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У статті наведені результати досліджень бактерицидних властивостей нового 

вітчизняного дезінфікуючого засобу «Глудіформ–888», створеного на основі глутарового 

альдегіду, гліоксалю, дидецилдиметиламонію хлориду та формальдегіду. Встановлено його 

бактерицидне розведення, бактерицидну концентрацію, фенольний коефіцієнт та білковий 

індекс. Визначена ефективність деззасобу щодо штамів мікроорганізмів при знезараженні 

поверхонь тест-об’єктів. Доведено, що дезінфікуючий засіб «Глудіформ–888» проявляє високі 

дезінфікуючі властивості у виробничих умовах. Він у 3,0 % концентрації і вище є ефективним 

для обробки поверхонь із дерева, металу та кахелю, які забруднені органічними речовинами, 

та об’єктів, які підлягають ветеринарному контролю, а при спорових формах 

мікроорганізмів його робоча концентрація повинна бути 6,0 % і вище, при експозиції 

у 120 хвилин і більше. 

Ключові слова: ДЕЗЗАСІБ «ГЛУДІФОРМ–888», ТЕСТ-КУЛЬТУРИ, 

БАКТЕРИЦИДНЕ РОЗВЕДЕННЯ, БАКТЕРИЦИДНА КОНЦЕНТРАЦІЯ, ФЕНОЛЬНИЙ 

КОЕФІЦІЄНТ, БІЛКОВИЙ ІНДЕКС, ТЕСТ-ОБ’ЄКТИ, ДЕЗІНФЕКЦІЯ. 

 

У сучасних умовах ведення тваринництва на промисловій основі з метою недопущення 

інфекційних, інвазійних і, особливо, антропозоонозних хвороб, важливе місце в комплексі 

заходів займає дезінфекція. Вона має вирішальне значення та залишається найбільш дешевим, 

доступним, відносно простим і, головне, надійним засобом в неспецифічній профілактиці 

захворювань сільськогосподарських тварин і птиці. Ринок дезінфікуючих засобів України 

представлений їх широким асортиментом, які у своєму складі містять одну чи декілька діючих 

речовин. Однак більшість з них не в повній мірі відповідають сучасним вимогам по 
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універсальності, розчинності, активності стосовно широкого спектру до мікроорганізмів та 

формуванню до них резистентності, неагресивності відносно різноманітних будівельних 

конструкцій і матеріалів, екологічної безпеки, оптимальному співвідношенню – «ефективність 

– витратна норма – ціна». Тому доводиться використовувати нові, більш ефективні деззасоби 

[1]. 

Для вивчення бактерицидної активності та визначення ефективності різних 

концентрацій, представлено новий дезінфікуючий засіб «Глудіформ–888», для дезінфекції 

об’єктів, що підлягають ветеринарно-санітарному нагляду. Дезінфектант являє собою 

прозорий світло-жовтого кольору, без механічних включень розчин, зі специфічним запахом. 

Добре змішується з водою. У 1000 мл деззасобу містяться такі діючі речовини: глутаровий 

альдегід – 70 г, гліоксаль – 56 г, дидецилдиметиламонію хлорид і формальдегід по – 130 г. 

Деззасіб призначений для вологої та аерозольної дезінфекції. Термін зберігання – 2 роки з дня 

виготовлення. 

Альдегідам притаманна сильна бактерицидна, туберкулоцидна, віруліцидна, 

фунгіцидна та спороцидна дія. З групи альдегідів для дезінфекції використовують 

гліоксалевий (гліоксаль) та глутаровий діальдегід. Гліоксаль – органічна сполука, жовта 

рідина та э найпростішим діальдегідом. Глутаровий альденід є основною діючою речовиною 

багатьох закордонних і вітчизняних препаратів для дезінфекції. Засоби на основі діальдегідів 

виявляють активність за наявності органічних речовин, не мають корозійної дії, не псують 

виробів з гуми, дерева і пластмаси [2]. 

Деззасоби на основі четвертинних амонієвих сполук (ЧАС) характеризуються хорошою 

розчинністю та мийним ефектом, антикорозійними й антистатичними властивостями. Серед 

ЧАС найуживаніші – алкілдиметилбензиламонію хлорид, диоктилдиметиламонію хлорид, 

дидецилметиламонію хлорид. Ці сполуки входять до складу більшості сучасних 

найпоширеніших дезінфектантів. Їх дія полягає у здатності проникати в цитоплазматичну 

мембрану мікроорганізмів, що супроводжується незворотними змінами властивостей і 

структури нейтральних та кислих мембранних ліпідів, що призводить до підвищення 

проникності цитоплазматичної мембрани, зниження активності ферментних систем. 

Ефективніше, краще ніж деякі окиснювачі, руйнують ДНК-вмістимі оболонкові віруси [1–3]. 

