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є нестабільними (випаровуються при кімнатній 
температурі), можуть викликати опіки шкіри та 
подразнення слизових оболонок [7].

Хлорактивні сполуки ефективні проти бак-
терій, грибів, мікобактерій, вірусів, спор та мають 
істотні недоліки: різкий запах та подразнювальну 
дію на слизові оболонки та верхні дихальні шля-
хи, є нестабільними при зберіганні [8, 9].

Дезінфікуючі засоби на основі амінів мають 
низку істотних переваг: широкий спектр антимік-
робної дії, особливо важлива їх висока активність 
щодо збудників туберкульозу, відносна екологіч-
на безпека, ефективність у присутності органіч-
них забруднень. Водночас значна частина нау-
ковців не виключає здатність таких препаратів 
викликати алергії, що звужує, а то й унеможлив-
лює їх широке застосування у присутності пацієн-
тів, відвідувачів. [7, 8].

Як активно діючі речовини серед четвертин-
них амонієвих сполук (ЧАС) у дезінфікуючих ком-
позиціях найчастіше використовуються катамін 
АБ, дидецилдиметиламоній хлорид, диоктилди-
метиламоній хлорид та ін. За своїм походженням 
ЧАСи є катіонними поверхнево-активними речо-
винами – з миючою та розчинюючою активністю. 
Мають вузький спектр антимікробної дії, легко 
адсорбуються та нейтралізуються багатьма ма-
теріалами (бавовною, шерстю), не можуть вико-
ристовуватись як шкірні антисептики [10].

Антисептики характеризуються широким спек-
тром антибактеріальної дії, активні in vivo, діють 
у кислому і лужному середовищах, добре розчи-
няються, мають достатню поверхневу активність, 
хімічно стійкі. Препарати не мають спричиняти 
місцевої подразнювальної дії, сенсибілізації та 
не порушувати фаз загоєння ран. Ці засоби не по-
винні абсорбуватись у кров у значній кількості, а 
у випадку абсорбції не викликати тяжких побіч-
них реакцій. Обов’язкова умова – нешкідливість 
для макроорганізму.

Поділ антисептичних і дезінфікуючих засобів 
за хімічною будовою:

І. Неорганічні сполуки – галогени і галогенов-
місні речовини, окисники, кислоти, луги, сполуки 
важких металів;

2. Органічні сполуки аліфатичного ряду: аль-
дегіди, спирти, детергенти (поверхнево-активні 
речовини);

3. Органічні сполуки ароматичного ряду: 
похідні фенолу (дьоготь березовий, який містить 
фенол, толуол, ксилол, смоли тощо);

4. Органічні сполуки гетероциклічного ряду 
– сполуки нітрофурану, оксихіноліну, барвники;

5. Антибіотики для зовнішнього застосування 
(мікроцид, новоіманін, граміцидин).

Серед галогенів особливо вирізняються препа-
рати йоду, які містять елементарний йод. Розчин 
йоду спиртовий призначають зовнішньо як анти-
септичний, подразнювальний, відволікаючий за-
сіб при запальних та інших захворюваннях шкіри 
та слизових оболонок. У сучасній медичній прак-
тиці важливе місце посідають фармацевтичні ком-
позиції з йодом у молекулах полімерних сполук. 
Введення йоду в молекули полімерних сполук дає 
змогу зберегти широкий спектр протимікробної, 
фунгіцидної, противірусної дії, нейтралізувати 
токсичність при введенні в організм вищих тва-
рин і людини [11].

Добре відомим представником групи окисню-
вачів є перекис водню, який використовується у 
вигляді 3 % розчину. Перекис водню чинить бак-
терицидну дію за рахунок виділення молекулярно-
го кисню при контакті з органічними тканинами, 
особливо щодо грамнегативної мікрофлори. Плю-
сом даної речовини є також її гемостатичні влас-
тивості. Недоліком 3 % розчину перекису водню 
є відсутність здатності розчиняти некротизовані 
тканини та органічні залишки, тому рекомендо-
вано почергове застосування розчинів перекису 
водню і гіпохлориту натрію. Реакція взаємодії 
між цими речовинами призводить до виділення 
вільного хлору і кисню, що підсилює очисні та 
бактерицидні властивості цих речовин [12].

Четвертинні амонієві сполуки. Декасан – 
0,02 % розчин декаметоксину, ізотонований на-
трію хлоридом, виявляє антибактеріальні, про-
тивірусні, десенсибілізуючі та протизапальні 
властивості. Механізм протибактерійної дії поля-
гає у підвищенні проникності мікробних клітин 
та їх деструкції, інактивації екзотоксину, пригні-
ченні синтезу білка мікроорганізмів.

До найефективніших антисептиків належать 
поверхнево-активні речовини, механізм дії яких 
ґрунтується на дифільній структурі молекули і 
здатності до руйнівного впливу на оболонки про-
каріот. Препарати цього класу мають широкий 
спектр протимікробної дії, яка охоплює грампо-
зитивні й грамнегативні бактерії, гриби-дерма-
тофіти, дріжджоподібні гриби, найпростіші, хла-
мідії та навіть складні віруси (збудники гепатиту, 
ВІЛ). Резистентність мікроорганізмів до цих пре-
паратів формується повільно.


