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антимікробні ВластиВості генерикіВ декаметоксину®

у статті наведено результати дослідження антимікробних властивостей вітчизняного генеричного 
лікарського антисептичного препарату “декаметоксин®” (дкм®) щодо музейних (s. aureus atcc 25923 
e. coli M-17, e. coli atcc 25922, P. aeruginosa atcc 27853, e. faecalis atcc 29212, B. subtilis atcc 6632) 
та клінічних штамів умовно-патогенних мікроорганізмів (s. aureus, s. epidermidis, e. coli, P. aeruginosa, 
c. albicans). протимікробні властивості вивчали на двох генериках порівняно з патентованим оригінальним 
препаратом “декаметоксин®”. музейні та клінічні штами мали типові біологічні властивості. встанов-
лено, що субстанції дкм® мікробоцидно діяли на стафілококи, ентерококи, кишкову паличку та candida 
albicans із помітною перевагою патентованого взірця субстанції дкм®. Лікарські антисептичні пре-
парати “аурідексан”, “Горостен®”, “декасан®”, “септефрил”, що містять генеричну субстанцію дкм® 
(1*), також мали високий мікробоцидний вплив на антибіотикорезистентні клінічні штами стафілококів 
(р<0,001–0,05).

КЛЮЧОВІ СЛОВА: антисептики, декаметоксин®, декасан®, горостен®, аурідексан, септефрил.

ВСТУП. У сучасних лікувальних закладах 
широко застосовують антисептичні засоби в 
системі протимікробних заходів, які складають 
основу профілактики і лікування інфекційних 
хвороб. Антисептичні засоби – це синтетичні 
лікарські форми, які містять протимікробні речо
вини або їх поєднання. Декаметоксин® (ДКМ®) є 
сучасним антисептичним лікарським засобом, 
який відповідає основним вимогам, необхідним 
для використання в медичній практиці. Дека
метоксин® представлений на фармацевтично
му ринку в різних лікарських формах, до яких 
разом з активною діючою речовиною входять 
допоміжні компоненти. Лікарські антисептичні 
препарати, їх лікарські форми, що містять одна
кову активну речовину, але синтезуються різними 
підприємствами із завершення патентного захи
сту, називають препаратамигенериками. Лікарі 
широко використовують генеричний препарат 
“Декаметоксин®” у різних лікарських формах 
для лікування і профілактики хвороб мікробної 
етіології [1–4].

За умови біоеквівалентності  генерично го 
антисептичного препарату, порівняно з ори
гінальним, використання генериків у медич ній 
практиці дозволяє значно знизити витрати 
на лікування пацієнтів з інфекційними захво
рюваннями, зберігаючи при цьому високу 

ефективність етіотропного лікування. За наяв
ності на фармацевтичному вітчизняному ринку 
антимікробних генеричних лікарських препаратів 
із вмістом ДКМ® необхідне всебічне порівняльне 
дослідження його специфічної протимікробної дії 
та фармакологічних властивостей [5, 6].

Метою роботи було дослідити антимікробні 
властивості генеричних субстанцій декамето
ксину® на музейних і клінічних штамах мікро
організмів.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Використову
вали патентовану субстанцію декаметоксину® 
(ПС*) і дві генеричних субстанції ДКМ® (1* – 
дослідного виробництва Інституту органічної 
хімії Національної академії наук України; 2** – 
ТОВ “Фармхім”, м. Шостка, Україна). Досліди 
виконували на s. aureus atcc 25923 e. coli M-17, 
e. coli atcc 25922, P. aeruginosa atcc 27853, 
e. faecalis atcc 29212, B. subtilis atcc 6632, 
одержаних із музею живих культур Вінницького 
національного медичного університету імені 
М. І. Пирогова МОЗ України. Відомо, що 
ефективність антисептиків значною мірою зале
жить від рівня чутливості до них клінічних штамів 
мікроорганізмів, які циркулюють у клініках, спри
чиняючи інфекційні ускладнення у хворих, що пе
ребувають на стаціонарному лікуванні. З огляду 
на це, визначали чутливість 122 клінічних штамів 
мікроорганізмів (s. aureus (n 65), s. epidermidis 
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(n 15), e. coli (n 14), P. aeruginosa (n 19), c. albi-
cans (n 9) до субстанцій ДКМ®. Мікроорганізми 
мали типові морфологічні, тинкторіальні, куль
туральні, біохімічні властивості.

