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клітини з сильною та специфічною адсорбцією 
на фосфатовмісних сполуках. Цілісність зовніш-
ньої мембрани порушується, а полімери притя-
гуються до внутрішньої мембрани. Відбувається 
зв’язування похідних гуанідину з фосфоліпідами, 
що призводить до повної втрати функції мембра-
ни [29]. Взаємодія ПГМГ-ГХ та мембрани приз-
водить до втрати її функцій (таких як порушення 
транспорту, біосинтетичних і катаболічних мож-
ливостей) шляхом зміни середовища фосфоліпідів 
на межі клітини [34].

Як показано на рисунку (фрагмент б), матеріал 
всередині клітини осаджується, що свідчить про 
пряму взаємодію між ПГМГ-ГХ і цитоплазма-
тичними компонентами мікроорганізмів. Про-
никнення ПГМГ-ГХ всередину цитоплазми може 
викликати осадження білків і нуклеїнових кислот, 
викликаючи згортання цитозолю [29]. 

Механізм дії поліалкіленгуанідинів на бактерії 
базується на їх здатності змінювати властивості 
клітинної мембрани мікроорганізму. Високомо-
лекулярні солі поліалкіленгуанідинів – тверді 
речовини, розчинні у воді, які мають властивості 
катіонного поліелектроліту та сильної органічної 
основи. Після дисоціації солей поліалкіленгуані-
динів, що утворилися, катіони вступають у реак-
цію з оболонками бактерій, що мають негатив-
ний заряд. При цьому ліпофільні групи засобів 
сприяють дезагрегації ліпопротеїнової мембрани 
бактерій, внаслідок чого відбувається порушення 
осмотичної рівноваги, втрата калію і фосфору з 
клітини бактерії. Під дією засобів відбувається 
руйнування цитоплазматичної мембрани бактерії 
і порушення її осмотичної рівноваги, внаслідок 
чого настає загибель бактерії [4].

ПГМГ, за даними наукових джерел, належить 
до малонебезпечних речовин при нанесенні на 
шкірні покриви: ЛД50>10000 мг/кг [35]. Низька 

токсичність ПГМГ пояснюється тим, що в ор-
ганізмі теплокровних є ферментні системи, здат-
ні викликати деградацію гуанідинвмісних полі-
мерів.

ЛД50 ПГМГ-ГХ при пероральному застосуван-
ні, за різними даними, становить від 370 (миші-
самки) та 620 (миші-самці) [36] до 900 (для обох 
статей) мг/кг [37]. Згідно з даними літератури 
ПГМГ-ГХ властива політропність дії, зокрема 
нейротоксичність, про що свідчать клоніко-тоніч-
ні судоми, зміна характеру дихання, судинно-цир-
куляторні порушення. Також можуть спостеріга-
тися набряк легень, некротичні зміни в паренхімі 
нирок та печінки, виражені гемодинамічні пору-
шення. Загибель тварин може наставати внаслі-
док вираженої гіпоксії, зумовленої порушеннями 
гемодинаміки, а також пошкодженням аерогема-
тичного бар’єру у легенях із подальшим недостат-
нім надходженням кисню у кров. Не виключена 
також можливість безпосереднього токсичного 
впливу ПГМГ-ГХ на структуру вищезазначених 
органів [36].

Слід зазначити, що за умов інгаляційного 
введення полігексаметиленгуанідину дослідни-
ки констатували небезпечне пошкодження леге-
невої тканини, а саме розвиток запалення і фіб-
розу легень у людини [38]. У дослідах in vitro 
та in vivo встановлено, що частинки аерозолю 
сполуки викликають експресію прозапальних 
цитокінів при активації ядерного фактора каппа 
бі (NF-КВ) сигнальних шляхів та інтерлейкінів 
– як показників розвитку запалення. Раніше бу-
ло встановлено, що цитокіни визначають розви-
ток фіброзу і запалення у легенях мишей, яким 
вводили блеоміцин, та підкреслювалася роль 
цитокінів у патогенезі запалення легень [39]. 
Гістологічні зміни легеневої тканини, розвиток 
фіброзу, викликаного полігексаметиленгуаніди-
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Рис. Ультраструктура клітин E. coli за дії полігексаметиленгуанідину гідрохлориду (трансмісійна електронна 
мікроскопія): а) E. coli (контроль); б) E. coli після 10-хв. інкубації з 0,05 % розчином ПГМГ-ГХ


