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Туберкулоцидна акТивнісТь 
деяких біоТехнологічних 
дезінфекційних препараТів

Мета. вивчити бактерицидні властивості щодо 
атипових мікобактерій та збудників туберкульозу 
дезінфекційних препаратів зарубіжного та 
вітчизняного виробництва. Методи. Бактерицидні 
властивості дезінфекційних препаратів вивчали 
щодо тест-культур мікобактерій Mycobacterium 
fortuitum, M. bovis, M. avium. У дослідах 
застосовували дезінфекційні препарати: бриліант, 
бромасепт 50, ФАГ, ДЗПТ-2. Досліди проводили 
згідно з методичними рекомендаціями [2]. 
Результати. Проведено експерименти з культурами 
збудників туберкульозу M. bovis та M. avium 
на тест-об’єктах (батист, дерево, кахель, метал, 
скло) з урахуванням біологічного навантаження. 
Висновки. Установлено, що препарати ДЗПТ-2 
у концентрації 2% за ДР за експозиції 5 год 
і ФАГ у концентрації 2% за експозиції 24 год 
знезаражують усі тест-об’єкти, контаміновані 
M. bovis і M. avium з вірогідністю 99%. Результати 
культурального дослідження підтверджено 
проведенням біологічного дослідження 
бактерицидних властивостей препаратів.

Постановка проблеми. Туберкульоз є 
од ним з найпоширеніших та економічно зна-
чущих інфекційних захворювань серед сіль-
ськогосподарських тварин. Проблема туберку-
льозу актуальна і для України через те, що це 
захворювання за хронічного перебігу порушує 
господарчу діяльність, знижує рентабельність 
виробництва, створює епідемічну небезпеку 
та призводить до великих економічних збит-
ків. У комплексі ветеринарно-санітарних та 
організаційно-господарських заходів, які про-
водять для профілактики та боротьби з тубер-
кульозом, важливе значення має дезінфекція, 
спрямована на інактивацію збудників захво-
рювання у навколишньому середовищі.

Ключові слова: дезінфекційний препарат, ДЗПТ-2, ФАГ,  
концентрація, експозиція, бактерицидна дія.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Основними причинами виникнення захворювання 
великої рогатої худоби на туберкульоз в Україні 
у 45% випадків є порушення вимог під час про-
ведення оздоровчих протитуберкульозних захо-
дів, у 20% — згодовування молодняку відвійок, 
що надходять з молокопереробних підприємств, 
15% — контакт тварин на випасах і водопої з ху-
добою приватного сектору та інших господарств, 
у 8% випадків не вдається встановити причин 
занесення збудника хвороби [1, 3]. У неблаго-
получних щодо туберкульозу фермах у 25,9% 
випадків мікобактерії виділяються з об’єктів нав-
колишнього середовища та в 32,8% — від тва-
рин. Найбільше мікобактеріями контаміновані 
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гнойові канали, підлога стійла, кормові та гнойові 
проходи, годівниці, з яких у 15,5% випадків виді-
ляють M. bovis, у 2,3% — M. tuberculosis і у понад 
80% — атипові мікобактерії [5]. Визначено, що 
атипові мікобактерії циркулюють у стадах великої 
рогатої худоби, благополучних щодо туберкульо-
зу, та є причиною сенсибілізації тварин до ту-
беркуліну і тому знижують діагностичну цінність 
туберкулінової проби [4, 6, 8].

З огляду на те, що для специфічної профі-
лактики туберкульозу великої рогатої худоби 
не розроблено ефективних засобів, провідно-
го значення набувають виявлення і ліквідація 
джерела збудника інфекції та проведення 
ветеринарно-санітарних заходів. Важливу 
роль тут відіграють дезінфекційні заходи, які 
забезпечують розрив епізоотичного ланцю-
га знищенням патогенних мікроорганізмів 
на об’єктах навколишнього середовища [7].

Ураховуючи зазначене вище, науковцями 
ННЦ «ІЕКВМ» розроблено нові дезінфекцій-
ні засоби ДЗПТ-2 і ФАГ та запропоновано 
для застосування у практичній ветеринарії.

Мета досліджень — вивчити бактерицидні 
властивості щодо атипових мікобактерій та 
збудника туберкульозу M. bovis дезінфекцій-
них препаратів зарубіжного та вітчизняного 
виробництва.

Матеріали та методика досліджень. 
Бактерицидні властивості дезінфекцій-
них препаратів вивчали щодо тест-культур 
мікобактерій Mycobacterium fortuitum, 
Mycobacterium bovis, Mycobacterium avium.

Бактерицидні властивості щодо мікобак-
терій визначали у дезінфекційних засобів:

• бриліант — універсальний засіб для дез-
інфекції і стерилізації, виробник — ЗАО Центр 
Профілактики «Гигиена-Мед» (Російська 
Федерація). Склад препарату: алкілдиметил-
бензиламоній хлорид — 0,9%; глутаровий аль-
дегід і функціональні компоненти — 0,8%;

• бромасепт 50 — дезінфекційний засіб, 
виробник — «ABIC Biological Laboratories Teva 
Ltd.» (Ізраїль). Діючі речовини — дидецилди-
метиламоній бромід — 50%; етанол — 40%;

• ФАГ — дезінфекційний засіб, розробник — 
ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної 
ветеринарної медицини» (м. Харків). Діючі ре-
човини: глутаровий альдегід, формальдегід [9];

• ДЗПТ-2 — дезінфекційний препарат, роз-
робник — ННЦ «Інститут експериментальної 
і клінічної ветеринарної медицини» (м. Харків). 
Діюча речовина — глутаровий альдегід [10].

