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РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОГО АНТИСЕПТИЧНОГО ПРЕПАРАТУ НА 

ОСНОВІ ПОЛІГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНІДИН ГІДРОХЛОРИДУ ТА 

ІЗОПРОПАНОЛУ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ ХІРУРГІЇ 

 

У статті представлені результати дослідження токсичного впливу водних розчинів 

полігексаметиленгуанідин гідрохлориду (ПГМГ-ГХ) на інфузорії Tetrahymena pyriformis, 

розробки антисептичного препарату «АСЕПТ-ВХ» на основі ПГМГ-ГХ і ізопропанолу та 

визначення його місцево-подразнюючої дії та бактерицидної активності. Водний розчин 

ПГМГ-ГХ в концентрації 0,02–0,1% відноситься до класу слаботоксичних речовин. 

Антисептичний препарат «АСЕПТ-ВХ» не володіє місцево-подразнюючою дією, за 

5 хвилинної експозиції знезаражує тест-об’єкти контаміновані культурами Е. coli, 

Staphylococcus aureus і Candida albicans, що свідчить про його високу антимікробну 

ефективність та можливість використання у ветеринарній хірургії. 

Ключові слова: антисептик, полігексаметиленгуанідин гідрохлорид, ізопропанол, 

«АСЕПТ-ВХ», ветеринарна хірургія. 

 

Вступ. Проблема забезпечення максимальної асептичності при 

проведенні хірургічних операцій залишається актуальною для ветеринарної 

медицини. Незважаючи на достатню кількість наукових досліджень з розробки 

нових антисептичних препаратів, більшість з них не може бути використана у 

ветеринарній хірургії через високу токсичність та місцеву подразнюючу дію. 

Поряд з цим, у науковій літературі наявні чисельні повідомлення щодо 

розвитку резистентності у мікроорганізмів, у тому числі у збудників хірургічної 

інфекції, до антисептичних препаратів, що тривалий час використовуються у 

медичній та ветеринарній практиці [1–3]. 

Виходячи з цього, пошук нових ефективних засобів профілактики 

хірургічної інфекції, які застосовуються до та під час проведення операції, а 

також у післяопераційний період, з метою профілактики післяопераційних 
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ускладнень у тварин, є актуальним як для дослідників, так і практикуючих 

лікарів ветеринарної медицини. 

В останні роки науковцями усього світу розроблено та синтезовано ряд 

хімічних речовин, що володіють вираженими антимікробними властивостями 

та до яких у мікроорганізмів відсутня резистентність. Увагу фахівців, що 

займаються розробкою антисептичних та дезінфікуючих препаратів, 

привертають полімерні гуанідинові речовини, які є перспективними у сучасній 

дезінфектології [4]. Створюються препарати для дезінфекції з використанням 

цієї речовини, а вчені проводять дослідження з вивчення протимікробних 

властивостей полігексаметиленгуанідин гідрохлориду (ПГМГ-ГХ). 

Встановлено, що ця сполука проявляє виражену протимікробну активність у 

дуже низьких концентраціях діючої речовини (з 0,02%) відносно різних 

мікроорганізмів [5–9]. 

Результатом вітчизняних розробок у цьому напрямку стало створення ПФ 

«Терміт» (м. Рівне, Україна) солей полігексаметиленгуанідину, серед яких у 

гуманній та ветеринарній медицини може використовуватися ПГМГ-ГХ. 

Враховуючи наведену вище інформацію щодо високої антимікробної 

активності ПГМГ-ГХ, наявності промислового виробництва цієї речовини в 

Україні, перспективним є вивчення можливості використання ПГМГ-ГХ для 

розробки сучасних антисептичних препаратів, призначених для підготовки 

операційного поля. 

Мета роботи. Дослідити токсичний вплив водних розчинів ПГМГ-ГХ на 

інфузорії Tetrahymena pyriformis, розробити комплексний антисептичний 

препарат на основі ПГМГ-ГХ та ізопропанолу, а також дослідити його місцево-

подразнюючу дію та бактерицидну активність. 

Матеріали і методи досліджень. Дослідження проводили на базі 

Інституту ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України 

(ІВМ НААН) та кафедри хірургії і патофізіології ім. академіка І.О. Поваженка 

Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

При плануванні досліджень враховували сучасні вимоги до антисептиків, 

що використовуються для підготовки операційного поля та рук хірурга [1, 10–

12], згідно яких вони повинні: 

 володіти широким спектром антимікробної дії за короткий час; 

 вбивати транзиторну мікрофлору і знижувати кількість резидентної 

мікрофлори; 

 забезпечувати знезараження шкірних покривів в термін від 30 с до 5 хв 

(в залежності від призначення); 
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 володіти пролонгованою антимікробною (залишковою) дією в межах 

від 1 до 3 год; 

 бути безпечними в рекомендованих режимах застосування за 

багаторазового використання; 

 випускатися у вигляді готових до застосування розчинів, концентратів, 

дезінфікуючих серветок, просочених шкірним антисептиком або аерозолів. 

