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Антибіотикорезистентність є серйозною проблемою всього світу, виникнення якої пов’язане з не-
раціональним застосуванням, а часом і зловживанням протимікробними препаратами, застосуван-
ням антибіотиків з метою профілактики місцевих та системних ускладнень при проведенні опера-
ційних втручань. Тому почастішали випадки невдач при плановому лікуванні інфекційно-запальних 
процесів антибіотиками. Враховуючи цей факт, виникає потреба при лікуванні інфекційно-
запальних постекстракційних ускладнень застосовувати альтернативні антисептичні препара-
ти, до яких рідко розвивається резистентність з боку мікроорганізмів, що надає їм перевагу над 
антибіотиками. Мета: порівняння дії антисептиків Декасану, Хлоргексидину та Йодоформу на клі-
нічні та типові штами мікроорганізмів з використанням диско-дифузійного методу згідно комітету 
EUCAST. Матеріали та методи дослідження: В якості досліджуваних культур мікроорганізмів вико-
ристовували типові штами Staphylococcus aureus ATCC 25923, Staphylococcus epidermidis ATCC 
14990. А також в якості досліджуваних культур були використані клінічні ізоляти мікроорганізмів 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, які були виділені від хворих, які проходили лікуван-
ня запальних постекстракційних ускладнень у лікувально - хірургічному відділенні м. Полтава. Іде-
нтифікацію виділених культур проводили за допомогою автоматичного бактеріологічного аналі-
затора Vitec – 2 compact bioMarieux (Франція). Дослідили антибактеріальну дію антисептичних 
препаратів Декасан, Хлоргексидин, Йодоформ. Враховуючи, що йодоформ погано розчиняється у 
воді, використовували його 5% спиртовий розчин, який був приготований ex tempore. Чутливість 
досліджуваних штамів до антисептиків визначали диско-дифузійним методом згідно комітету 
EUCAST. Визначення проводили на середовищі Мюлера-Хінтона (HIMEDIA, Індія), застосовували 
стандартні стерильні диски без просочування (HIMEDIA, Індія), самостійно їх просочуючи розчина-
ми Декасану, Хлоргексидину та 5% спиртовим розчином йодоформу. У дослідженні використовува-
ли мікробний інокулюм, який еквівалентний 0,5 за стандартом мутності McFarland. Готові чашки 
Петрі, які містили в собі просочені паперові диски, інкубували протягом доби при температурі 35-
36˚С, після чого визначали результати. Результати та обговорення: В результаті дослідження 
виявлено, що антисептик Декасан має більшу антистафілококову дію, щодо типових штамів та 
клінічних ізолятів стафілококів у порівнянні з іншими антисептичними препаратами, які часто за-
стосовують в стоматології. Найменшу антистафілококову дію на досліджувані мікроорганізми ви-
явили у 5% спиртового розчину йодоформу, а дія антисептика Хлоргексидин займала проміжне місце. 
Ключові слова: йодоформ, хлоргексидин, антисептик, альвеоліт щелеп, видалення зуба, антибіотикорезистентність 
Ця робота виконана у рамках НДР "Вивчення ролі умовно-патогенних та патогенних інфекційних агентів з різною чутливі-
стю до антимікробних противірусних препаратів у патології людини" (№ ДР 0118u004456 ). 

Порожнина рота – є резервуаром для існу-
вання багатьох мікроорганізмів, як патогенних, 
так і умовно-патогенних. Завдяки здатності бак-
терій утворювати біоплівки, дані групи мікроор-
ганізмів можуть спричинити появу різноманітних 
патологічних процесів у ротовій порожнині [1].  

Так, під час амбулаторного прийому в хірургі-
чній стоматології найбільш розповсюдженим 
ускладненням інфекційно-запального ґенезу піс-
ля видалення зуба є альвеоліт щелеп, який ви-
никає як місцеве, локальне ускладнення. Харак-
теризується вираженим больовим синдромом, 
частковою або повною відсутністю кров’яного 
згустку [2,3,4]. Аналіз літератури вказує на вели-
ку кількість етіологічних факторів, які можуть по 
одинці чи у комплексі спровокувати появу або ж 
підсилити дію запального процесу такого посте-
кстракційного ускладнення, як альвеоліт щелеп. 
Найчастішим фактором, який призводить до ви-
никнення такого інфекційно-запального процесу 
є бактеріальний [5]. Тому за умов виникнення 

інфекційно-запальних процесів лікарі-
стоматологи для їх лікування застосовують ан-
тибіотики [6]. Але разом з тим кожного року 
з’являються дослідження науковців про появу 
нових штамів мікроорганізмів, які проявляють 
стійкість до антибіотиків під час лікування остан-
німи.  