Досліди проведено згідно з методичними 
рекомендаціями [2].

Результати досліджень. Попереднє ви-
значення бактерицидних властивостей дез-
інфекційних препаратів проводили щодо 
атипових мікобактерій виду M. fortuitum сус-
пензійним методом (табл. 1). Дані таблиці 
свідчать, що не всі досліджувані препарати 
знищують атипові мікобактерії M. fortuitum за 
відповідних режимів застосування. Так, робо-
чі розчини препаратів бриліант та бромасепт 

1. Результат культуральних досліджень бакте-
рицидних властивостей дезінфектантів щодо 
M. fortuitum (n = 4)

Режим застосування Дезінфекційний препарат

концентрація 
препарату, 

%

експозиція, 
год

бриліант
бромасепт 

50
ФАГ ДЗПТ-2

1 1 ++++ ++++ ++++ +++
5 +++ ++++ +++ ++
24 +++ +++ ++ ++

2 1 ++++ ++++ ++ +
5 +++ +++ +  – 
24 +++ +++  –  – 

3 1 ++++ ++++  –  – 
5 +++ +++  –  – 
24 ++ +++  –  – 

5 1 +++ +++  –  – 
5 ++ +++  –  – 
24 ++ +++  –  – 

Примітка: «+» — ріст до 10 колоній мікобактерій 
(к.м.); «++» — 10 – 20; «+++» — 20 – 50; «++++» — 
понад 50 к.м. на поверхні поживного середовища; 
« – » — ріст колоній відсутній.

2. бактерицидні властивості дезінфектантів 
щодо збудників туберкульозу (n=3)

Культура Препарат

Режим 
застосування

Тест-об’єкт

Контроль

ко
нц

ен
тр

ац
ія

 
пр

еп
ар

ат
у,

 %

ек
сп

оз
иц

ія
,  

го
д

ба
ти

ст
де

ре
во

ка
хе

ль
м

ет
ал

ск
ло

M. bovis ДЗПТ-2 2 5 — — — — — ++++

24 — — — — — ++++

M. avium 5 — — — — — ++++

24 — — — — — ++++

M. bovis ФАГ 2 5 + + — — — ++++

24 — — — — — ++++

M. avium 5 + + — — — ++++

24 — — — — — ++++

Примітка: « – » — ріст колоній відсутній; «+» — ріст 
до 10 к.м.; «++++» — ріст понад 50 к.м.
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50 у концентрації 1 – 5% за експозиції 1 –  
24 год мають лише слабкий бактеріостатич-
ний вплив, водночас ріст мікобактерій на по-
верхні поживного середовища становить від 
10 до понад 50 колоній мікобактерій.

Препарат ФАГ за застосування у концентра-
ції 1% за експозиції 24 год та у концентрації 2% 
за експозиції 1 – 5 год має бактеріостатичний 
вплив на M. fortuitum, у разі збільшення кон-
центрації та експозиції препарату спостерігали 
бактерицидний ефект.

За дії препарату ДЗПТ-2 в концентрації 1% 
за ДР за експозиції 1 – 24 год спостерігали бак-
теріостатичну дію. Ріст мікобактерій становив 
10 – 50 колоній. У концентрації 2% за ДР за 
експозиції 1 год препарат має суббактерицидну 
дію, у концентрації 2% за ДР — знищує атипові 
мікобактерії через 5 год.

Наступним кроком було проведення екс-
периментів з культурами збудників туберку-
льозу M. bovis та M. avium на тест-об’єктах 
(батист, дерево, кахель, метал, скло) з ураху-
ванням біологічного навантаження (табл. 2).

Результати досліджень, наведені в табл. 2,  
свідчать про наявність туберкулоцидних влас-
тивостей у розроблених дезінфекційних пре-
паратів. За результатами статистичної обробки 
отриманих даних установлено, що препарат 
ДЗПТ-2 у концентрації 2% за ДР за експозиції 
5 год і препарат ФАГ у концентрації 2% за екс-
позиції 24 год знезаражують усі тест-об’єкти, кон-
таміновані M. bovis і M. avium з вірогідністю 99%.

Результати культурального дослідження 
було підтверджено проведенням біологічного 
дослідження бактерицидних властивостей 
препаратів.

Не всі дезінфектанти, що є на ринку 
України, мають бактерицидні властивості 
щодо мікобактерій. Дезінфектант ДЗПТ-2 
у концентрації 2% за ДР за експозиції 5 –  
24 год і ФАГ у концентрації 2% за експозиції 
24 год знезаражують тест-об’єкти (ба-
тист, дерево, кахель, метал, скло), конта-
міновані збудниками туберкульозу M. bovis 

і M. avium. Дезінфекційні препарати ДЗПТ-2 
і ФАГ можна застосовувати під час про-
ведення дезінфекції за туберкульозу сіль-
ськогосподарських тварин. Перспектива по-
дальших досліджень полягає у пошуку нових 
екологічно безпечних і високоефективних 
дезінфекційних засобів з широким спектром 
бактерицидної дії.
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