Дослід з визначення можливості використання ПГМГ-ГХ при розробці 

антисептичного препарату для ветеринарної хірургії проводили з використанням 

тест-культури війчастої інфузорії Tetrahymena pyriformis (штам WH14) [13–16], 

оскільки традиційні методи токсикологічного аналізу не дають можливості 

швидко виявляти тератогений і канцерогенний ефект антисептиків [17]. 

Об’єктом досліджень слугували 0,02%, 0,05, 0,1, 0,3, 0,5, 1,0 та 1,5%-ві 

водні розчини ПГМГ-ГХ, які готували на основі 25%-го глибоко очищеного 

водного розчину цієї речовини, що виробляється в Україні ПФ «Терміт» 

(м. Рівне). Початкова концентрація розчину ПГМГ-ГХ – 0,02%, була обрана на 

підставі літературних даних [5–8], згідно яких ця речовина проявляє виражену 

протимікробну активність у дуже низьких концентраціях. В якості тест-об’єкту 

використовували 3–5-ти добову культуру інфузорій Tetrahymena pyriformis, які, 

за наявними даними [13], найбільш стійкі до дезінфектантів. Культивування та 

зберігання інфузорій Tetrahymena pyriformis здійснювалося згідно описаних 

методик [13, 18]. 

Оцінку ступеню токсичного впливу на інфузорії Tetrahymena pyriformis 

проводили за показниками наведеними у табл. 1 згідно чинної в Україні 

методики [19]. 

Таблиця 1 

Параметри оцінки ступеня токсичності розчинів полігексаметиленгуанідин 

гідрохлориду за виживаності інфузорій Tetrahymena pyriformis 

 

Експериментальні дослідження з підбору хімічних речовин для нового 

комплексного антисептичного препарату ґрунтувалися на аналізі фізико-

хімічних і антисептичних властивостей [2, 20], а також вартості складників та 

дозволили нам створити антисептичний препарат «АСЕПТ-ВХ». 

Виживаність інфузорій у % 

(живих клітин) 
Ступінь токсичності речовини 

81–100 Нетоксичний 

50–80 Слаботоксичний 

менше 50 Токсичний 
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У антисептичному препараті «АСЕПТ-ВХ» поєднані речовини з різними 

хімічними властивостями. 

ПГМГ-ГХ – є похідним гуанідину, до яких також відносяться такі 

дезінфікуючі речовини як полігексаметиленгуанідину фосфат, октенідіну 

дигідрохлорид, хлоргексидину біглюконат. Ці хімічні сполуки досить різняться 

за своїми властивостями [9, 21–23]. Завдяки своїй полімерній природі 

полігуанідин володіє вищою бактерицидною активністю та значно нижчою 

токсичністю, ніж його низькомолекулярний аналог – хлоргексідин, який, до 

речі, широко застосовують у ветеринарній хірургічний практиці [1]. 

ПГМГ-ГХ випускається у твердому вигляді у поліетиленових мішках 

вагою 10 кг та у формі 25%-го водного розчину в каністрах по 20 кг. 

Речовина не має запаху, розчини його безбарвні, він не горючий, не 

вибухонебезпечний, за кімнатної температури стабільний необмежений час. За 

інформацією виробника концентрат ПГМГ-ГХ (25 %-вий розчин) зберігає свою 

стабільність і активність не менше 3-х років. 

Глибоку очистку розчину здійснюють шляхом дво- або триразового 

переосадження ПГМГ-ГХ під дією розчинів хлоридів металів що 

використовуються у харчовій промисловості. Готовий розчин фільтрують від 

можливих механічних домішок на фільтрувальному картоні з розміром вічок 

4 мікрона. 

В роботі використовували 25%-вий глибокоочищений розчин ПГМГ-ГХ в 

дистильованій воді, що виробляється в Україні ПФ «Терміт» (м. Рівне) та 

застосовується при виробництві дезінфікуючих та антисептичних засобів, для 

яких вимагається особлива чистота продукту та практично повна відсутність 

вихідних мономерів синтезу. 

Ізопропанол – найпростіший вторинний одноатомний спирт аліфатичного 

ряду. Належить до речовин 3-го класу небезпеки (помірно небезпечні речовини) за 

ступенем впливу на організм, має наркотичну дію. Отруєння ізопропанолом настає 

внаслідок вдихання випарів, що містять концентрацію, яка перевищує гранично 

допустиму концентрацію у повітрі – 10 мг/м³. Споживання навіть у невеликих 

дозах викликає отруєння. Добре змішується з водою і будь-якими розчинниками у 

будь-якій пропорції. Товарний ізопропанол містить від 91% до 99,5% спирту. 