Антибіотикорезистентність є серйозною про-
блемою всього світу, виникнення якої пов’язане 
з нераціональним застосуванням, а часом і зло-
вживанням протимікробними препаратами, за-
стосуванням антибіотиків з метою профілактики 
місцевих та системних ускладнень при прове-
денні операційних втручань. Це призвело до 
еволюції мікроорганізмів з розвитком у них різ-
них механізмів стійкості до дії антибіотиків 
[7,8,9]. Тому почастішали випадки невдач при 
плановому лікуванні інфекційно-запальних про-
цесів антибіотиками [10]. Враховуючи цей факт, 
виникає потреба при лікуванні інфекційно-
запальних постекстракційних ускладнень засто-
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совувати альтернативні антисептичні препарати, 
до яких рідко розвивається резистентність з боку 
мікроорганізмів, що надає їм перевагу над анти-
біотиками. 

Мета 
Порівняння дії антисептиків Декасану, Хлор-

гексидину та Йодоформу на клінічні та типові 
штами мікроорганізмів з використанням диско-
дифузійного методу згідно комітету EUCAST. 

Матеріали та методи дослідження 
В якості досліджуваних культур мікроорганіз-

мів використовували типові штами 
Staphylococcus aureus ATCC 25923, 
Staphylococcus epidermidis ATCC 14990, що 
отримані з ДУ «Інститут епідеміології та інфек-
ційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН 
України» (м. Київ). А також в якості досліджува-
них культур були використані клінічні ізоляти мі-
кроорганізмів Staphylococcus aureus, 
Staphylococcus epidermidis, які були виділені від 
хворих, які проходили лікування запальних по-
стекстракційних ускладнень у лікувально - хірур-
гічному відділенні комунальної установи «Пол-
тавський обласний центр стоматології – стома-
тологічна клінічна поліклініки». Ідентифікацію 
виділених культур проводили за допомогою ав-
томатичного бактеріологічного аналізатора Vitec 
– 2 compact bioMarieux (Франція). 

Дослідили антибактеріальну дію антисептич-
них препаратів Декасан (форма випуску розчин 
декаметоксину 0,2 мг/мл) виробництва ТОВ 
«Юрія-Фарм» м. Київ; Хлоргексидин (форма ви-
пуску 0,05% розчин хлоргексидину біглюконату) 
виробництва ТОВ «ДКП Фармацевтична фабри-
ка» Vishpha Житомирська обл.; Йодоформ (фо-
рма випуску дрібнокристалічний порошок) виро-
бництва ПП «Латус» м.Харків. Враховуючи, що 
йодоформ погано розчиняється у воді[11], вико-
ристовували його 5% спиртовий розчин, який 
був приготований ex tempore. 

Чутливість досліджуваних штамів до антисе-
птиків визначали диско-дифузійним методом згі-
дно комітету EUCAST [12]. Визначення проводи-
ли на середовищі Мюлера-Хінтона (HIMEDIA, 
Індія), застосовували стандартні стерильні диски 
без просочування (HIMEDIA, Індія), самостійно їх 
просочуючи розчинами Декасану, Хлоргексиди-
ну та 5% спиртовим розчином йодоформу. 

У дослідженні використовували мікробний 
інокулюм, який еквівалентний 0,5 за стандартом 
мутності McFarland. Мікробна суспензія була 
отримана з добових культур досліджуваних мік-
роорганізмів. Готовим мікробним інокулюмом 
протягом 15 хв. з моменту його приготування, 
просочували стерильний ватний тампон і рівно-
мірно наносили інокулят штриховими рухами на 
всю поверхню агару в трьох напрямках, повер-

таючи чашку Петрі для отримання суцільного га-
зону. Не пізніше 15 хв. після інокуляції агару, 
стерильним пінцетом наносили паперові диски 
просочені розчинами Декасану, Хлоргексидину, 
5% спиртовим розчином йодоформу. Враховую-
чи те що, розчин йодоформу спиртовий, окремі 
паперові диски були просочені 96% етиловим 
спиртом і були представлені в якості контролю, 
щодо спиртового розчину йодоформу.  