Визначали чутливість мікроорганізмів до 
ПС*, генеричних субстанцій ДКМ® (1*) і ДКМ® (2**). 
Для поглиблення відомостей про антимікробну 
активність генеричного декаметоксину® (1*) та 
його лікарських форм (аурідексан, горостен®, 
декасан®, септефрил) проводили дослідження 
на музейних і клінічних штамах мікроорганізмів. 
У складі аурідексану (АУ), горостену® (ГС), дека
сану® (ДС), септефрилу (СФ) як діюча речовина 
в різних дозах міститься препарат ДКМ® (1*) [7].
Чутливість мікроорганізмів до антисептиків ви
вчали методом двократних серійних розведень. 
Порівняльну оцінку чутливості мікроорганізмів до 
досліджуваних препаратів проводили за показ
ником мінімальної бактерицидної та фунгіцидної 
концентрації (МБцК, МФцК) [8].

Результати підлягали статистичній обробці 
за  галь ноприйнятими методами варіаційної 
ста тис тики STATISTICA V 5. 5A (C) STATSOFT. 
Ви значали середнє арифметичне (М), середню 
по хиб ку середнього арифметичного (m), критерій 
достовірності відмінностей (р). Результати вважа
ли достовірними при значеннях р<0,05; р<0,01.

РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ. У результаті 
проведених досліджень встановлено, що ПС* і 
генерична субстанція ДКМ® (1*) проявляли однако
ву мікробоцидну активність щодо музейних шта
мів s. aureus (0,24 мкг/мл), e. coli (15,62 мкг/мл), 
c. albicans (16 мкг/мл), e. faecalis (0,97 мкг/мл), 
Bас. subtilis (0,24 мкг/мл). Генерична субстанція 
ДКМ® (1*) була менш мікробoцидно активною  що до 
р. aeruginosa (125 мкг/мл), ніж ПС* (62,5 мкг/мл). 
Однак дві генеричні субстанції, відповідно до 
інструкції із застосування лікарських форм 
ДКМ®, не рекомендовано для профілактики 
та лікування інфекційних ускладнень, спри
чинених P. aeruginosa, тому це не впливає на 
ефективність антимікробних засобів згідно з 
інструкцією із застосування (табл. 1).

Генерична субстанція ДКМ® (2**) проявляла 
бактерицидну дію на s. aureus atcc 25923 
(0,48 мкг/мл). ПС* діяла у 2 рази (0,24 мкг/мл) 
активніше за аналогічних умов. Невідповідність 
субстанції ДКМ® (2**) виявили також відносно 
P. аeruginosa – 250 мкг/мл; ДКМ® (1*) – 125 мкг/мл; 
ПС* – 62,5 мкг/мл (р<0,05). Меншу протимікробну 
активність мала генерична субстанція ДКМ® (2**), 
тому виробникам необхідно провести відповідні 
заходи щодо покращення якості для досягнення 
мікробоцидної активності препарату на рівні 
патентованого взірця ДКМ®. 

Аналіз результатів дослідження чутливості 
клінічних штамів мікроорганізмів до субстанцій 
виробників України показав високу бакте
рицидну дію на штами s. epidermidis (від 
(1,16±0,64) до (1,45±0,72) мкг/мл); s. aureus (від 
(1,19±0,59) до (1,52±0,67) мкг/мл); е. coli (від 
(15,62±11,8) до (18,46±9,3) мкг/мл); P. aeruginosa 
(від (36,5±17,95) до (39,48±16,85) мкг/мл), 
фунгіцидну дію на c. albicans (від (13,39±9,1) до 
(15,63±2,8) мкг/мл). Встановлено, що генерична 
субстанція ДКМ® (2**) ТОВ “Фармхім” мала ниж
чу протимікробну активність порівняно з двома 
іншими субстанціями (табл. 2).