Завдяки порівняно низькій токсичності та високій дезінфікуючій 

активності ізопропанол широко використовують у медицині як дешевий 

замінник етанолу у дезінфікуючих фармацевтичних препаратах, призначених 

для зовнішнього застосування (обробка місць ін’єкції, дезінфекція шкіри рук та 

інструментів тощо) та лікувальних фармацевтичних препаратах, наприклад 

препаратах для лікування та профілактики отитів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
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Враховуючи вище зазначене, ізопропанол вводили до складу препарату 

«АСЕПТ-ВХ» в якості додаткового антисептичного компоненту. В роботі 

використовували абсолютований (99,7%) хімічно чистий ізопропанол 

виробництва компанії BASF (Німеччина). 

Гліцерин – триатомний спирт, який являє собою прозору, безбарвну, дуже 

густу, в’язку, без запаху, важчу за воду і неотруйну солодкувату на смак рідину. 

Гліцерин випускають трьох видів – сирий, дистильований та технічно чистий. В 

медицині дозволено застосування двох останніх. Гліцерин відноситься до 

фармакотерапевтичної групи «Засоби для місцевого застосування», код АТС 

D02A X. Він виявляє пом’якшувальну дію на шкіру, як у вигляді водного 

розчину, так і при використання його в якості основи для лініментів і мазей, що 

містять мінеральні чи органічні речовини. Гліцерин для зовнішнього 

застосування призначають за різних станів як пом’якшуючий шкіру (майже не 

проникає через шкіру) та слизові оболонки засіб; застосовують як основу для 

виготовлення лініментів та мазей. 

Гліцерин вводили до складу препарату в якості зволожуючого 

компоненту та для усунення можливої подразнюючої дій препарату на шкіру 

операційного поля. Гліцерин був обраний, оскільки він є нетоксичним, 

гіпоалергенним, добре розчиняється (змішується) у воді і спирті та відносно 

недорогий. В роботі використовували гліцерин виробництва ВАТ «Фітофарм» 

(м. Бахмут, Донецька обл., Україна). 

В якості розчинника використовували дистильовану воду. 

Комплексний препарат «АСЕПТ-ВХ» виготовляли шляхом змішування 

його складників згідно рецептури у наступній послідовності: ізопропанол + 

вода дистильована + гліцерин + ПГМГ-ГХ. Препарат представляє собою 

прозору безбарвну рідину зі специфічним запахом. Допускається незначна 

опалесценція, що не впливає на дезінфікуючі властивості засобу. 

Визначення бактерицидної активності препарату «АСЕПТ-ВХ» 

проводили на тест-культурах Е. coli (штам 1257), S. аureus (штам 209-Р) та 

Candida albicans, якими контамінували стерильні бязеві тест-об’єкти. Після 

цього здійснювали їх дезінфекцію препаратом «АСЕПТ-ВХ» та робили висіви 

на поживні середовища (м’ясо-пептоний бульйон і рідке середовище Сабуро) 

[24]. Перевірку росту мікроорганізмів проводили перший раз через 24 години, 

потім один раз на добу, а остаточну оцінку результату проводили на 5–7-ий 

день після посіву [25]. 

Місцево-подразнюючу дію препарату «АСЕПТ-ВХ» на шкіру 

лабораторних тварин визначали на кроликах породи шиншила за загально 

визнаної методики [24, 26]. В досліді було задіяно 6 кролів вагою 2,5–3,0 кг, 

яких утримували і годували згідно чинних вимог [28]. 
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За добу до початку досліду у кролів в ділянці спини, з обох боків від 

сагітальної лінії вистригали за допомогою хірургічних ножиць Купера 

волосяний покрив на ділянках площею 5×8 см. 

На наступний день за температури навколишнього середовища 18–24°С, 

на цю ділянку шкіри з лівого боку ватним тампоном наносили препарат 

«АСЕПТ-ВХ» (без подальшого змивання), а з правого боку – воду 

водопровідну в якості контролю. Цю процедуру повторювали 10 днів підряд. 

Стан шкіри кроликів в ділянці аплікації оцінювали за наявністю та 

враженістю еритеми та набряку у балах. Реакцію шкіри дослідних тварин 

оцінювали відразу після обробки та через 1 год після однократної аплікації. 

Товщину шкірної складки до і після обробки вимірювали штангенциркулем. На 

10 добу досліду, через годину після проведення аплікації, кроликам у вушну 

вену вводили 1%-вий розчин трипанового синього на стерильному 

фізіологічному розчині в дозі 1 мл/кг маси тіла тварини. За наявності 

подразнюючої дії препарату на місці аплікації мало з’явитися стійке синє 

забарвлення шкіри [27]. 

Отриманий при проведенні досліджень цифровий матеріал обробляли 

методом варіаційної статистики на комп’ютері за допомогою комп’ютерного 

додатку Microsoft Excel 1997-2010 (Microsoft Corp. USA). Визначали середню 

арифметичну величину (М) та статистичну похибку середньої арифметичної 

величини (m). 

