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At present, disinfectants, which are used in livestock buildings, are different as to concentration of active 

substances, composition, application and a number of other properties. Most of them are imported 

commercial products. The relevance of the research is to replace them on the domestic market with more 

effective, safe and cost-efficient preparations. Such products must be highly effective and have a wide range 

of bactericidal, virucidal, fungicidal and sporocidal action. The improvement of livestock’s health after 

infectious diseases, especially tuberculosis, which causes significant economic losses to this sector and 

threatens human health, is one of the important tasks of veterinary medicine specialists. The spreading of 

tuberculosis causal agents and atypical mycobacteria in the environment demands from specialists to use 

highly effective antimicrobial preparations to prevent further persistence of these microorganisms, as well as 

infecting farm animals. Ukrainian and foreign manufacturers recommend a great number of disinfectants, 

which are rather effective in the prevention and elimination of most infectious diseases. However, it should 

be noted that not all disinfectants are effective enough for tuberculosis infection. This paper presents the 

study results of the bactericidal properties of the “DOROSEPT SUPER” disinfectant as related to 

Mycobacterium fortuitum, as well as Mycobacterium bovis on test objects. The suspension method has shown 

that Mycobacteria fortuitum die after applying aqueous disinfectant solution at a concentration of 1.0 % and 

exposure of 1 hour. After the treatment of wooden, batiste, metal, tile and glass test objects, which were 

contaminated with M. bovis, the viability of the latter ceased after 24 hours under the influence of 3 % 

preparation concentration. Moreover, while applying an aqueous solution to the same test objects in an 

operating mode of 1.0 % − 24 hours, mycobacteria died in all cases, except those that were applied to 

wooden surface. The results of biological study of the “DOROSEPT SUPER” disinfectant were also 

presented in the article. 
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БАКТЕРИЦИДНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗАСОБУ «DOROSEPT SUPER» ЩОДО МІКОБАКТЕРІЙ 

А. П. Палій, А. І. Завгородній,  
Національний науковий центр «Інститут експериментальної та клінічної ветеринарної медицини», 
м. Харків, Україна 

А. О. Бондарчук,  
Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків, Україна 

Нині дезінфікуючі засоби, що використовуються у тваринницьких приміщеннях, різні за 
концентрацією діючих речовин, складом, застосуванням та іншими властивостями. Більшість з них є 
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імпортними продуктами. Вкрай актуально їх замінити на вітчизняному ринку ефективними, 
безпечними і економічними препаратами. Це мають бути високоефективні засоби, з широким 
спектром бактерицидної, віруліцидної, фунгіцидної і спороцидної дії. Одним з важливих завдань 
фахівців ветеринарної медицини є запобігання інфекційним захворюванням у тваринництві, особливо 
від туберкульозу, який завдає цій галузі значних економічних збитків і загрожує здоров'ю людей. Значне 
поширення у довкіллі збудників туберкульозу й атипових мікобактерій вимагає від спеціалістів 
застосування високоефективних антимікробних препаратів, щоб запобігти подальшій персистенції 
цих мікроорганізмів, а також інфікуванню сільськогосподарських тварин. Вітчизняні та закордонні 
виробники рекомендують велику кількість дезінфектантів, які є досить ефективними при 
профілактиці та ліквідації більшості інфекційних захворювань. Водночас потрібно зазначити, що не 
всі деззасоби достатньо ефективні при туберкульозній інфекції. У цій роботі наведені результати 
досліджень бактерицидних властивостей дезінфікуючого засобу «DOROSEPT SUPER» щодо 
Mycobacterium fortuitum, а також Mycobacterium bovis на тест-об’єктах. Суспензійним методом 
встановлено, що Mycobacterium fortuitum гинуть при застосуванні водного розчину деззасобу при 
концентрації 1,0 % та експозиції 1 година. У разі нанесення препарату на дерев'яні, батистові, 
металеві, плиткові та скляні тест-об'єкти, які були контаміновані M. bovis, життєздатність 
останніх припинялася через 24 години при дії препарату в 3 % концентрації. Водночас при нанесенні 
водного розчину на ті ж самі тест-об’єкти в робочому режимі 1,0 % – 24 години мікобактерії гинули у 
всіх випадках, окрім тих, які були нанесені на дерев'яну поверхню. Також у статті наведені результати 
біологічного дослідження дезінфікуючого засобу «DOROSEPT SUPER».  