Формальдегіду/формаліну притаманна сильна бактерицидна, туберкулоцидна, 

вірулецидна, фунгіцидна та спороцидна дія. Їх активність зумовлена алкілюванням меркапто-, 

гідроксі-, карбоксі- й аміногруп РНК і ДНК та білків мікробів, що призводить до пригнічення 

синтезу білків і нездатності до розмноження, а в результаті – до загибелі мікроорганізму. 

Проте, застосування формальдегіду обмежується через його подразнювальний вплив на 

слизові оболонки (навіть за дуже низьких концентрацій), тому після дезінфекції цими 

розчинами приміщення необхідно провітрювати кілька діб [2, 3]. 

Метою роботи було вивчення бактерицидної активності, визначення ефективності 

різних концентрацій деззасобу «Глудіформ–888» при дезінфекції об’єктів, що підлягають 

ветеринарному нагляду, та встановлення при його застосуванні режимів дезінфекції. 

Матеріали і методи. Бактерицидне розведення (БР) і бактерицидну концентрацію (БК) 

дезінфікуючого засобу «Глудіформ–888» визначали in vitro на штамах культур Escherichia сoli, 

Staphylococcus аureus, Sаlmonella typhimurium, Bacillus subtilis (вегетативна форма), 

Proteus vulgaris. Для вивчення бактерицидних властивостей робили серійні розведення та 

визначали ефективність розведення деззасобу, в яких було відмічено загибель тест-культур, та 

наявність їх росту в контролі. 

При вивченні фенольного коефіцієнту (ФК) визначали БР фенолу і досліджуваного 

деззасобу до кишкової палички та золотистого стафілококу. Для вивчення білкового індексу 

(БІ), який робили на культурі E. сoli, показник БР досліджуваного деззасобу при відсутності 

білка порівнювали з показником БР у досліді з білком. 

Вивчення антимікробної активності деззасобу «Глудіформ–888» при знезараженні 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0
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поверхонь тест-об’єктів, контамінованих музейними штамами культур E. сoli, S. аureus, 

B. subtilis (вегетативна та спорова форми) з незабрудненням та забрудненням органічними 

речовинами, з метою розроблення режиму знезараження їх в залежності від концентрації 

розчину, кратності обробки, витрати на 1 м2 поверхні та експозиції, проводили на пластинках 

із дерева, заліза та кахелю з нанесенням на них суміші тест-культур із розрахунку 1 мл 

двохміліардної суміші на 1 тест-об’єкт. 

Бактеріологічний контроль якості дезінфекції приміщень для утримання ВРХ 

проводили у ФГ «Лелик» (смт. Куликів Жовківського району Львівської області) деззасобом 

«Глудіформ–888» у 3 % концентрації за препаратом, шляхом вологого зрошення поверхні 

приміщення та його витрат – 250–300 мл на 1 м2 за експозиції у 120 хвилин. Для 

бактеріологічного контролю після проведення дезінфекції, проби брали стерильними 

тампонами з різних ділянок поверхні приміщення.Дослідження проводили згідно з 

методичними рекомендаціями «Методи визначення та оцінки показників безпеки і якості 

дезінфікуючих, мийно-дезінфікуючих засобів, що застосовуються під час виробництва, 

зберігання, транспортування та реалізації продукції тваринного походження» [4]. 

Результати й обговорення. При вивченні мінімальної БК дезінфікуючого засобу 

«Глудіформ–888» по відношенню до мікроорганізмів встановлено, що найбільш чутливими на 

дію деззасобу виявилися грамнегативні бактерії тест-культури P. vulgaris, де загибель клітин 

наставала за 10  і 30 хвилинних експозиціях у концентраціях 0,18 і 0,13 %, відповідно. При дії 

деззасобу на грампозитивні мікроорганізми S. aureus загибель клітин наставала 

за 10 та 30 хвилинній експозиціях у концентраціях 0,26 і 0,18 %, відповідно. Грамнегативні 

мікроорганізми E. coli та вегетативні форми B. subtilis виявились менш чутливими до 

дезінфектанта і загибель клітин наставала у концентраціях 0,52 і 0,37 %, відповідно. Найменш 

чутливими до дії деззасобу виявилися тест-культури S. typhimurium де загибель клітин 

наставала за 10 та 30 хвилинних експозиціях у концентраціях 0,72 і 0,52 %, відповідно. Дані 

досліджень представлено в таблиці 1. 
Таблиця 1 

Бактерицидне розведення та бактерицидна концентрація деззасобу «Глудіформ–888» до тест-культур 
 

Культури Експозиція, хвилин Бактерицидне розведення Бактерицидна концентрація, % 

Е. соlі 
10 

30 

1 : 192,1 

1 : 268,9 

0,52 

0,37 

S. aureus 
10 

30 

1 : 376,5 

1 : 527,1 

0,26 

0,18 

S. typhimurium 
10 

30 

1 : 137,2 

1 : 192,1 

0,72 

0,52 

P. vulgaris 
10 

30 

1 : 527,1 

1 : 737,9 

0,18 

0,13 

B. subtilis (вегетативна 

форма) 

10 

30 

1 : 192,1 

1 : 268,9 

0,52 

0,37 

 

При визаченні ФК встановлено, що БР деззасобу відносно тест-культур більше, 

порівняно з БР фенолу, і середній ФК становить 1,96 для Е. соІі та 3,84 для S. aureus, тобто БР 

даного деззасобу у 1,96 і 3,84 рази більше до даних тест-культур, відповідно, від БР фенолу. 