Результати досліджень та їх обговорення. Враховуючи вже відомі 

ефективні антимікробні концентрації ПГМГ-ГХ, ми дослідили токсичний вплив 

його розчинів різної концентрації (0,02–1,5%) на інфузорії Tetrahymena pyriformis 

(клас Ciliatea, підклас Holotrichia, ряд Hymenostomatida, сімейство 

Tetrahymenidae). 

Результати досліджень свідчать, що розчини ПГМГ-ГХ у концентрації 

0,02% за експозиції 1–20 хв, у концентраціях 0,05 та 0,1% за експозиції 1–5 хв 

та у концентрації 0,3% за експозиції 1 хв, по відношенню до Tetrahymena 

pyriformis є нетоксичними (табл. 2). 

Ступінь токсичності розчинів ПГМГ-ГХ змінювалася залежно від 

тривалості їх дії на інфузорії та від зміни концентрації. Так, у 0,02%-й 

концентрації розчин ПГМГ-ГХ є слаботоксичним для Tetrahymena pyriformis 

впродовж періоду спостереження з 30 по 60-ту хв. За 0,05%-ї концентрації 

розчин ПГМГ-ГХ з 10 по 20-ту хв досліду проявляв слаботоксичну дію, а з 

30 по 60-ту хв спостереження встановлено його токсичну дію, про що свідчить 

виживаність менше 50% інфузорій. 

За 0,1%-ї концентрації розчин ПГМГ-ГХ з 10 по 15-ту хв досліду 

проявляв слаботоксичну дію, а з 20-ї хв ступінь токсичності суттєво 
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підвищувалася – виживали лише 30–35% інфузорій. Слід відмітити, що з 30-ї до 

60-ї хв досліду відсоток загиблих інфузорій складав 70, але не змінювався 

впродовж цього часу, тобто підвищення ступеня токсичності не відбувалося. 

Таблиця 2 

Вплив розчинів полігексаметиленгуанідин гідрохлориду на інфузорії 

Tetrahymena pyriformis, M±m, n=5 

 

Час дії 

на інфу-

зорії, хв 

Кон-

троль 

Концентрація ПГМГ-ГХ, % 

0,02 0,05 0,1 0,3 0,5 1,0 1,5 

Виживання інфузорій, шт. 

1 20 20,0 ±2,1 20,0±1,5 20,0±1,3 19,0±2,0 7,0±0,3 3,0±0,6 3,0±0,1 

5 20 20,0±1,7 17,0±1,9 17,0±1,1 13,0±1,2 2,0±0,1 1,0±1,2 1,0±0,1 

10 20 19,0±1,4 14,0±0,9 15,0±0,4 9,0±0,6 1,0±0,1 1,0±0,1 – 
15 20 19,0±1,3 11,0±1,1 11,0±0,3 2,0±0,1 1,0±0,1 1,0±0,1 – 
20 20 18,0±1,3 10,0±0,3 7,0±0,2 2,0±0,1 – – – 
30 20 12,0±0,9 9,0±0,8 6,0±0,1 – – – – 
40 20 11,0±0,4 9,0±0,6 6,0±0,3 – – – – 
50 20 11,0±0,7 8,0±0,2 6,0±0,4 – – – – 
60 20 10,0±0,8 7,0±0,3 6,0±0,1 – – – – 

Примітка: « - » – відсутність інфузорій. 

 

За 0,3% концентрації розчин ПГМГ-ГХ лише впродовж першої хвилини 

спостереження був нетоксичним для Tetrahymena pyriformis. Через 5 хв дії на 

інфузорії розчину ПГМГ-ГХ реєструвалася його слаботоксична дія, а з 10-ї хв 

по 60-у – токсична дія. 

У концентраціях вище 0,3% токсичність розчинів ПГМГ-ГХ значно 

зростає, про що свідчать пригнічення та загибель інфузорій, починаючи з 

першої хвилини досліду. 

Результати проведених досліджень свідчать, що розчини ПГМГ-ГХ у 

концентраціях від 0,02% до 0,1% та при експозиції 1–15 хв не проявляють 

токсичну дію на інфузорії Tetrahymena pyriformis, тобто відноситься до класу 

малотоксичних речовин та можуть використовуватися для створення 

антисептичного препарату для ветеринарної хірургії. 

Більшість сучасних антисептичних препаратів, що використовуються у 

ветеринарній хірургії для підготовки операційного поля, містять в якості 

основи етанол. Дезінфікуючи властивості, універсальність та висока 

ефективність етанолу відомі здавен, а застосування його 70%-го розчину є 

«золотим стандартом» при підготовці операційного поля, місць ін’єкцій та 

пункцій, підготовці рук хірурга як у гуманній, так й у ветеринарній хірургії [1]. 

Проте і у етанолу є недоліки – він викликає сильне зневоднення шкіри 

(висушує), що обумовлює її лущення, іноді розтріскування, а також його 
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вартість є достатньо високою, що впливає на високу собівартість хірургічних 

робіт в умовах ветеринарної лікарні або тваринницького господарства. 

