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aeruginosa, Salmonella choleraesuis та Escherichia 
coli [26].

Для оцінки дезінфікуючої активності ПГМГ-ГХ 
визначали фенольний коефіцієнт на мікроорганіз-
мах S. aureus ATCC 6538, Salmonella choleraesuis 
ATCC 10708 та P. aeruginosa ATCC 15442 у жорс-
ткій воді. Фенольний коефіцієнт ПГМГ-ГХ щодо 
P. aeruginosa, Salmonella choleraesuis та S. aureus 
становив 5, 6,1 та 7,5 відповідно [27, 28]. Наведені 
дані свідчать про те, що ПГМГ-ГХ проявляє ви-
ражену дезінфікуючу активність. Ці результати 
також показали відмінності у бактеріальній стій-
кості до ПГМГ-ГХ. P. aeruginosa виявилася більш 
стійкою до ПГМГ-ГХ, ніж Salmonella choleraesuis 
та S. aureus.

Резистентність бактерій до дезінфектантів 
та антисептиків може залежати від характеру та 
складу шарів зовнішньої клітинної стінки, яка 
може виступати як бар’єр, а також від утворення 
біоплівки [29, 30]. Клітинна стінка S. aureus скла-
дається переважно з пептидоглікану та тейхоєвих 
кислот, які не є бар’єром для антисептиків та де-
зінфектантів. Чутливість S. aureus до ПГМГ-ГХ 
може виникнути у зв’язку з тим, що стінка бак-
терій є легкопроникною для речовини із висо-
кою молекулярною масою. Тому грамнегативні 
бактерії є більш резистентними до антисептиків 
та дезінфектантів, ніж грампозитивні, оскільки 
їх мембрана відіграє роль бар’єра, який зменшує 
потрапляння багатьох антибактеріальних агентів 
у цитоплазму [31]. Грамнегативні бактерії, у тому 
числі і P. aeruginosa, більш резистентні до багать-
ох антисептиків та дезінфектантів. Це прояв при-
родної стійкості [32], і тому такі мікроорганізми 
є особливо небезпечними патогенами. 

Висока резистентність грамнегативних мікро-
організмів до антисептиків та дезінфектантів мо-
же бути пояснена різницею у складі зовнішньої 
мембрани, вмістом ліпополісахаридів, протеїнів 
та полісахаридів, а також довжиною фосфоліпідів 
та їх розгалуженням порівняно з Salmonella 
choleraesuis та S. aureus. Крім того, високій стій-
кості P. aeruginosa сприяє її властивість колоні-
зувати поверхні у вигляді біоплівки [29].

Біоплівка є складною агрегацією мікроорганіз-
мів, що ростуть на твердій поверхні. Вона харак-
теризується структурною неоднорідністю, гене-
тичною різноманітністю, складними взаємодіями 
між сукупністю мікроорганізмів та позаклітинною 
«матрицею» полімерних речовин [33]. McDonnell 
& Russell (1999) виявили, що біоплівка може ут-

ворювати перешкоди між клітинами всередині 
біоплівки та дезінфікуючими засобами. Крім то-
го, відбувається хімічна взаємодія між дезінфі-
куючими речовинами та біоплівкою, а клітини у 
біоплівці можуть виробляти ферменти деградації, 
які нейтралізують хімічні речовини.

При концентраціях ПГМГ-ГХ менших за 0,04 % 
жодного впливу на ріст MRSA не було. Однак 
при концентраціях вищих за 0,04 % відбувалося 
інгібування росту MRSA. Для E. coli найменша 
концентрація дезінфектанту, яка припиняла ріст, 
становила 0,005 % [40]. Оскільки найнижчими 
концентраціями, які інгібують ріст MRSA і E. coli, 
були 0,04 та 0,005 % відповідно, ці концентрації 
можуть визначатися як МІК ПГМГ-ГХ для MRSA 
та E. coli. Аліквоти з пробірок, що містять вип-
робовувані організми та ПГМГ-ГХ у концентра-
ції вище МІК (≥0,04 % для MRSA і ≥0,005 % для 
E. coli), засівали в чашки з живильним агаром без 
ПГМГ-ГХ. При інкубації протягом 48 год. при 
37 °С ніякого росту не спостерігалося, що вказує 
на бактерицидну дію ПГМГ-ГХ. МБК ПГМГ-ГХ 
становить 0,005 % для E. coli та 0,04 % для MRSA, 
такі ж значення МІК для обох тест-культур [29]. 
ПГМГ-ГХ призводить до загибелі бактеріальних 
клітин при найнижчій концентрації, при якій про-
являє свою дію. Бактерицидний ефект ПГМГ-ГХ 
при МБК щодо MRSA та E. coli було досягнуто 
через 1,5 хв. Оскільки значення МБК для E. coli у 
вісім разів нижче за значення МБК для MRSA, це 
дає можливість припустити, що E. coli є у вісім 
разів чутливішою до ПГМГ-ГХ, ніж MRSA [26]. 
Така швидка дія та висока активність ПГМГ-ГХ 
навіть при застосуванні дезінфектанту у низьких 
концентраціях свідчить про те, що ПГМГ-ГХ є 
дуже ефективним дезінфікуючим засобом і може 
розглядатися як перспективний антимікробний 
засіб для застосування у клінічній практиці.

На рисунку продемонстровано механізм дії 
ПГМГ-ГХ на бактеріальну клітину. До оброб-
ки дезінфектантом клітини були неушкоджени-
ми, а клітинна оболонка і цитоплазма не були 
роз’єднаними (фрагмент а). Клітинна стінка є ос-
новною мішенню дії ПГМГ-ГХ. Як показано на 
(фрагмент б), ПГМГ-ГХ проникає через клітинну 
оболонку, водночас пошкоджуючи клітинну стін-
ку та мембрану. Це призводить до розриву клі-
тинної стінки та вивільнення цитоплазматичного 
вмісту [26].

Похідні гуанідину швидко притягуються до 
негативно зарядженої поверхні бактеріальної 