Дані досліджень представлені у таблиці 2. 

При проведенні досліджень встановлено, що в присутності білка активність 

досліджуваного деззасобу знижується в 1,96 раза (табл. 3). 

При визначенні ефективності знезаражуючих властивостей дезінфікуючого засобу на 

тест-об’єктах встановлено, що для тест-культур E. сoli та S. aureus (без органічних домішок) 

1,5 % концентрація деззасобу малоефективна. Для спорової форми B. subtilis малоефективна 

4,0 % концентрація деззасобу (табл. 4). 
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Таблиця 2 

Фенольний коефіцієнт деззасобу «Глудіформ–888» до тест-культур Е. соlі та S. aureus 
 

Тест-

культури 

Експозиція,        

хвилин 

Бактерицидне 

розведення деззасобу 

Бактерицидне 

розведення фенолу 

Фенольний 

коефіцієнт 

Середній фенольний 

коефіцієнт 

Е. Соlі 10 

30 

1:192,1 

1:268,9 

1:98 

1:137,2 

1,96 

1,96 
1,96 

S. aureus 10 

30 

1:376,5 

1:527,1 

1:98 

1:137,2 

3,84 

3,84 
3,84 

 
Таблиця 3 

Білковий індекс деззасобу «Глудіформ–888» 
 

Культура 
Бакрозведення 

без білка 

Бакрозведення 

з білком 

Білковий 

індекс 

Середній 

білковий індекс 

E. сoli 
10 хв. – 1 : 192,1 

30 хв. – 1 : 268,9 

10 хв. – 1 : 98 

30 хв. – 1 : 137.2 

1,96 

1,96 
1,96 

 
Таблиця 4 

Дезінфікуючі властивості «Глудіформ–888» на тест-об’єктах з культурами E. сoli, S. аureus 

та B. subtilis (вегетативна та спорова форми) 
 

Концентрації деззасобу та тест-культури 

Дерево Кахель Залізо 

Експозиція, хвилин 

30 60 120 30 60 120 30 60 120 

0,5 % (E. сoli та S. аureus) + + + + + + + + + 

1,0 % (E. сoli та S. аureus) + + + + + - + + - 

1,5 % (E. сoli та S. аureus) + + - + + - + + - 

2,0 % (E. сoli та S. аureus) 

із забрудненням органічними речовинами 
+ + + + + - + + - 

2,5 % (E. сoli та S. аureus) 

із забрудненням органічними речовинами 
+ + - + - - - - - 

3,0 % (E. сoli та S. аureus) 

із забрудненням органічними речовинами 
- - - - - - - - - 

3,0 % B. subtilis (вегетативна форма) 

із забрудненням органічними речовинами 
+ - - + - - - - - 

4,0 % B. subtilis (спорова форма) 

із забрудненням органічними речовинами 
+ + - + - - + - - 

5,0 % B. subtilis (спорова форма) 

із забрудненням органічними речовинами 
+ - - + - - - - - 

6,0 % B. subtilis (спорова форма) 

із забрудненням органічними речовинами 
- - - - - - - - - 

 

Примітка: «+» – наявний ріст, «-» – ріст відсутній. 

 

Одержані результати свідчать, що деззасіб у 1,5–2,0 % концентраціях для асептичного 

прибирання: гладких поверхонь з кахелю, синтетичних матеріалів, лабораторних приміщень 

ветеринарних клінік, тарних засобів транспортування продукції тваринного походження, 

замочування спецодягу перед його пранням з забрудненням органічними речовинами не 

ефективний. 

Деззасіб у 2,5–3,0 % концентраціях і вище є ефективним для санації гладких поверхонь 

з кахелю, синтетичних матеріалів, лабораторних приміщень ветеринарних клінік, тарних 

засобів транспортування продукції тваринного походження, замочування спецодягу перед 

його пранням з забрудненням органічними речовинами та жорстких поверхонь, при 

профілактичній дезінфекції приміщень для тварин та птиці, які забруднені органічними 

речовинами, при експозиції у 120 хвилин і більше. Деззасіб у 3,0 % концентрації і вище є 
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ефективним для обробки поверхонь із дерева, металу та кахелю, які забруднені органічними 

речовинами, та об’єктів, які підлягають ветеринарному контролю. 