В результаті пошукових експериментальних досліджень з підбору 

хімічних речовин, нами розроблено антисептичний препарат «АСЕПТ-ВХ», що 

представляє собою водно-спиртовий розчин, склад якого наведено у табл. 3. 

Кінцева концентрація складових препарату обрана на підставі 

експериментальних досліджень: 

- полігексаметиленгуанідин гідрохлорид ‒ встановлено, що 0,1% це 

найвища концентрація водного розчину, за якої він є найменш токсичним для 

інфузорій Tetrahymena pyriformis; 

- ізопропіловий спирт ‒ концентрація 70% була обрана на підставі аналізу 

складу та вмісту цієї речовини у антисептичних препаратах що 

використовуються у медичній практиці; 

- гліцерин ‒ 1%-ва концентрація визначено експериментально ‒ 

відсутність ефекту прилипання латексних хірургічних рукавичок, тобто, саме за 

цієї концентрації готовий препарат володіє оптимальною липкістю на 

операційному полі. 

Таблиця 3 

Склад антисептичного препарату «АСЕПТ-ВХ» 

 

Речовина 

Вихідна 

концентрація 

речовини, % 

Кількість 

речовини у 1000 

мл готового 

препарату, мл 

Кінцева 

концентрація 

речовини у 

готовому 

препараті, % 

Полігексаметиленгуанідину 

гідрохлорид 

25,0 

(водний розчин) 
4 0,1 

Ізопропіловий спирт 99,7 700 70,0 

Гліцерин 98,0 10,3 1,0 

Вода дистильована  285,7 до 100 

 

Властивості розробленого препарату «АСЕПТ-ВХ» обумовлені 

синергізмом антисептичної дії ізопропанолу, ПГМГ-ГХ, що володіє сильними 

бактерицидними властивостями та гліцерину, який забезпечує пом’якшувальну 

дію на шкіру операційного поля. Препарат представляє собою прозору 

безбарвну рідину з специфічним запахом. Допускається незначна опалесценція, 

що не впливає на антисептичні властивості засобу. 

Незважаючи на відомі данні щодо антисептичної (антимікробної) дії 

ізопропанолу і ПГМГ-ГХ, на наступному етапі роботи ми експериментально 

перевірили бактерицидну активність препарату «АСЕПТ-ВХ» на бязевих тест-

об'єктах, тому що цей тест широко використовується при дослідженні 
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властивостей антисептиків, які розробляються для використання в хірургії. 

Враховуючи, що з поверхні тіла тварин та з їх ран, при проведенні 

бактеріологічних досліджень ізолюють переважно мікробні асоціації, до яких 

входять грамнегативні бактерії, грампозитивні бактерії та гриби [29], в якості 

тест-культур ми використовували Е. coli (штам 1257), S. аureus (штам 209-Р) та 

Candida albicans. Результати визначення бактерицидної активності препарату 

«АСЕПТ-ВХ» наведені в табл. 4. 

Таблиця 4 

Бактерицидна активність препарату «АСЕПТ-ВХ» на бязевих тест-

об’єктах відносно тест-культур мікроорганізмів 

 

Тест-культура 
Експозиція дії препарату «АСЕПТ-ВХ», хв 

1 3 5 15 30 

Е. coli (штам 1257) ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

St. аureus (штам 209-Р) + ‒ ‒ ‒ ‒ 

Candida albicans + + ‒ ‒ ‒ 
Примітка: «+» – наявність росту культур; «‒» – відсутність росту. 

 

З даних табл. 4 видно, що антисептична дія препарату «АСЕПТ-ВХ» 

залежить від експозиції його впливу на тест-культури Е. coli, S. аureus та 

Candida albicans якими були контаміновані бязеві тест-об’єкти. Так, тест-

об’єкти, контаміновані Е. coli, препарат «АСЕПТ-ВХ» знезаражує вже через 

1 хв експозиції та при подальшому збільшенні експозиції антисептичний ефект 

зберігається. 

Тест-об’єкти, контаміновані S. аureus, препарат «АСЕПТ-ВХ» знезаражує 

вже через 3 хв, а тест-об’єкти, контаміновані Candida albicans – через 5 хв 

експозиції. 

Через 5 хв дії препарату «АСЕПТ-ВХ» всі бязеві тест-об’єкти 

контаміновані тест-культурами Е. coli (штам 1257), S. аureus (штам 209-Р) та 

Candida albican, були повністю знезаражені, що свідчить про високу 

антимікробну дію препарату. 

Впровадження у ветеринарну практику медицини нових антисептичних 

препаратів передбачає проведення токсикологічного контролю, одним з 

елементів якого є дослідження їх місцево-подразнюючої дії. Це дослідження є 

особливо актуальним для місцевих антисептиків, оскільки наявність у них 

навіть незначних подразнюючих властивостей суттєво обмежує його 

використання у ветеринарній хірургії. 

