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Постановка проблеми. Дезінфекція спрямова-
на на знищення збудника інфекції в навколишньо-
му середовищі. З цією метою застосовують дезін-
фікуючі препарати з різних хімічних груп, але пер-
спективними для профілактики і боротьби з інфек-
ційними хворобами, особливо з туберкульозом, є 
альдегіди в комплексі з ПАР, ЧАС, стабілізований 
перекис водню, надкислоти, третинні аміни [4]. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
При тривалому застосуванні одних і тих же дез-
засобів у мікроорганізмів може формуватися 
підвищена резистентність. Так, на основі індексу 
активності встановлено, що найвища частота 
резистентності до дезінфектантів «Аламінол», 
«Вегасепт», «Екомін», «Хлоржавель» зареєстро-
вана в епідермальних стафілококів (68,2 %) і ге-
молітичних ешеріхій (39,4 %). Подібну резисте-
нтність проявляють золотистий стафілокок і 
клебсієли (29,3 % і 26,7 %) [2]. 
Отримані експериментальні дані показують, 

що надзвичайна пластичність адаптаційних мо-
жливостей збудників туберкульозу M. bovis, 
M. tuberculosis, M. avium та умовно-патогенних 
мікобактерій M. fortuitum за тривалого і необґру-
нтованого використання у тваринництві антиба-
ктеріальних препаратів із різним механізмом 
біологічної дії може стати причиною формуван-
ня й поширення резистентних до таких засобів 
популяцій мікобактерій різних видів зі змінени-
ми диференційними ознаками. Це може не лише 

ускладнювати бактеріологічну діагностику, але й 
створювати неконтрольовану епізоотичну ситу-
ацію щодо туберкульозної інфекції [1]. Чимало 
із запропонованих деззасобів – малоефективні в 
ветеринарній практиці. Більшість із них прояв-
ляють лише бактеріостатичні властивості щодо 
мікобактерій [5]. Тому асортимент туберкулоци-
дних дезінфектантів є обмеженим і потребує ар-
гументованого і вчасного оновлення. 
Мета досліджень. Визначення бактерицидних 

властивостей щодо мікобактерій нового дезінфі-
куючого препарату «Біоконтакт» і встановлення 
оптимальних режимів його застосування при 
туберкульозній інфекції. 
Матеріали і методи досліджень. Препарат 

«Біоконтакт» виробництва ТОВ «Біохем Лтд» 
(Україна) має у своєму складі гліоксаль, глута-
ровий альдегід, четвертинні амонієві сполуки, 
полігексаметіленгуанідин, туманоутворюючий 
компонент. 
Деззасіб випробовували в концентрації 0,1%, 

0,2%, 0,5%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6% при експо-
зиції 3, 5 і 24 години щодо атипових мікобакте-
рій M. fortuitum та збудника туберкульозу M. bo-
vis. 
Визначення бактерицидних властивостей пре-

парату проводили згідно з методичними рекоме-
ндаціями «Визначення бактерицидних властиво-
стей дезінфікуючих засобів, проведення дезін-
фекції та контроль її якості при туберкульозі 
сільськогосподарських тварин» [3]. 
Результати досліджень. Попереднє визна-

чення бактерицидної дії засобу «Біоконтакт» 
проводили стосовно швидкоростучих атипових 
мікобактерій виду M. fortuitum (табл. 1). 
Із даних таблиці 1 видно, що дезінфектант 

«Біоконтакт» у концентрації 0,1-0,2% при експо-
зиції 24 години, в концентрації 0,5-3%, при екс-
позиції 3-24 години, та в концентрації 4-6% при 
експозиції 3-5 годин проявляє лише бактеріоста-
тичні властивості щодо тест-культури M. fortui-
tum. Бактерицидні властивості деззасобу відмі-
чали при застосуванні в концентрації 4-6% при 
експозиції 24 години. 

Наведені результати досліджень із визначення бак-
терицидних властивостей щодо швидкоростучих 
атипових мікобактерій Mycobacterium fortuitum та 
збудника туберкульозу Mycobacterium bovis нового 
дезінфікуючого препарату «Біоконтакт». Встанов-
лено, що деззасіб «Біоконтакт» у концентрації 4 % 
та експозиції 24 години можна застосовувати для 
проведення профілактичних й оздоровчих ветерина-
рно-санітарних заходів у благополучних і неблагопо-

лучних щодо туберкульозу господарствах. 
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1. Бактерицидна активність «Біоконтакту» стосовно Mycobacterium fortuitum 
Експозиція Концентрація 3 год. 5 год. 24 год. Контроль 

0,1 % ++++ ++++ ++ ++++ 
0,2 % ++++ ++++ ++ ++++ 
0,5 % +++ +++ + ++++ 
1 % +++ ++ + ++++ 
2 % +++ + + ++++ 
3 % ++ + + ++++ 
4 % + + – ++++ 
5 % + + – ++++ 
6 % + + – ++++ 

Примітка:  «-» – ріст колоній відсутній; «+» – до 10 колоній мікобактерій на поверхні поживного 
середовища; «++» – від 10 до 20 колоній мікобактерій на поверхні поживного середовища; «+++» – 
від 20 до 50 колоній мікобактерій на поверхні поживного середовища; «++++» – більше ніж 50 коло-
ній мікобактерій на поверхні поживного середовища. 

2. Бактерицидна активність «Біоконтакту» щодо Mycobacterium bovis 
Тест-об’єкт Препарат дерево плитка батист скло 

«Біоконтакт» 4 %, 24 год. – – – – 
3 % лужний формальдегід, 24 год. – – – – 

Контроль (чиста культура) + + + + 
Примітка:  «-» – ріст колоній відсутній; «+» – ріст колоній наявний. 

Після отримання позитивних результатів по-
передніх досліджень, визначення дезінфікуючих 
властивостей препарату «Біоконтакт» проводили 
щодо збудника туберкульозу M. bovis на тест-
об’єктах (табл. 2). 
З даних таблиці 2 видно, що дезінфікуючий 

препарат «Біоконтакт» у концентрації 4 % при 
експозиції 24 години знезаражує тест-об’єкти (де-
рево, плитка, батист, скло), контаміновані збудни-
ком M. bovis. При біологічному дослідженні були 
підтверджені бактерицидні властивості щодо збу-
дника туберкульозу M. bovis препарату в концент-
рації 4 % при експозиції 24 години. На введення 

туберкуліну реагували лише тварини контрольної 
групи (чиста культура) – при патологоанатомічно-
му дослідженні у них були виявлені характерні для 
туберкульозу ураження. З відібраного від контро-
льних і дослідних тварин біоматеріалу культуру 
M. bovis було виділено лише від тварин контроль-
ної групи (чиста культура). 
Висновок. Дезінфікуючий препарат «Біокон-

такт» проявляє бактерицидні властивості щодо 
мікобактерій і може бути застосований при про-
веденні профілактичних та оздоровчих заходів 
при туберкульозі в тваринницьких господарст-
вах у концентрації 4 % при експозиції 24 години. 
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