Готові чашки Петрі, які містили в собі просо-
чені паперові диски, інкубували протягом доби 
при температурі 35-36˚С, після чого визначали 
результати. Для цього за допомогою лінійки ви-
мірювали зони затримки росту, що виникли під 
дією кожного антисептика. Дослідження повто-
рювали п’ять разів. Варіаційно-статистична об-
робка результатів дослідження виконана за до-
помогою програми Microsoft Excel з визначенням 
основних варіаційних показників: середні вели-
чини (M), середні похибки (m), середньоквадра-
тичні відхилення (p). Достовірність отриманих 
результатів визначалась за допомогою критерію 
Ст’юдента.  

Результати дослідження та їх обговорення 
Наші попередні наукові дослідження дії по-

рошку Йодоформу на типові штами мікрооргані-
змів методом серійних розведень не виявили 
його протимікробної дії на еталонні штами грам-
позитивних і грамнегативних бактерій та грибів 
роду Candida [13]. 

Aydos and Milano (1984) при вивченні проти-
мікробної дії порошку йодоформу в поєднанні з 
гідроксидом кальцію в пастах для кореневих ка-
налів дійшли висновку, що додавання порошку 
йодоформу не має антисептичної дії in vitro [11]. 

Такі результати, на нашу думку, пояснюються 
поганою розчинністю порошку йодоформу у воді 
[11]. Тому, враховуючи такі дані, в цьому науко-
вому дослідженні в якості антисептичної речо-
вини був використаний 5% спиртовий розчин 
йодоформу.  

Наше дослідження показало, що зона затри-
мки росту Staphylococcus aureus ATCC 25923 під 
дією Декасану складала 17,0 ± 0 мм., Хлоргек-
сидину - 17,0 ± 0 мм., а 5% спиртового розчину 
йодоформу - 15,0 ± 0 мм. Таким чином, анти-
стафілококова активність Декасану та Хлоргек-
сидину на типовий штам не відрізнялась, тоді як 
антибактеріальна дія 5% спиртового розчину 
йодоформу була меншою (таблиця 1). 

Порівнюючи дію антисептиків, щодо клінічно-
го ізоляту Staphylococcus aureus, слід відзначи-
ти, що зона затримки росту під впливом Декаса-
ну була більшою на 2,4 мм ніж зона гальмування 
росту під дією Хлоргексидину, і на 3,4 мм біль-
шою порівняно з зоною затримки росту під впли-
вом 5% спиртового розчину йодоформу, хоча 
такі відміни не були достовірними. 



Актуальні проблеми сучасної медицини 

 
 136 

Таблиця 1:  
Діаметр зон затримки росту типових штамів та клінічних ізолятів Staphylococcus spp. під дією антисептиків, мм (M±m) 

Антисептики 
Культури Декасан Хлоргексидин 5% спиртовий розчин йодоформу & 

S.aureus ATCC 25923 типовий штам 17,0 ± 0 17,0 ± 0 15,0 ± 0 
S.aureus  
клінічний ізолят 17,6 ± 0,5 15,2 ± 0,4 14,2± 0,4 

S.epidermidis ATCC 14990 
типовий штам 20,0 ± 0 17,0 ± 0 15,0 ± 0 

S.epidermidis  
клінічний ізолят 19,6 ± 0,5 *# 16,6 ± 0,5 15,2 ± 0,4 

Примітка: & - різниця показників зон затримки росту мікроорганізмів під дією 5% спиртового розчину йодоформу і 96% розчи-
ну етилового спирту. 
* - достовірність різниці зон затримки росту мікроорганізмів під дією Декасану порівняно  
з Хлоргексидином (р< 0,05) 
# - достовірність різниці зон затримки росту мікроорганізмів  
під дією Декасану порівняно з 5% спиртовим розчином йодоформу (р< 0,05). 

