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ність, тому її можна рекомендувати для викорис-
тання в системі менеджменту якості продукції 
ветеринарної медицини та інших галузей, які ви-
користовують в своїй роботі елементи на основі 
алюмініоселікатів. 

Перспектива подальших досліджень по-
дальша розробка та модифікація комплексних 
методик визначення вмісту зольних елементів та 
важких металів у розроблюваних препаратах.  
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В статі розкрито результати з’ясування антимікробної дії різних концентрацій нового 

дезінфектанту "ТабДез" виготовленого в формі таблеток, що швидко розчиняються у воді, 
відносно основних збудників бактеріальних інфекцій продуктивних та домашніх тварин. 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Систематика матеріалів повідомлень 
фармкомісії Держветфітослужби України 
свідчить, що на вітчизняному ринку ветеринарних 
препаратів, більшість наявних дезінфектантів є 
іноземного походження, проте значна частина їх 
містить діючі складові, що являють досить значну 
екологічну загрозу. Враховуючи перспективу 
розвитку підприємств вітчизняної фарміндустрії – 
створення нових лікарських форм препаратів цієї 
групи є актуально значимим. 

Аналіз основних досліджень та публіка-
цій, в яких започатковано розв'язання про-
блеми. За останнє десятиліття публікації щодо 
широкого випробування вітчизняних дезінфекта-
нтів для ветеринарної медицини, з’являються 
щорічно [1-11]. Звісно, що в країнах Євросоюзу 
останнім часом в якості бактерицидних речовин 
все ширше застосовують четвертинні амонійні 
сполуки. З вітчизняних виробників першими їх 
стали вивчати у НВФ "Бровафарма", де розроби-
ли препарат "Бровадез-20". Він чудово зарекоме-
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ндував себе на об’єктах бджільництва, молоко -, 
м'ясо переробки тощо [4]. Згодом, на його основі, 
створено комбінований дезінфектант "Бровадез-
плюс", який являється універсальним віруцидом, 
бактерицидом та наділений дезінвазійними влас-
тивостями [5, 9]. 

Водночас вченими Львівських наукових 
закладів запропоновано серію широкоспектраль-
них препаратів з назвою "Кристал" [1, 7]. Подібні 
розробки започатковано також в наукових уста-
новах м. Харкова, де ведуться роботи зі створен-
ня сучасних дезінфектантів для промислового 
птахівництва [10]. 

Проте, належить зазначити, що основна час-
тина наявних засобів створено з орієнтацією для 
використання в умовах промислового тваринниц-
тва, а їх дозування та способи застосування в 
умовах лабораторно-лікувальної практики, при-
садибних господарств, торгівельних підприємств 
тощо – досить проблемні. Нині в Україні подібні 
властивості містить лише один препарат – Жа-
вель-клейд, це дезінфектант у формі водороз-
чинної таблетки, що є іноземного походження 
[12]. 

Метою даної роботи було пошук нової хімі-
чної сполуки з високою дезінфекційною  спромо-
жністю і здатністю до таблетування та підбір до-
поміжних компонентів, що забезпечують швидку 
розчинність таблетки. 

Матеріали та методи досліджень.  В якості 
основної діючої речовини нами було вибрано 
ПГМГ-хлорид (син.: полігексаметиленгуанідіну 
гідрохлорид, ПГМГ-гідрохлорид, ПГМГГХ, ПГМГ-
ГХ). Це катіонний поліелектроліт, носій унікальної 
кількості фізико-хімічних й біоцидних властиво-
стей, що дозволяє використовувати даний 
полімер практично в усіх сферах народного гос-
подарства. Так, з настанов до ряду медичних 
препаратів іноземного виробництва відомо, що 
препарати на основі ПГМГ-хлориду мають вира-
жену бактерицидну (в тому числі до патогенних 
мікроорганізмів з родин кишкових збудників 
дизентерії та сальмонельозу), віруліцидну (вклю-
чаючи віруси герпесу, грипу тощо), туберкуло-
цидну та фунгіцидну дії. 

Визначення антимікробної активності діючої 
основи експериментального препарату "ТабДез" 
проводили на патогенних культурах широко роз-
повсюджених хвороб продуктивних тварин (S. 
fecalis, S. enteritidis, S. typhimurium, Y. 
enterocolitica, K. pneumoniae, P. vulgaris, P. 
mirabilis, P. aeruginosa, L. monocytogenes, E. 
agglomerаns, C. jejuni, B. subtilis, C. perfringens), 
які були ізольовані з трупів або тушок птиці, 
абортованих плодів, обладнання продовольчих 
ринків, доїльних залів та молокопереробних ус-
танов Сумської області. Також використовували 
дві тест-культури, отримані з ВДНКІВП (м. Моск-
ва): E. coli (серовар О2, штам №1257) та S. 
aureus (штам №209-Р).  