Дослідження протимікробної активності гене
ричного декаметоксину® (1*) та його лікарських 
форм (аурідексан, горостен®, декасан®, септеф
рил) показали їх високу протимікробну ефек
тивність. Музейні та клінічні штами стафілококів 
(80) були високочутливими до бактерицидної 
дії генеричних лікарських препаратів ДКМ® у 
межах 0,12–15,6 мкг/мл. Встановлено, що пре
парати ДКМ® (1*), АУ, ГС®, ДС®, СФ проявляли 
високу мікробоцидну дію на клінічні штами 
стафілококів. Зазначимо, що штами s. aureus 
були чутливими до бактерицидної дії септефри
лу в дозі 7,8–15,6 мкг/мл. Встановлено чутливість 
до лікарських препаратів декаметоксину® в 
Bac. subtilis (3,9–7,8 мкг/мл), с. albicans (3,9–
31,25 мкг/мл), e. coli ((3,9–38,1±29,5) мкг/мл). 
Високу стійкість до досліджуваних лікарських 
препаратів проявляли штами P. aeruginosa 
(125–250 мкг/мл) (табл. 3). 

Таблиця 1 – Мікробоцидна активність субстанцій ДКМ® щодо музейних  
штамів мікроорганізмів (мкг/мл)

Музейний штам  
мікроорганізму

Субстанція ДКМ®

ПС* 1* 2**
р1 р2М±m

s. aureus atcc 25923 0,24±0 0,24±0 0,48±0 >0,05 <0,05
e. coli M-17 15,62±0 15,62±0 15,62±0 >0,05 >0,05
e. coli atcc 25922 15,62±0 15,62±0 15,62±0 >0,05 >0,05
P. aeruginosa atcc 27853 62,5±0 125±0 250±0 <0,05 <0,05
e. faecalis atcc 29212 0,97±0 0,97±0 0,97±0 >0,05 >0,05
B. subtilis atcc 6632 0,24±0 0,24±0 0,24±0 >0,05 >0,05
c. albicans ccM 855 16±0 16±0 16±0 >0,05 >0,05
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ВИСНОВКИ. 1. Субстанції ДКМ® мікробоцидно 
діють на стафілококи, ентерококи, кишкову па
личку та candida albicans. Проте патентований 
взірець субстанції ДКМ® за мікробоцидною 
дією переважає субстанцію дослідного ви
робництва Інституту огранічної хімії НАН 
України. Подальше поглиблене вивчення 
генеричної субстанції дослідного виробницт
ва Інституту органічної хімії НАН України 
доцільно проводити порівняно з патентованим 
оригінальним зразком субстанції ДКМ®. Менша 
протимікробна активність генеричної субстанції 
ДКМ® (2**) диктує необхідність проведення ви
робниками відповідних заходів для досягнення 
мікробоцидної активності препарату порівняно 
з патентованим взірцем ДКМ®.

2. Мікробoцидні властивості генеричних 
субстанцій декаметоксину® щодо р. aeruginosa 

Таблиця 2 – Мікробоцидна дія субстанцій ДКМ® різних виробників на клінічні  
штами мікроорганізмів (мкг/мл)

Клінічний штам 
мікроорганізму

Субстанція ДКМ®

ПС* 1* 2**
М±m

s. aureus (n 65) 1,19±0,59 1,22±0,63 1,52±0,67
s. epidermidis (n 15) 1,16±0,64 1,21±0,67*** 1,45±0,72***
e. coli (n 14) 15,62±11,8 16,72±10,2*** 18,46±9,3***
P. aeruginosa (n 19) 36,5±17,95 35,48±15,4*** 39,48±16,85***
c. albicans (n 9) 13,39±9,1 14,45±8,4*** 15,63±2,8***

Примітка. *** – р<0,05 порівняно з ПС*.

Таблиця 3 – Порівняльна мікробоцидна активність ДКМ® (1*), АУ, ГС®, ДС®, СФ (мкг/мл)