Отримані результати щодо місцево-подразнюючої дії препарату 

«АСЕПТ-ВХ» наведені у табл. 5 і свідчать про те, що препарат при нанесенні 

на шкіру кроликів не призводить до розвитку еритеми та набряку – потовщення 
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шкірної складки не спостерігалося в жодному випадку. Її товщина як до, так і 

після досліду не перевищувала 4 мм. 

У дослідних тварин після внутрішньовенного введення розчину 

трипанового синього зміни кольору шкіри, болю, лущення епідермісу, 

випадання волосся, появи ерозій чи інших патологічних змін шкіри на місці 

аплікації не було виявлено. 

Таблиця 5 

Результати дослідження місцево-подразнюючої дії препарату «АСЕПТ-ВХ» 

на шкіру кроликів, n=6 

 

Групи  

Стан шкіри в 

ділянці 

застосування 

препарату 

День досліду 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дослідна 

еритема – – – – – – – – – – 

набряк – – – – – – – – – – 

товщина шкірної 

складки, мм 
3,7 3,8 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9 3,8 

Контрольна 

еритема – – – – – – – – – – 

набряк – – – – – – – – – – 

товщина шкірної 

складки, мм 
3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,7 3,7 

Примітка: «–» - відсутність. 

 

Тобто було встановлено, що багаторазове щоденне впродовж 10 днів 

нанесення розчину препарату «АСЕПТ-ВХ» не призводило до розвитку 

патологічних змін шкірного покриву, а також до зміни загального стану тварин. 

Після систематичних аплікацій лише у двох кроликів спостерігалися незначна 

сухість і незначне лущення шкіри. Таким чином, препарат «АСЕПТ-ВХ» не 

оказує місцево-подразнюючої дії на шкіру кролів та може застосовуватися для 

обробки операційного поля у тварин або підготовки рур хірурга до операції. 

Висновки та перспективи подальших досліджень: 

1. Водні розчини ПГМГ-ГХ в концентрації 0,02–0,1% за експозиції  

1–15 хв не проявляють токсичного впливу на інфузорії Tetrahymena pyriformis, 

тому відносяться до класу слаботоксичних речовин та можуть 

використовуватися при створенні антисептичного препарату для використання 

у ветеринарній хірургії. 

2. Розроблений комплексний антисептичний препарат «АСЕПТ-ВХ» не 

володіє місцево-подразнюючою дією на шкіру лабораторних тварин та за 

експозиції 5 хвилин повністю знезаражує бязеві тест-об’єкти контаміновані 

тест-культурами Е. coli (штам 1257), S. аureus (штам 209-Р) і Candida albicans, 

що свідчить про його високу антимікробну ефективність. 
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3. Перспективи подальших досліджень полягають у проведенні клінічних 

випробувань розробленого препарату «АСЕПТ-ВХ» для знезараження шкірного 

покриву і профілактики інфікування післяопераційних швів у тварин. 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Антисептика та асептика у ветеринарній хірургії / В.М. Власенко, М.В. Рубленко, 

В.І. Козій та ін. – Біла Церква, 2005. – 71 с. 

2. Коваленко В.Л. Концепція розробки та використання комплексних дезінфектантів 

для ветеринарної медицини: монографія / В.Л. Коваленко, В.В. Недосєков. – К.: НУБіП 

України, 2011. – 146 с. 

3. Handbuch der Antiseptic. – Berlin, 1987. – Bd. 11. – 600 s. 

4. Мандигра М.С. Використання полігексаметиленгуанідину для дезінфекції / 

М.С. Мандигра, І.В. Степаняк, А.В. Лисиця та ін. // Аграрний вісник Причорномор’я. Збірник 

наукових праць. – Одеса: СМИЛ, 2008. – Вип. 42. – Ч. 2. – С. 69–73. 

5. Баркова Н.П. Результаты исследований перспективных солей ПГМГ с целью 

внедрения в народное хозяйство / Н.П. Баркова. – Ангарск: Сиб. отд. РАМН, 1992. – 142 с. 

6. Воинцева И.И. Полигуанидины – дезинфекционные средства и 

полифункциональные добавки в композиционные материалы / И.И. Воинцева, 

П.А. Гембицкий. – Москва: ЛКМ-пресс, 2009. – 303 с. 

7. Гембицкий П.А. Полимерный биоцидный препарат полигексаметилен гуанидин / 

П.А. Гембицкий, И.И. Воинцева. – Запорожье: Полиграф, 1998. – 44 с. 

8. Ефимов К.М. Полигуанидины – класс малотоксичных дезсредств 

пролонгированного действия / К.М. Ефимов, П.А. Гембицкий, А.Г. Снежко. // 

Дезинфекционное дело. – 2000. – № 4. – С. 25–31. 

9. Баркова Н.П. Токсикологические исследования перспективных солей ПГМГ / 

Н.П. Баркова // Гигиена и санитария. – 1989. – № 2. – С. 14–15. 