Стосовно дії антисептиків, щодо 
Staphylococcus epidermidis ATCC 14990, зона за-
тримки росту культури під дією Декасану скла-
дала 20,0 ± 0 мм, Хлоргексидину - 17,0 ± 0 мм, а 
зона гальмування росту під дією 5% спиртового 
розчину йодоформу - 15,0 ± 0 мм, яка в свою 
чергу була меншою на 5 мм від зони затримки 
росту під дією Декасану і на 2 мм меншою від 
зони затримки росту під впливом Хлоргексидину. 
З вищезазначених результатів видно, що найбі-
льшу зону затримки росту спостерігали під дією 
препарату Декасан, а найменшу - під впливом 
5% спиртового розчину йодоформу. 

Порівнюючи дію антисептиків, щодо клінічно-
го ізоляту Staphylococcus epidermidis тенденція 
залишається незмінною стосовно антисептично-
го препарату Декасан порівняно з іншими дослі-
джуваними антисептиками. Зона затримки росту 
культури під дією Декасану була на 3,0 мм біль-
ше (р< 0,05), порівняно з зоною затримки викли-
каної Хлоргексидином і на 4,4 мм більше (р< 
0,05) порівняно з діаметром зони пригнічення 
росту під дією 5% спиртового розчину йодофор-
му. Таким чином, найбільшу антистафілококову 
активність виявили у Декасану, найменшу - у 5% 
спиртового розчину йодоформу. Антистафілоко-
кова дія антисептика Хлоргексидин займала 
проміжний результат. 

Висновки 
В результаті дослідження виявлено, що анти-

септик Декасан має більшу антистафілококову 
дію, щодо типових штамів та клінічних ізолятів 
стафілококів у порівнянні з іншими антисептич-
ними препаратами, які часто застосовують в 
стоматології. Найменшу антистафілококову дію 
на досліджувані мікроорганізми виявили у 5% 
спиртового розчину йодоформу, а дія антисеп-
тика Хлоргексидин займала проміжне місце. 

Враховуючи вищезазначене, актуальною по-

требою залишається пошук нових антисептич-
них препаратів, або застосування антисептиків у 
поєднанні з іншими лікарськими препаратами з 
метою лікування та профілактики такого постек-
стракційного ускладнення, як альвеоліт щелеп. 
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Реферат 
ИЗУЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ТИПИЧНЫХ ШТАММОВ И КЛИНИЧЕСКИХ ИЗОЛЯТОВ STAPHYLOCOCCUS SPP. К 
ДЕКАСАНУ, ХЛОРГЕКСИДИНУ И ЙОДОФОРМУ ДИСКО-ДИФУЗИОННЫМ МЕТОДОМ EUCAST . 
Чумак Ю.В., Лобань Г.А., Ананьева М.Н., Фаустова М.А., Гаврильев В.Н. 
Ключевые слова: йодоформ, хлоргексидин, антисептик, альвеолит, удаление зуба, антибиотикорезистентность. 