Ключові слова: дезінфікуючий засіб, мікобактерії, туберкульоз, концентрація, експозиція. 

БАКТЕРИЦИДНЫЕ СВОЙСТВА СРЕДСТВА «DOROSEPT SUPER» 
ПО ОТНОШЕНИЮ К МИКОБАКТЕРИЯМ 

А. П. Палий, А. И. Завгородний,  
Национальный научный центр «Институт экспериментальной и клинической ветеринарной 
медицины», г. Харьков, Украина 

А. А. Бондарчук, 
Харьковская государственная зооветеринарная академия, г. Харьков, Украина 

На сегодняшний день дезинфицирующие средства, используемые в животноводческих помеще-
ниях, различные по концентрации действующих веществ, составу, применению и другим свойствам. 
Большинство из них представлены импортными продуктами. Крайне актуально их заменить на 
отечественном рынке эффективными, безопасными и экономичными продуктами. Они должны 
быть высокоэффективными средствами, обладающими широким спектром бактерицидного, виру-
лицидного, фунгицидного и спороцидного действия. В данной работе приведены результаты иссле-
дований бактерицидных свойств дезинфицирующего средства «DOROSEPT SUPER» на 
Mycobacterium fortuitum, а также Mycobacterium bovis на тест-объектах. Суспензионным методом 
установлено, что Mycobacterium fortuitum погибают при применении водного раствора дезсредства 
при концентрации 1,0 % и экспозиции 1 час. При нанесении на деревянные, батистовые, металличе-
ские, плиточные и стеклянные тест-объекты, которые были контаминированы M. bovis, жизнеспо-
собность последних прекращалась через 24 часа при воздействии препарата в 3% концентрации. 
Наряду с этим при нанесении водного раствора на те же тест-объекты в рабочем режиме 1,0 % − 

24 часа микобактерии погибали во всех случаях, кроме тех, которые были нанесены на деревянную 
поверхность. Также в статье приведены результаты биологического исследования дезинфицирую-
щего средства «DOROSEPT SUPER». 

Ключевые слова: дезинфицирующее средство, микобактерии, туберкулез, концентрация, экспозиция. 

Вступ 

Туберкульоз тварин представляє як серйозну епідемічну, так і епізоотологічну небезпеку та має 
широке розповсюдження на території багатьох країн світу [11, 20]. 

У системі боротьби з туберкульозною інфекцією гостро постають питання щодо експрес-

діагностики та ранньої профілактики виникнення цього захворювання, боротьба з мультирезистент-
ними формами інфекції, розробка ефективних вакцин [4], а також застосування високоефективних 
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дезінфікуючих засобів у комплексі ветеринарно-санітарних заходів [1, 12]. 
Вчасне та повсюдне впровадження науково обґрунтованих програм боротьби з туберкульозом є не лише 

соціально важливим аспектом, але й передбачає отримання суттєвих економічних дивідендів [16]. 
Останнім часом проведено низку досліджень щодо пошуку та розробки ефективних протитубер-

кульозних дезінфектантів з різних хімічних груп. Оцінюючи летючі хімічні речовини, було визначе-
но, що ацетон (22,5 % – 24 години), гідроксид амонію (1,0 % – 36 годин), хлороформ (0,5 % – 48 го-
дин), етиловий спирт (17,5 % – 48 годин) і ксилол (3,0 % – 48 годин) інактивують мікобактерії 
M. bovis, тому можуть бути потенційно корисними для тваринницьких господарств [17].

Найбільш ефективними та поширеними деззасобами є альдегідні сполуки, біоцидна дія яких поля-
гає в руйнації поверхневих структур мікобактерій, утворенні в цитоплазмі вакуолей та осміофільних 
включень. У разі дії на мікобактеріальні клітини альдегідного дезінфікуючого препарату виникають 
комплексні незворотні зміни структурних елементів мікобактерій, що призводять до повної загибелі 
мікроорганізмів [2, 6]. 

Поряд з цим встановлено наявність туберкулоцидної дії і в інших деззасобів, визначено ефективні 
режими їхнього застосування як у лабораторних, так і виробничих умовах [2, 18]. 