При дезінфекції об’єктів, які підлягають ветеринарному контролю, при спорових 

формах мікроорганізмів робоча концентрація дезрозчину повинна бути 6,0 % і вище, при 

експозиції у 120 хвилин і більше (табл. 4). 

Під час профілактичної дезінфекції приміщення для утримання худоби у фермерському 

господарстві «Лелик» смт. Куликів Жовківського району Львівської області деззасобом 

«Глудіформ–888» у концентрації 3,0 % за препаратом, шляхом вологого зрошення поверхні 

приміщення та витрат робочого розчину 0,25–0,3 л на 1 м² при експозиції у 2 години, згідно 

методичних рекомендацій, проведені дослідження з визначення якості дезінфекції. З 

поверхонь приміщень, які піддавалися дезінфекції, тест-мікробів кишкової палички та 

стафілококу не було виділено. Дезінфекція приміщення, яка проведена 3,0 % водним розчином 

«Глудіформ–888» за 120-хвилинної експозиції – якісна. 

Таким чином, враховуючи широкий спектр активності деззасобу «Глудіформ–888» 

стосовно мікроорганізмів, добру розчинність у воді, наведені результати свідчать про 

можливість його використання для профілактичної дезінфекції тваринницьких приміщень та 

об’єктів, які підлягають ветеринарному нагляду. 
 

В И С Н О В К И 
 

1. Знезаражуюча бактерицидна концентрацій деззасобу «Глудіформ–888» за експозиції 

10 та 30 хвилин становить відносно S. aureus – 0,26 і 0,18 %, E. coli та B. subtilis (вегетативна 

форма) – 0,52 і 0,37 %, S. typhimurium – 0,72 і 0,52 %, відповідно, а для тест-

культури P. vulgaris – 0,18 і 0,13 %. 

2. Бактерицидна дія даного деззасобу відносно тест-культур Е. соІі та S. aureus у 1,96 і 

3,84  рази, відповідно, більша від фенолу. 

3. В присутності білка активність досліджуваного деззасобу знижується в 1,96 разів. 

4. Деззасіб «Глудіформ–888» є ефективним при дезінфекції об’єктів, які підлягають 

ветнагляду за концентрації 3 % при умові експозиції від 120 хвилин та за концентрації 6 % для 

спорових форм мікроорганізмів. 

Перспективи досліджень. Дослідження дезінфікуючого засобу на токсичність. 
 

BACTERICIDAL AND DISINFECTING PROPERTIES 
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S U M M A R Y 

 

An article presents a study research bactericidal properties of new domestic disinfectant 

«Gludiform-888» that based on glutaraldehyde, glyoxal, dydetsyldymetylamoniyu chloride and 

formaldehyde Was found bactericidal dilution, bactericidal concentration, phenol coefficient and 

protein index . Identified the efficiencyof disinfection preparation of microbial strains on the surface 

disinfection test objects. Proved that the disinfectant «Gludiform-888» shows a high disinfecting 

properties under production conditions. At 3,0 % and higher concentration was effective for surface 

treatment of wood, metal and tile that are contaminated with organic substances and objects subject 

to veterinary controls and 6.0 % and higher for elimination spore forms of microorganisms with an 

exposure of 120 minutes or more. 
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А Н Н О Т А Ц И Я 
 

В статье приведены результаты исследований бактерицидных свойств нового 

отечественного дезинфицирующего средства «Глудиформ-888», созданного на основе 

глутарового альдегида, глиоксаля, дидецилдиметиламония хлорида и формальдегида. 

Установлено его бактерицидное разведение, бактерицидную концентрацию, фенольный 

коэффициент и белковый индекс. Определена эффективность дезсредства к штаммам 

микроорганизмов при обеззараживании поверхностей тест-объектов. Доказано, что 

дезинфицирующее средство «Глудиформ-888» проявляет высокие дезинфицирующие 

свойства в производственных условиях. Он в 3,0 % концентрации и выше является 

эффективным для обработки поверхностей из дерева, металла и плитки, загрязненных 

органическими веществами, и объектов, подлежащих ветеринарному контролю, а при 

споровых формах микроорганизмов его рабочая концентрация должна быть 6,0 % и выше, при 

экспозиции в 120 минут и более. 

Ключевые слова: ДЕЗСРЕДСТВО «ГЛУДИФОРМ-888», ТЕСТ-КУЛЬТУРЫ, 

БАКТЕРИЦИДНОЕ РАЗВЕДЕНИЕ, БАКТЕРИЦИДНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ, ФЕНОЛЬНЫЙ 

КОЭФФИЦИЕНТ, БЕЛКОВЫЙ ИНДЕКС, ТЕСТ-ОБЪЕКТЫ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ. 
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