10. Мак-Донел Г. Антисептики и дезинфицирующие вещества: активность, действие 

и резистентность / Г. Мак-Донел, Р. Денвер. – Москва: Колос, 2002. – 82 с. 

11. Rotter M.L. Chirurgische Handdesinfection / M.L. Rotter // Klinische Antiseptik. – 

Berlin, 1993. – S. 67–82. 

12. Антисептика у профілактиці й лікуванні інфекцій / За ред. Т.К. Палія. – K.: 

Здоров’я, 1997. – 201 с. 

13. Спосіб оцінки токсичності дезінфікуючого препарату з використанням інфузорії 

тетрахімени піріформіс / В.Л. Коваленко, С.М. Терещенко. Пат. на корисну модель № 51142 

Україна, МПК A61K 39/12 (2006.01), A61K 33/20 (2006.01). Заявка u200911162 03.11.2009; 

12.07.2010, бюл. № 13. 

14. Цикуний А.Д. Определение эндогенной интоксикации по токсикоурии с 

использованием Tetrachimena pyriformis / А.Д. Цикуний // Клиническая лабораторная 

диагностика. – 2001. – № 6. – С. 50–52. 

15. Everhart L.P. Methods with Tetrahymena / L.P. Everhart // Methods in cell physiology. – 

1972. – V. 5. – P. 219–288. 

16. Ярошенко М.О. Определение параметров острой токсичности дециса форте для 

крыс при пероральном введении / М.О. Ярошенко // Ветеринарна медицина: Міжвід. тематич. 

наук. зб. – Харків, 2005. – Вип. 85. – С. 1182–1187. 

17. Ветеринарна токсикологія: підруч. / Г.О. Хмельницький, О.О. Малинін, 

О.Т. Куцан, В.Б. Духницький – К.: Аграрна освіта, 2012. – 352 с. 



ВЕТЕРИНАРНА БІОТЕХНОЛОГІЯ 40, 2022 

 

93 

18. Токсикологічний контроль нових засобів захисту тварин (Методичні 

рекомендації) / М.В. Косенко, О.Г. Малик, І.Я. Коцюмбас та ін. – К., 1997. – 34 с. 

19. Коваленко В.Л. Теоретичне і експериментальне обґрунтування розробки та 

використання комплексних дезінфектантів для ветеринарної медицини: дис. ... докт. ветерин. 

наук: 16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія / В.Л. Коваленко; Національна 

академія аграрних наук України. – К., 2012. – 410 с. 

20. Афиногенов Г.Е. Сравнение методов оценки эффективности дезинфектантов и 

антисептиков / Г.Е. Афиногенов, М.В. Краснова, А.Г. Афиногенова // Дезинфекционное 

дело. – 2008. – № 4. – С. 40–44. 

21. Архипчук В.В. Комплексная оценка токсичности, цито- и генотоксичности 

полигексаметиленгуанидина с использованием растительных и животных тест-организмов и 

их клеток / В.В. Архипчук, В.В. Гончарук // Химия и технология воды. – 2007. – № 4. – 

С. 357–369. 

22. Колодій Г.В. Токсикологічне обґрунтування застосування дезінфікуючого засобу 

на основі солей полігексаметиленгуанідину: дис. ... канд. ветерин. наук: 16.00.04 – 

ветеринарна фармакологія та токсикологія / Г.В. Колодій. – Львів, 2018. – 184 с. 

23. Мандигра М.С. Аналіз токсичних властивостей полігексаметиленгуанідину / 

М.С. Мандигра, А.В. Лисиця // Науковий вісник ветеринарної медицини. Збірник наукових 

праць. – 2010. – Вип. 6 (79). – С. 9–12. 

24. Коцюмбас І.Я. Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів / 

І.Я. Коцюмбас, О.Г. Малик. – Львів: Тріада плюс. – 2006. – 360 с. 

25. Рекомендації щодо санітарно-мікробіологічного дослідження змивів з поверхонь 

тест-об’єктів та об’єктів ветеринарного нагляду і контролю: Методичні рекомендації / 

О.М. Якубчак, В.Л. Коваленко, В.І. Хоменко та ін. – К.: НАУ, 2005. – 18 с. 

26. Высоцкий А.Э. Методы токсикологической оценки новых дезинфицирующих 

химиопрепаратов, применяемых в ветеринарии / А.Э. Высоцкий // Науково-технічний 

бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ вет. препаратів та кормових добавок. – Львів, 

2007. – Вип. 8. − № 3, 4. – С. 344–352. 

27. Місцево-подразнююча дія нового дезінфікуючого засобу на основі поверхнево 

активних речовин і гуанідинвмісної сполуки / М.Ф. Панько, В.Д. Іщенко, В.О. Дробницька, 

Д.С. Рудич // Біологія тварин. – 2012. – Т. 14, № 1–2. – С. 424–427. 

