково 
інгібувати Можлива Так

Примітки: 1 – поверхневий ефект через високий ступінь зв’язування з білками; 2 – мала глибина проникнення; 3 – глибина 
проникнення більше, ніж при 2 (інформація базується на основі даних фізико-хімічних властивостей сполук і / або проде-
монстрованої абсорбції).