Cпочатку було виявлено мінімальну 
інгибіруючу концентрацію (МІК) полігексаніду сто-
совно наявних культур методом серійних розве-
день. 

В наступному етапі досліду ми визначали 
антибактеріальну дію різних розведень препара-
ту відносна збудників захворювань тварин на 
тест-об′єктах, в якості тест-об’єктів застосовували 
оцинковане залізо, дерев’яні бруски із струганої 
сосни, червону цеглу та вирізи із штукатурки роз-
міром 10 на 10 см. Перед нанесенням тест-
культур – їх дезінфікували в сухо жарові шафі 
[13]. Після чого, тест-об’єкт клали горизонтально і 
піпеткою наносили 2-міліардну суміш вивчаючих 
культур, із розрахунку 0,5 мл на всю його площу. 
Культури рівномірно розташовували по поверхні 
скляним шпателем, підсушували при кімнатній 
температурі (18-200 С) і відносній вологості повіт-
ря 50-60%. Потім тест-об’єкти розкладали і піпет-
кою обробляли розчинами експериментального 
препарату "ТабДез" у кількості 2 мл на кожний 
зразок. Досліджували чотири наступні концент-
рації (0,03%, 0,05%, 0,08% та 0,1%) розчинів пре-
парату (за АДР). Після зрошення, поверхню за-
лишали до повного висихання. 

Контрольні тест-об’єкти зрошували пере-
кип’яченою водопровідною водою в тій же кілько-
сті. Контроль ефективності дезінфекції проводи-
ли за допомогою стерильного волого тампона. 
Його відмивали протягом 10 хв. в 10 мл води з 
бусами. Отримані з дослідних пластинок змиви, 
вносили на чашки Петрі та заливали агаром при 
температурі 40-500 С.  

Змиви з контрольних пластинок перед посі-
вом, з метою рівномірного розподілення мікроор-
ганізмів у агарі, розводили в 100 разів та змішу-
вали з поживним середовищем. Висіви витриму-
вали в термостаті при 370 С, а потім підраховува-
ли кількість колоній, які виросли на чашках Петрі. 
Далі визначали щільність контамінації на 100 см2 
і відсоток знезараження. Результати розрахову-
вали за формулою: 

Х = а⋅х 100/в, 
де: а – кількість мікробних клітин з досліджу-

ваних пластинок: 
  в – кількість мікробних клітин з контро-

льних пластинок. 
Результати власних досліджень та їх об-

говорення. В ході визначення МІК полігексаніду 
до наявних культур вставлено, що розчин з вміс-
том його в кількості 0,001 % мав бактеріостатичну 
дію відносно B. subtilis, P. aeruginosa та S. 
faecalis. Наступна досліджувана концентрація 
(0,01%) була ефективною щодо: E. agglomerans, 
L. monocytogenes, P. vulgaris, P. mirabilis, P. 
aeruginosa, S. aureus та C. jejuni. Розведення 
0,02% було ефективним щодо E. coli, а 0,03% – 
що до всіх взятих до досліду культур. 

Як видно з даних табл. 1, що розведення 
препарату "ТабДез" у концентрації 0,03% мало 
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явно виражену антимікробну дію, проте знезара-
жував залізо тільки на 94,83±0,5 – 98,67±0,6%, 
дерево на 94,69±0,5 – 2±0,5%, штукатурену по-

верхню на 91,82±0,5 – 95,93±0,7%, а цеглу на 
91,58±0,7 – 94,86±1,1 %. 

Таблиця 1. 
Антимікробна активність розчину 0,03% концентрації препарату "ТабДез" 