Антибиотикорезистентность является серьезной проблемой всего мира, возникновение которой 
связано с нерациональным применением, а порой и злоупотреблением противомикробными препара-
тами, применением антибиотиков с целью профилактики местных и системных осложнений при про-
ведении операционных вмешательств. Поэтому участились случаи неудач при плановом лечении 
инфекционно-воспалительных процессов антибиотиками. Учитывая этот факт, возникает потребность 
в лечении инфекционно-воспалительных постэкстракционных осложнений применять альтернатив-
ные антисептические препараты, к которым редко развивается резистентность со стороны микроор-
ганизмов, что предпочитает антибиотики. Цель:  Сравнивали действия антисептиков Декасана, Хлор-
гексидина и Йодоформа на клинические и типичные штаммы микроорганизмов с использованием ди-
ско-диффузионного метода согласно комитету EUCAST. Материалы и методы исследования: В каче-
стве исследуемых культур микроорганизмов использовали музейные штаммы Staphylococcus aureus 
ATCC 25923, Staphylococcus epidermidis ATCC 14990. А также в качестве исследуемых культур были 
использованы клинические изоляты микроорганизмов Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
epidermidis, которые были выделены от больных, проходивших лечение воспалительных постэкстрак-
ционных осложнений в хирургическом отделении г. Полтава. Идентификацию выделенных культур 
производили с помощью автоматического бактериологического анализатора Vitec – 2 compact 
bioMarieux (Франция). Исследовали антибактериальное действие антисептических препаратов Дека-
сан, Хлоргексидин, Йодоформ. Учитывая, что йодоформ плохо растворяется в воде, использовали 
его 5% спиртовой раствор, приготовленный ex tempore. Чувствительность исследуемых штаммов к 
антисептикам определяли диско-диффузионным методом согласно комитету EUCAST. Определения 
проводили на среде Мюллера-Хинтона (HIMEDIA, Индия), применяли стандартные стерильные диски 
без пропитки (HIMEDIA, Индия), самостоятельно их пропитывали растворами Декасана, Хлоргексиди-
на и 5% спиртовым раствором йодоформа. В исследовании использовали микробный инокулюм, эк-
вивалентный 0,5 по стандарту мутности McFarland. Готовые чашки Петри, содержащие пропитанные 
бумажные диски, инкубировали в течение суток при температуре 35-36˚С, после чего определяли ре-
зультаты. Результаты и обсуждение: В результате исследования выявлено, что антисептик Декасан 
оказывает большее антистафилококковое действие, в отношении музейных штаммов и клинических 
изолятов стафилококков по сравнению с другими антисептическими препаратами, часто применяе-
мыми в стоматологии. Наименьшее антистафилококковое действие на исследуемые микроорганизмы 
обнаружили у 5% спиртового раствора йодоформа, а действие антисептика Хлоргексидин занимало 
промежуточное место. 

Summary 
INVESTIGATING SENSITIVITY OF TYPICAL STRAINS AND CLINICAL ISOLATES OF STAPHYLOCOCCUS SPP. TO DECASAN, 
CHLORHEXIDINE AND IODOPHERE BY DISCA-DIFFUSION METHOD EUCAST 
Chumak Yu.V., Loban' G.A., Ananieva M.M.,Faustova M.O., Havryliev V.M. 
Key words: iodoform, chlorhexidine, antiseptic, dry socket, tooth extraction, antibiotic resistance. 

Antibiotic resistance is a global challenge, whose emergence is associated with the irrational and uncon-
trolled use of antimicrobial drugs, or the use of antibiotics to prevent local and systemic complications during 
the surgical operations. Therefore, the number of failed outcomes of the planned treatment of infectious and 
inflammatory processes with antibiotics has increased. Given this fact, it is important to study the potential of 
antiseptic drugs, which usually do not cause the microorganism resistance and thus are more advantageous 
over antibiotics. Objective of this study is to compare the effects of antiseptics Decasan, Chlorhexidine and 
Iodoform on clinical and typical strains of microorganisms using the disco-diffusion method according to the 
EUCAST. Materials and methods: Typical strains of Staphylococcus aureus ATCC 25923, Staphylococcus 
epidermidis ATCC 14990 were used as the studied cultures of microorganisms. Clinical isolates of the 
microorganisms Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis were collected from patients with post-
extraction complications, who took treatment at surgical departments of Poltava. Identification of isolated cul-
tures was performed using an automatic bacteriological analyzer Vitec-2 compact bioMarieux (France). The 
antibacterial effect of antiseptic drugs Dekasan, Chlorhexidine, Iodoform was studied. Given that iodoform is 
poorly soluble in water, we used its 5% alcohol solution, which was prepared ex tempore. The susceptibility 
of the studied strains to antiseptics was determined by disco-diffusion method according to the EUCAST 
committee. The determination was performed by using Mueller-Hinton medium (HIMEDIA, India) with stan-
dard sterile disks, which were not impregnated (HIMEDIA, India). Then we impregnated them with solutions 
of Decasan, Chlorhexidine and 5% alcohol solution of iodoform. We used a microbial inoculum equivalent to 
0.5 according to the McFarland turbidity standard. Prepared Petri dishes containing impregnated paper disks 
were incubated overnight at 35-36 °C, after which the results were determined. Results and discussion: The 
study has shown that the antiseptic Decasan has a greater antistaphylococcal effect on typical strains and 
clinical isolates of staphylococci compared to other antiseptics, which are often used in dentistry. The lowest 
antistaphylococcal effect on the studied microorganisms has been found by applying 5% alcohol solution of 
iodoform, Chlorhexidine has demonstrated the moderate effect on the strains under the study. 