Виявлено, що оцтова кислота є ефективним мікобактерицидним засобом, навіть проти дуже стій-
кого, клінічно важливого комплексу Mycobacterium abscessus. [10]. Визначена ефективність ультра-
фіолетового випромінювання для знищення мікобактерій в обмежених приміщеннях [14]. Дослі-
дження газової плазми, антимікробних поверхонь і парових систем стали цікавими альтернативами 
звичайним дезінфектантам [3]. 

Бактерицидний ефект деззасобів залежить не лише від режимів їхнього застосування, але й від на-
явності біологічного навантаження [5]. 

Актуальним залишається питання вибору тестової культури при апробації туберкулоцидних влас-
тивостей деззасобів. Повідомляється, що культура Mycobacterium smegmatis не є адекватною мо-
деллю для тестування активності дезінфікуючих засобів проти мікобактерій [9], а також, що культура 
мікобактерій M. chelonae та M. abscessus є більш резистентною, ніж M. smegmatis, а M. terrae більш 
стійка, ніж M. bovis (штам BCG) [8]. Найбільш стійкою культурою до дії деззасобів вважається 
M. tuberculosis [13].

Збільшення інвестицій у протитуберкульозні заходи, розробка нових антимікробних препаратів,
допоміжних методів лікування та діагностики є найкращою можливістю контролювати це інфекційне 
захворювання [21].  

Метою наших досліджень було виявити в лабораторних умовах бактерицидні властивості дезін-
фікуючого засобу «DOROSEPT SUPER» щодо Mycobacterium fortuitum (шт. 122) та Mycobacterium 

bovis (шт. Vallee). 

Матеріали і методи досліджень 

Експериментальні дослідження проводили згідно з методичними рекомендаціями «Визначення 
бактерицидних властивостей дезінфікуючих засобів, проведення дезінфекції та контроль її якості при 
туберкульозі сільськогосподарських тварин»», що затверджені науково-технічною радою Державного 
комітету ветеринарної медицини України 20.12.2007 р. 

Бактерицидні властивості деззасобу «DOROSEPT SUPER» визначали щодо збудника туберкульо-
зу M. bovis та атипових мікобактерій, які вирощували на середовищі Павловського протягом, відпо-
відно, 30–45 та 14–21 діб за температури 37 °С. У дослідах використовували бактеріальну масу тест-

культур мікобактерій, які мали типові культуральні та біологічні властивості. 
Бактерицидну дію препарату «DOROSEPT SUPER» щодо збудника туберкульозу Mycobacterium 

bovis (шт. Vallee) та атипових мікобактерій Mycobacterium fortuitum (шт. 122) випробовували в конце-
нтрації 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, 5,0 і 7,0 % за експозиції 1, 5 і 24 години. 

Перед початком досліду з тест-культур атипових мікобактерій M. fortuitum та збудника туберку-
льозу M. bovis, що виростали на середовищі Павловського, готували завись у концентрації 2 млрд 
бактеріальних тіл в 1 см3 стерильного ізотонічного розчину. Для цього бактеріальну масу тест-

культур мікобактерій переносили бактеріологічною петлею в попередньо зважені на аналітичних ва-
гах стерильні флакони ємністю 100–200 см3 з бусами, шляхом зважування визначали масу внесених у 
них мікобактерій, а потім вносили необхідний об’єм стерильного ізотонічного розчину. Флакони 
струшували на шуттель-апараті протягом 30-ти хвилин до одержання однорідної зависі мікобактерій. 

Після цього готували робочі розчини «DOROSEPT SUPER» у вищезазначених концентраціях, які 
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вносили по 10 см3 у флакони ємністю 20 см3. Потім до кожного дослідного флакона окремо вносили 
по 0,2 см3 зависі атипових мікобактерій. Вміст флаконів ретельно перемішували і витримували зада-
ну експозицію дії дезінфектанту. Як контроль бактерицидної дії досліджуваного препарату викорис-
товували флакон із зависсю тест-культур атипових мікобактерій, у який замість розчинів дезінфікую-
чого препарату вносили 10 см3 стерильного ізотонічного розчину. 

Потім з дослідних і контрольного флаконів відбирали проби по 10 см3, переносили їх до центри-
фужних пробірок, які центрифугували при 3000 об/хв. протягом 30-ти хвилин. 