(% знезараження) 
Тест-об’єкти Культури бактерій залізо дерево штукатурка цегла 

S. aureus (штам № 209Р) 96,97±0,4 95,89±0,6 92,98±0,4 92,68±0,3 
S. faecalis 97,18±0,7 96,65±0,8 92,37±0,8 93,54±0,6 
E. coli О2 (штам №1257) 97,87±0,2 94,82±0,2 93,98±0,3 93,98±0,6 
S. enteritidis 98,46±0,4 97,12±0,2 94,98±0,6 94,86±1,1 
S. typhimurium     94,83±0,5 95,63±0,3 93,84±0,9 93,68±0,8 
Y. enterocolitica 95,67±0,8 94,98±0,3 91,82±0,5 94,82±0,9 
P. vulgaris 98,36±0,7 98,22±0,5 95,93±0,7 91,86±0,9 
P. mirabilis 98,67±0,6 94,69±0,5 93,56±0,6 94,56±0,4 
E. agglomerans 98,51±0,5 98,12±0,4 95,83±0,3 91,89±0,5 
L. monocytogenes     96,78±0,4 97,81±0,8 93,98±0,3 92,78±0,7 
K. рneumoniae 96,51±0,8 94,89±0,6 92,48±0,7 94,72±0,9 
P. aeruginosa 98,45±0,5 95,47±0,4 96,35±0,5 91,58±0,7 
C. jejuni 96,87±0,9 96,36±0,7 95,86±0,4 94,89±0,3 
B. subtilis   96,52±0,3 95,98±0,8 92,48±0,9 92,49±0,6 
C. perfringens 95,67±0,9 94,98±0,7 92,59±0,4 94,48±0,6 

 

Збільшення концентрації розчину до 0,05% 
(табл. 2) значно підвищило ефективність 

обробки, проте не забезпечувало її повну 
ефективність.  

Таблиця 2 
Антимікробна властивість розчину 0,05% концентрації препарату "ТабДез"   

(% знезараження) 
Тест-об’єкти Культури бактерій залізо дерево штукатурка цегла 

S.aureus (штам№209-Р) 97,97±0,8 96,69±0,6 93,98±0,7 93,88±0,3 
S. faecalis 98,28±0,9 97,55±0,8 93,87±0,8 94,44±0,6 
E. coli О2 (штам №1257) 97,97±0,2 95,88±0,2 94,99±0,3 94,88±0,7 
S. enteritidis 99,16±0,3 98,42±0,4 95,88±0,5 95,89±0,8 
S. typhimurium     95,93±0,5 96,73±0,6 94,94±0,8 94,78±0,9 
Y. enterocolitica 96,87±0,8 95,98±0,8 94,72±0,6 95,72±0,8 
P. vulgaris 97,97±0,8 96,69±0,6 93,98±0,7 93,88±0,3 
P. mirabilis 99,67±0,2 95,89±0,5 94,56±0,6 95,86±0,4 
E. agglomerans 99,51±0,3 99,12±0,4 96,73±0,3 92,89±0,5 
L. monocytogenes   97,48±0,5 98,81±0,4 94,68±0,3 93,98±0,7 
K. pneumoniae 97,61±0,8 95,89±0,7 93,48±0,7 95,71±0,7 
P. aeruginosa 99,65±0,3 96,57±0,3 97,85±0,5 92,68±0,7 
C. jejuni 97,89±0,7 97,56±0,5 96,96±0,3 95,79±0,4 
B. subtilis 97,62±0,4 96,78±0,7 93,68±0,9 93,49±0,7 
C. perfringens 96,77±0,8 95,88±0,6 93,59±0,3 94,78±0,8 

  

Дані табл. 2. також свідчать про те, що роз-
чин в 0,05% концентрації не забезпечував 100 % 
знезараження жодного із тест-об’єктів. Тому в 
подальшому провели аналогічний дослід з роз-
чином 0,075 % концентрації (табл. 3). 

Встановлено, що розчин 0,075% концентра-
ції експериментального препарату у сто відсотках 
випадків знезаражував лише залізо та деякі види 
мікроорганізмів на тест-об’єкті із деревини, але 
не викликав 100% загибелі мікробів на поштука-
туреній поверхні та цеглі.  

При вивченні антимікробної дії препарату 

"ТабДез" у концентрації 0,075%, було отримано 
позитивні результати його впливу на всі тест-
культури, що розміщували на залізі та крім того, 
мав високу антимікробну активність відносно до 
мікроорганізмів, що були нанесені на дерево.  

