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Стійкість до антибіотиків сьогодні є однією з найбільш 
серйозних загроз для здоров’я людини. У травні 2015 р. 
Всесвітня асамблея охорони здоров’я затвердила Глобаль-
ний план дій щодо стійкості до протимікробних препаратів, 
що включає стійкість до антибіотиків. Існуючі на сьогодніш-
ній день антисептики є ефективними проти більшості мікро-
організмів, але при цьому цитотоксичні та перешкоджають 
загоєнню ран. Похідні полігексаметиленгуанідину є високо-
ефективними антисептичними та дезінфікуючими засобами, 
що володіють антибіоплівковою активністю, протизапаль-
ними і ранозагоювальними властивостями.

А.	И.	Дорошенко,	А.	В.	Зайченко,	Н.	А.	Горчакова	

АНТИСЕПТИКИ	НА	ОСНОВЕ	
ПОЛИГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНИДИНА	КАК	
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ	ЛЕКАРСТВЕННЫЕ	СРЕДСТВА	В	
УСЛОВИЯХ	АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ	
(ОБЗОР	ЛИТЕРАТУРЫ)

Ключевые	слова:	антисептики, дезинфектанты, полигек-
саметиленгуанидин, антибиотикорезистентность

Устойчивость к антибиотикам является сегодня одной из 
наиболее серьезных угроз для здоровья человечества. В мае 
2015 г. Всемирная ассамблея здравоохранения утвердила 
Глобальный план действий по устойчивости к противомик-
робным препаратам, включающий и устойчивость к антиби-
отикам. Существующие на сегодняшний день антисептики 
являются эффективными против большинства микроорганиз-
мов, но при этом цитотоксичны и препятствуют заживлению 
ран. Производные полигексаметиленгуанидина – высокоэф-
фективные антисептические и дезинфицирующие средства, 

обладающие антибиопленочной активностью, противовос-
палительными и ранозаживляющими свойствами.
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Antibiotic resistance is one of the most serious threats to 
human health today. In May 2015, the World Health Assembly 
approved the Global Action Plan on Antimicrobial Resistance, 
which includes antibiotic resistance. Antiseptics that exist today 
are effective against most microorganisms, but at the same time 
they are cytotoxic and prevent wound healing. Polyhexamethy
leneguanidine derivatives are highly effective antiseptic and 
disinfectants with antibiofilm activity, anti-inflammatory and 
wound-healing properties.
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