Штам  
мікроорганізму

ДКМ® (1*) АУ ГС® ДС® СФ
Мікробоцидна концентрація, мкг/мл

s. aureus atcc 25923 0,24 0,12 7,8 0,24 0,48
s. epidermidis (n 15) 0,24±0,21 0,24–3,9 3,9–7,8 1,95–7,8 0,48–7,8
s. aureus (n 65) 0,12±0,35 0,12–7,8 0,24–7,8 0,24–3,9 7,8–15,6
e. coli atcc 25922 31,25 15,6 31,25 7,8 31,25
e. coli M-17 31,25 7,8 15,6 3,9 15,6
e. coli (n 14) 26,8±17,5 31,25±22,3 31,25±26,9 38,1±29,5 31,25–62,5
e. faecalis атсс 29212 7,81 3,9 7,8 15,6 31,25
P. aeruginosa atcc 27853 125 125 250 125 250
P. aeruginosa (n 19) 138±37,6 138±39,3 138±38,2 125–250 125–250
Bac. subtilis atcc 6633 3,9 7,8 3,9 3,9 7,8
c. albicans ccM 885 3,9 7,8 3,9 7,8 7,8–31,25
c. albicans (n 9) 3,9–31,25 3,9–15,6 3,9–15,6 7,8–15,6 7,8–31,25

(МБцК 125–250 мкг/мл) суттєво поступаються 
антипсевдомонадній активності патентованого 
зразка декаметоксину® (МБцК 62,5 мкг/мл), що 
вказує на недоцільність застосування лікарських 
форм генеричного ДКМ® для профілактики та 
лікування інфекційних захворювань, спричине
них P. aeruginosa, що також відповідає інструкції 
із застосування препарату.

3. Лікарські антисептичні препарати “Аурі
дексан”, “Горостен®”, “Декасан®”, “Септеф
рил”, що містять генеричну субстанцію ДКМ® 
(1*), проявляють високу мікробоцидну дію 
на антибіотикорезистентні клінічні штами 
стафілококів (р<0,001–0,05), що свідчить про 
високу ефективність та доцільність застосуван
ня генеричних лікарських препаратів ДКМ® для 
профілактики, лікування інфекцій, спричинених 
штамами стафілококів.
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антимикробные сВойстВа генерикоВ декаметоксина®

Резюме
в статье приведены результаты исследования антимикробных свойств отечественного гене-

рического лекарственного антисептического препарата “декаметоксин®” (дкм®) в отношении му-
зейных (s. aureus atcc 25923 e. coli M-17, e. coli atcc 25922, P. aeruginosa atcc 27853, e. faecalis atcc 
29212, B. subtilis atcc 6632) и клинических штаммов условно-патогенных микроорганизмов (s. aureus, 
s. epidermidis, e. coli, P. aeruginosa, c. albicans). противомикробные свойства изучали на двух генериках 
в сравнении с патентированным оригинальным препаратом “декаметоксин®”. музейные и клинические 
штаммы владели типичными биологическими свойствами. установлено, что субстанции дкм® микро-
боцидно действовали на стафилококки, энтерококки, кишечную палочку и candida albicans с заметным 
преимуществом патентированного образца субстанции дкм®. Лекарственные антисептические препа-
раты “ауридексан”, “Горостен®”, “декасан®”, “септифрил”, которые содержат генерическую субстанцию 
дкм® (1*), также имели высокое микробоцидное влияние на антибиотикорезистентные клинические 
штаммы стафилококков (р<0,001–0,05).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антисептики, декаметоксин®, декасан®, горостен®, ауридексан, септефрил.
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anTimicrobial qualiTies of generics of decameThoxin®

Summary
the article presents the results of the research of antimicrobial qualities of domestic generic of decamethoxin 

(DcM) against museum (s. aureus atcc 25923 e. coli M-17, e. coli atcc 25922, P. aeruginosa atcc 27853, 
e. faecalis atcc 29212, B. subtilis atcc 6632) and clinical strains of opportunistic microorganisms (s. aureus, 
s. epidermidis, e. coli, P. aeruginosa, c. albicans). the study of antimicrobial qualities were studied in two generics 
in comparison with patented original decamethoxin. Museum and clinical strains obtained typical biological qualities. 
the substances of DcM were found to have microbicidal activity according staphylocci, enterococci, escherichia 
coli and candidaalbicans, with moderate preference of patented substance of decamethoxin. antiseptic remedies 
such as auridecsan, horosten, decasan, septefril, containing generic substance of decamethoxin® (1*), also had 
high cidal qualities against antibioticresistance clinical strains of staphylococci.

KEY WORDS: antiseptics, decamethoxin®, decasan®, horosten®, auridexan®, septefril.
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