В подальшому досліді з більш високою кон-
центрацією (0,1%) розчину дослідного препарату 
(табл. 4) видно, що препарат мав бактерицидну 
та бактеріостатичну дію відносно до виділених 
мікроорганізмів, які були нанесені на залізо, де-
рево, оштукатурену поверхню та цеглу. 
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Таблиця 3. 
Антимікробна властивість розчину 0,075% концентрації препарату "ТабДез"  

(% знезараження) 
Тест-об’єкти Культури бактерій залізо Дерево штукатурка Цегла 

S. aureus (штам № 209-Р) 100 98,99±0,6 98,98±0,7 98,88±0,3 
S. faecalis 100 99,55±0,4 98,87±0,8 98,84±0,6 
E. coli О2 (штам № 1257) 100 99,81±0,1 98,89±0,3 98,88±0,4 
S. enteritidis 100 99,42±0,5 97,78±0,5 98,89±0,2 
S. typhimurium     100 98,73±0,9 98,94±0,8 98,78±0,9 
Y.enterocolitica 100 98,98±0,2 98,72±0,6 98,92±0,4 
P. vulgaris 100 98,99±0,6 98,98±0,7 98,88±0,3 
P. mirabilis 100 99,89±0,1 98,86±0,6 98,96±0,4 
E. agglomerans 100 100 98,93±0,3 98,59±0,5 
L. monocytogenes    100 100 98,98±0,3 98,57±0,2 
K. pneumoniae 100 98,69±0,6 98,68±0,5 98,71±0,3 
P. aeruginosa 100 98,87±0,3 99,85±0,1 98,98±0,7 
C. jejuni 100 98,76±0,5 98,96±0,1 98,79±0,4 
B. subtilis                   100 100 98,68±0,7 97,89±0,7 
C. perfringens 100 97,78±0,6 98,59±0,3 98,75±0,5 

 

Дана концентрація АДР забезпечувала 100% 
знезараження заліза, 99,76±0,1 – 100% дерева, 
99,66±0,3 – 100% штукатуреної поверхні та 
99,36±0,4 – 100% цегли. 

В наступному досліді, збільшивши концент-
рацію розчину до 0,2%, було отримано аналогічні 
результати. 

 
Таблиця 4. 

Антимікробні властивості розчину 0,1% концентрації препарату "ТабДез" 
(% знезараження) 

Тест-об’єкти Культури бактерій 
залізо Дерево штукатурка Цегла 

S. aureus(штам № 209-Р) 100 99,89±0,1 99,98±0,02 100 
S. faecalis 100 100 99,87±0,08 100 
E. coli О2 (штам № 1257) 100 99,98±0,02 99,99±0,01 99,88±0,1 
S. enteritidis 100 99,82±0,1 99,88±0,1 99,89±0,08 
S. typhimurium     100 100 100 100 
Y.enterocolitica 100 100 99,72±0,1 99,82±0,1 
P. vulgaris 100 100 99,73±0,06 100 
P. mirabilis 100 99,79±0,2 99,66±0,3 99,36±0,4 
E. agglomerans 100 100 100 100 
L. monocytogenes    100 100 99,78±0,2 100 
K. pneumoniae 100 100 99,88±0,1 100 
P. aeruginosa 100 99,57±0,3 99,85±0,1 99,68±0,3 
C. jejuni 100 99,76±0,1 99,96±0,03 100 
C. fetus 100 99,78±0,07 99,68±0,2 100 
C. perfringens 100 99,88±0,06 99,69±0,2 99,78±0,2 

 

Висновки. 1. На основі порівняльного 
аналізу даних проведених досліджень встанов-
лено, що активно діюча речовина препарату 
"ТабДез" у найнижче досліджуваній концентрації 
(0,03%) на твердих поверхнях забезпечувала 
знезараження всіх дослідних культур з 
результативністю не менше 95%, тому може 
застосовуватись в якості надійного сануючого 
засобу.  

2. Концентрацію робочого розчину (0,075%) 

належить застосовувати для дезінфекції при 
можливій наявності бактеріальної флори типів: 
E. coli, Salmonella spp., Streptococcus spp., 
Staphylococcus spp., Pseudomonas spp. Proteus 
spp. тощо. 

Перспектива подальших досліджень у 
даному напрямку. З’ясування мінімально ефек-
тивних концентрацій АДР нового препарату сто-
совно вірусів  та дріжджеподібних грибів. 
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В статье наведено результаты выяснения антимикробного действия разных концентраций 

нового дезинфектанта "ТабДез," изготовленного в форме таблеток, которые быстро 
растворяются в воде, относительно основных возбудителей бактериальных инфекций 
продуктивных и домашних животных. 

 
В статі розкрито результати з’ясування антимікробної дії різних концентрацій нового 

дезінфектанту "ТабДез" виготовленого в формі таблеток, що швидко розчиняються у воді, 
відносно основних збудників бактеріальних інфекцій продуктивних та домашніх тварин. 

 
The article presents the results of determination antimicrobial action in various concentrations of a new 

disinfectant "TabDez" which made in the form of tablets that dissolve quickly in water, relative to the main 
causative bacterial infections  agents  of productive and domestic animals. 
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