Для припинення дії препарату в дослідних пробірках осад, що утворився після центрифугування, а також 
контрольну пробу двічі відмивали стерильним ізотонічним розчином шляхом центрифугування. 

Після цього завись осаду висівали на поживне середовище для культивування мікобактерій. Про-
бірки з висівами витримували в термостаті за температури 37 °С протягом 90 діб, і через кожні 3–5 

днів після висіву проводили облік росту культур. 
Визначення бактерицидних властивостей препарату «DOROSEPT SUPER» також проводили із за-

стосуванням тест-об’єктів: дерево, керамічна плитка, батист, скло, метал з використанням тест-

культури Mycobacterium bovis та застосуванням біологічного навантаження (гноївка). 
На кожний тест-об’єкт наносили суміш, що містила 1 см3 зависі тест-культури збудника туберку-

льозу і 0,5 см3 стерильної гноївки. Після цього дослідні тест-об’єкти обробляли робочими розчинами 
дезінфектанту. На контрольні тест-об’єкти замість дезінфектанту наносили окремо стерильний ізото-
нічний розчин. Після витримування заданої експозиції з кожного контрольного і дослідного тест-

об’єкту робили зіскрібки і змиви стерильним ізотонічним розчином у чашці Петрі, вміст яких пере-
носили до центрифужних пробірок і центрифугували при 3000 об/хв. протягом 30 хвилин. Для нейт-
ралізації дії препаратів осад у пробірках двічі відмивали стерильним ізотонічним розчином шляхом 
центифугування. Отриманий осад дослідних і контрольних проб ресуспендували в 5 см3 стерильного 
ізотонічного розчину і стерильною піпеткою висівали на поживне середовище для культивування мі-
кобактерій, а також заражали морських свинок. 

Пробірки з висівами витримували в термостаті за температури 37 °С протягом трьох місяців, і че-
рез кожні 3–5 діб проводили облік росту посівів. 

Біологічне дослідження виконували на здорових 5 дослідних та 5 контрольних морських свинках 
масою 300–350 г. Морським свинкам роздільно вводили під шкіру, в ділянці паху, в дозі 1 см3 суспе-
нзію осаду, який одержали після обробки дослідних та контрольних тест-об’єктів з культурою 
Mycobacterium bovis. 

За лабораторними тваринами спостерігали протягом 3-х місяців. У цей строк тварин один раз на 
місяць досліджували туберкуліновою пробою. Тварин, загиблих під час досліду та забитих після його 
завершення, досліджували патологоанатомічним та культуральним методами на туберкульоз. 

Результати досліджень та їх обговорення 

Результат попереднього визначення бактерицидної дії препарату «DOROSEPT SUPER» щодо ати-
пових мікобактерій Mycobacterium fortuitum за допомогою суспензійного методу наведені в таблиці 1. 

Аналіз отриманих результатів свідчить про те, що препарат «DOROSEPT SUPER» у концентрації 
0,5 % за експозиції 1–24 години має лише бактеріостатичні властивості щодо атипових мікобактерій 

M. fortuitum.

Бактерицидні властивості препарат «DOROSEPT SUPER» щодо M. fortuitum проявляє в концент-
рації 1,0–7,0 % за експозиції 1–24 години. 

Після отримання позитивних результатів попередніх дослідів остаточне визначення режиму бак-
терицидної дії препарату «DOROSEPT SUPER» проводили щодо збудника туберкульозу M. bovis з 
використанням тест-об’єктів: дерево, керамічна плитка, батист, скло, метал із застосуванням біологі-
чного навантаження (гноївка). Результати цього досліду наведені в таблиці 2. 

З матеріалів таблиці 2 видно, що дезінфікуючий препарат «DOROSEPT SUPER» у концентрації 
1,0–2,0 % за експозиції 1–24 години та в концентрації 3,0–7,0 % за експозиції 1–5 годин не знезара-
жує тест-об’єкти, контаміновані збудником туберкульозу M. bovis. При застосуванні препарату в 
концентрації 3,0–7,0 % за експозиції 24 години він знезаражував усі тест-об’єкти. 

