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ном, були подібні до змін, які спостерігали під 
впливом блеоміцину [40]. 

При лікуванні опікової рани у експеримен-
тальних тварин гідрогель полігексиметиленгуані-
дину виявляв більшу ранозагоювальну активність 
порівняно з референтним препаратом левомеко-
лем, яка виражалося у значному зменшенні площі 
поверхні рани на 10 добу лікування. Загоювання 
рани після застосування полігексаметиленгуані-
дину відбувалося швидше порівняно з контроль-
ними тваринами, яким місцево рану обробляли 
плацебо (розчином натрію хлориду). Препарат 
підвищував у крові кількість антиоксидантів, 
нормалізував вміст лейкоцитів у периферійній 
крові [41]. Подібні результати були також отри-
мані при застосуванні полігексаметиленгуаніди-
ну в умовах лінійної шкірно-м’язової рани. Дані 
патоморфологічних досліджень свідчили, що, 
тоді як у тварин контрольної групи ще на 8 добу 
зберігалася ранова щілина, під впливом гідроге-
лю полігексаметиленгуанідину спостерігали на 8 
добу регенерацію епітелію, по краях ранового де-
фекту добре розвинену грануляційну тканину зі 
значною кількістю фібробластів, гістоцитів, мо-
нонуклеарних лейкоцитів. У грануляційній тка-
нині спостерігали орієнтовані в горизонтальному 
напрямку невеликі тяжі фібробластів та ниті ко-
лагену, сформовані у пучки вертикальні капіляри, 
навколо яких фіксували скупчення макрофагаль-
них елементів, практично повністю заміщуючих 
поліморфно-ядерні лейкоцити. Препарат нормалі-
зував кількість лейкоцитів у периферичній крові 
та володів антиоксидантною активністю [42].

Згідно з дослідженнями Roth та співавт., після 
застосування 0,04 % розчину полігексаніду спос-
терігалася найнижча частота інфікування після-
операційної рани порівняно з антисептиками 
повідон-йод та перекис водню [43].

У клінічному дослідженні пацієнти з інфіко-
ваними протезами кульшового суглоба разом зі 
стандартною системною антибіотикотерапією та 
обробкою рани отримували лікування полігек-
санідом. За результатами досліджень зроблено 

висновок, що полігексанід був ефективним про-
тимікробним засобом, який може застосовувати-
ся у хірургії [44].

Пацієнтам після двоетапної ревізійної операції 
з приводу інфікування кульшового суглоба засто-
совували розчин полігексаніду для струминного 
промивання кістки та навколишніх м’яких тка-
нин. Частота повторного інфікування становила 
6,3 %, що свідчить про високу антимікробну ак-
тивність полігексаніду [45].

Пацієнтам з інфікованими MRSA хронічними 
ексудативними виразками на обох нижніх кінців-
ках проводили комбіноване хірургічне та проте-
олітичне очищення. Після чого виразку лікували 
нанесенням гідрогелю, що містить 0,1 % полігек-
саніду. Через 8 днів спостерігалася повна еради-
кація MRSA, а ще через 9 днів – повне загоєння 
виразок [43].

Висновки
На	 сьогоднішній	 день	 розробка	 та	 впро-

вадження	 у	 практику	 нових	 протимікробних	
засобів,	 що	 будуть	 також	 ефективні	 проти	
антибіотикорезистентних	 мікроорганізмів,	 є	
пріорітетним	завданням	медичної	галузі.	Асор-
тимент	дезінфікуючих	засобів	досить	великий,	
у	 ньому	 переважають	 традиційні	 біоцидні	
препарати:	 хлорактивні,	 кисневмісні,	 четвер-
тинні	 амонієві	 сполуки,	 а	 також	 сполуки,	 які	
містять	солі	металів	(міді,	срібла	та	ін.),	проте	
більшість	з	них	є	агресивними	та	токсичними,	
тому	 їх	 використання	 становить	 певну	 загро-
зу	для	здоров’я	людей,	є	небезпечним	для	дов-
кілля.	 Антисептики	 можуть	 викликати	 реак-
ції	 гіперчутливості,	 виявляти	 цитотоксичний	
вплив	 і	 перешкоджати	 загоєнню	 ран.	 До	 того	
ж,	можуть	викликати	розвиток	резистентності	
у	 мікроорганізмів.	 Тому	 похідні	 полігексаме-
тилен-гуанідину,	які	мають	протимікробні,	ан-
тибіоплівкові,	протизапальні	та	раногоюваль-
ні	властивості	є	перспективними	засобами	для	
дезінфекції	та	лікування	ран.
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