28. Западнюк И.П. Лабораторные животные. Разведение, содержание, использование 

в эксперименте / И.П. Западнюк, В.И. Западнюк, Е.А. Захария и др. // Учебное пособие. – К.: 

Вища школа, 1983. – 383 с. 

29. Кашин А.С. Микрофлора при заживлении лапаротомных ран / А.С. Кашин, 

Л.В. Медведева, В.А. Юрова // Ветеринария. – 2001. – №10. – С. 35‒38. 

 

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОГО АНТИСЕПТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА НА 

ОСНОВЕ ПОЛИГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНИДИН ГИДРОХЛОРИДА И 

ИЗОПРОПАНОЛА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВЕТЕРИНАРНОЙ ХИРУРГИИ / 

Меженская Н.А., Меженский А.А., Нычик С.А., Меженский А.А., Ткаченко С.Н. 

 

В статье представлены результаты исследования токсического воздействия водных 

растворов полигексаметиленгуанидин гидрохлорида (ПГМГ-ГХ) на инфузории Tetrahymena 

pyriformis, разработки антисептического препарата «АСЕПТ-ВХ» на основе ПГМГ-ГХ и 
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изопропанола и определения его местно-раздражающего действия и бактерицидной 

активности. Водный раствор ПГМГ-ГХ в концентрации 0,02–0,1% относится к классу 

слаботоксичных веществ. Антисептический препарат «АСЕПТ-ВХ» не оказывает местно-

раздражающего действия, при 5-минутной экспозиции обеззараживает тест-объекты 

контаминированные культурами Е. coli, S. аureus и Candida albicans, что свидетельствует 

о высокой бактерицидной антимикробной эффективности и возможности использования в 

ветеринарной хирургии. 

Ключевые слова: антисептик, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, изопропанол, 

АСЕПТ-ВХ, ветеринарная хирургия. 

 

DEVELOPMENT OF A COMPLEX ANTISEPTIC PREPARATION BASED ON 

POLYHEXAMETHYLENEGUANIDINE HYDROCHLORIDE AND ISOPROPANOL FOR 

USE IN VETERINARY SURGERY / Mezhenska N.A., Mezhenskyi A.O., Nychyk S.A., 

Mezhenskyi A.A., Tkachenko S.M. 

 

Introduction. The search for new means of preventing surgical infection is relevant for 

veterinary medicine. It is promising to study the possibility of using polyhexamethyleneguanidine 

hydrochloride (PHMG-HC) for the development of antiseptic preparations for preparing the 

surgical field and the surgeon’s hands. 

The goal of the work. To study the toxic effect of aqueous solutions of PHMG-HC on the 

infusoria Tetrahymena pyriformis, to develop a complex antiseptic preparation based on PHMG-

HC and isopropanol, and to investigate its local irritant effect and bactericidal activity. 

Materials and methods. Determination of the possibility of using PHMG-HC for the 

development of an antiseptic preparation was determined by the degree of its toxic effect on the 

infusoria Tetrahymena pyriformis. 

The complex preparation «ASEPT-VH» was made by mixing its components according to 

the recipe in the following sequence: isopropanol + distilled water + glycerin + PHMG-HC. 

The bactericidal activity of the «ASEPT-VH» preparation was determined by the 

microbiological method on sterile calico test objects contaminated with test cultures of E. coli 

(strain 1257), S. aureus (strain 209-P) and Candida albicans. 

The local irritant effect of the «ASEPT-VH» preparation on the skin of laboratory animals 

was determined in rabbits. 

Research results and discussions. It has been established that 0.02–0.1% solutions of PHMG-

HC at an exposure of 1–10 min do not have a toxic effect on the infusoria Tetrahymena pyriformis. 

The antiseptic effect of the preparation «ASEPT-VH» is pronounced and depends on the 

exposure of the effect on the calico test objects contaminated with the test cultures of E. coli, 

S. aureus and Candida albicans. 

It has been established that the «ASEPT-VH» preparation does not have a local irritating 

effect on the skin of rabbits and can be used to treat the surgical field of animals or to prepare the 

surgeon’s hands for surgery. 

Conclusions and prospects for further research. An aqueous solution of PHMG-HC at a 

concentration of 0.02-0.1% belongs to the class of low-toxic substances. The developed antiseptic 

preparation «ASEPT-VH» does not have a local irritating effect on the skin of laboratory animals 

and, after a 5-minute exposure, completely disinfects calico test objects contaminated with test 
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cultures of E. coli (strain 1257), S. aureus (strain 209-P) and Candida albicans, which indicates its 

high antimicrobial efficiency. 

Prospects for further research are to conduct clinical trials of the developed preparation 

«ASEPT-VH» in the preparation of the surgical field for surgical operations in animals. 

Keywords: antiseptic, polyhexamethyleneguanidine hydrochloride, isopropanol, «ASEPT-

VH», veterinary surgery. 
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