Варто зазначити, що найбільш чутливою моделлю для проведення біопроби при дослідженні про-
титуберкульозних засобів є мурчаки [7], що ми і врахували при проведенні відповідних досліджень. 
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1. Результати культурального дослідження бактерицидної дії препарату «DOROSEPT SUPER»
щодо M. fortuitum 

Режим застосування Результат 

Концентрація Експозиція Дослід Контроль 

0,5 % 

1 год 

5 год 

24 год 

+

+

+

+

+

+

1,0 % 

1 год 

5 год 

24 год 

–

–

–

+

+

+

2,0 % 

1 год 

5 год 

24 год 

–

–

–

+

+

+

3,0 % 

1 год 

5 год 

24 год 

–

–

–

+

+

+

4,0 % 

1 год 

5 год 

24 год 

–

–

–

+

+

+

5,0 % 

1 год 

5 год 

24 год 

–

–

–

+

+

+

7,0 % 

1 год 

5 год 

24 год 

–

–

–

+

+

+

Примітки: “–” – відсутність росту мікобактерій; “+” – ріст мікобактерій. 

2. Результати визначення бактерицидної дії препарату «DOROSEPT SUPER»
щодо M. bovis на тест-об’єктах 

Режим 

застосування 

Тест-об’єкт 

дерево батист метал плитка скло 

1,0 % – 1 година + + + + + 

1,0 % – 5 годин + + + + + 

1,0 % – 24 години + – – – – 

2,0 % – 1 година + + + + + 

2,0 % – 5 годин + + + + + 

2,0 % – 24 години + – – – – 

3,0 % – 1 година + + + + + 

3,0 % – 5 годин + + + – – 

3,0 % – 24 години – – – – – 

4,0 % – 1 година + + + + + 

4,0 % – 5 годин + + + – – 

4,0 % – 24 години – – – – – 

5,0 % – 1 година + + + + + 

5,0 % – 5 годин + + + – – 

5,0 % – 24 години – – – – – 

7,0 % – 1 година + + + + + 

7,0 % – 5 годин + + + – – 

7,0 % – 24 години – – – – – 

Примітки: “–” – відсутність росту мікобактерій; “+” – ріст мікобактерій. 
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При біологічному дослідженні були підтверджені бактерицидні властивості щодо збудника тубер-
кульозу M. bovis досліджуваного дезінфікуючого препарату в концентрації 3,0 % за експозиції 24 го-
дини. На внутрішньошкірне введення туберкуліну ППД для ссавців реагували лише тварини контро-
льної групи та при патологоанатомічному дослідженні в них були виявлені характерні для туберку-
льозу ураження. Культуральним дослідженням відібраного від дослідних і контрольних тварин пато-
логічного матеріалу збудник туберкульозу M. bovis був виділений лише від тварин контрольної гру-
пи. Дослідні тварини на внутрішньошкірне введення туберкулінів не реагували, а з біоматеріалу після 
завершення досліду культур мікобактерій не було виділено. 

Незважаючи на широкий асортимент дезінфікуючих засобів, усе ще залишається актуальним по-
шук більш екологічних і безпечних протимікробних засобів, які могли би бути альтернативою альде-
гідним сполукам [6]. Поряд із застосуванням хлорних деззасобів, до яких належить і досліджуваний 
нами препарат, необхідно зазначити, що висока гідрофобність клітинної мембрани в поєднанні з ме-
таболічними змінами може призвести до толерантності мікобактерій до хлору [19]. 

Отримані нами результати досліджень розширюють спектр протитуберкульозних дезінфектантів, 
що своєю чергою дозволить аргументовано проводити ротацію деззасобів у загальному комплексі 
ветеринарно-санітарних заходів. 

Висновки 

У результаті бактеріологічного та біологічного досліджень бактерицидних властивостей препара-
ту «DOROSEPT SUPER» щодо мікобактерій з’ясовано, що цей дезінфектант знищує збудника тубер-
кульозу M. bovis у концентрації 3,0–7,0 % за експозиції 24 години. Препарат «DOROSEPT SUPER» 

може бути застосований для проведення профілактичної та вимушеної дезінфекції приміщень у бла-
гополучних і неблагополучних щодо туберкульозу великої рогатої худоби сільськогосподарських 
підприємствах як 3,0 % водний розчин за експозиції 24 години з розрахунку 1000 мл/м2. 

Перспективи подальших досліджень. Для більш детального з'ясування бактерицидної дії препара-
ту «DOROSEPT SUPER» будуть проведені дослідження на виробництві. 
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