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ZastOsOwanie pOLiheksanidu w schOrZeniach  
narządu wzroku

appLicatiOn Of pOLyhexanide  
in OcuLar diseases
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Streszczenie
Amebowe zapalenie rogówki, schorzenie mogące  

trwale uszkadzać wzrok, dotyczy pacjentów w każ- 
dym wieku. Trudności w eliminacji form „przetrwalni- 
kowych” Acanthamoeba spp. (cyst) oraz brak jedno-
litych standardów postępowania utrudnia odpowied-
nie leczenie. Największą grupę pacjentów z amebo- 
wym zapaleniem rogówki stanowią osoby młode ko-
rzystające z soczewek kontaktowych. Cysty Acantha- 
moeba spp. potrafią przetrwać bardzo niekorzystne  
warunki, oczekując na odpowiedni moment do wzno- 
wienia cyklu życiowego. Udowodniono również, że 
dzięki endosymbiozie stają się rezerwuarem dla wie- 
lu bakterii, zapewniając im ochronę przed środkami  
bakteriobójczymi. 

Poliheksanid to antyseptyk o szerokim spektrum 
działania; znalazł zastosowanie w leczeniu ran oraz  
zapaleniach rogówki, wywołanych przez drobnoustro-
je o wysokiej lekooporności. Stosuje się go również  
w preparatach do odkażania powierzchni stałych, na- 
rzędzi chirurgicznych, skóry, błon śluzowych oraz  
jam ciała w trakcie zabiegów. Dzięki właściwościom 
odkażającym może być bezpiecznie stosowany nawet  
w jednorazowych dawkach, nie indukując lekooporno- 
ści, jest także dobrze tolerowany. Ma zdolność wią- 
zania się z błonami komórkowymi bakterii, powo-
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Summary
Acanthamoeba keratitis is a disease that can per- 

manently damage eyesight and affects patients of all  
ages. Difficulties in eliminating Acanthamoeba spp.  

“spore” forms (cysts) and the lack of treatment  
standards hampers appropriate therapy. The largest  
group of patients with Acanthamoeba keratitis are 
young people using contact lenses. Acanthamoeba  
spp. cysts can survive very adverse conditions,  
waiting for a good time to resume their life cycle.  
It has also been shown that, thanks to endosym- 
biosis, they become a reservoir for many bacteria,  
protecting  them  against  bactericides. 

Polyhexanide is a broad-spectrum antiseptic that  
has been used to treat wounds and keratitis caused  
by highly resistant microorganisms. It is also used  
in preparations for disinfecting solid surfaces, sur- 
gical instruments, skin, mucous membranes and body 
cavities during treatments. Thanks to its disinfecting  
properties, it can be safely used even in single doses,  
without inducing drug resistance, and is also well  
tolerated. It has the ability to bind to cell membranes  
of microorganisms, causing their breakdown and pre- 
venting the formation of biofilm. Numerous scientific  
reports confirm the effectiveness of PHMB also in  
ophthalmic  diseases.
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dując ich rozpad i zapobiegając wytworzeniu biofil- 
mu. Liczne doniesienia naukowe potwierdzają sku- 
teczność  PHMB.
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