
Початок третього тися-
чоліття відзначився 
очевидними викли-
ками для існування 

сучасної цивілізації. Глобальні 
зміни мікроклімату зумовили роз-
балансування усталених зв’язків 
між біологічними системами. 
Ідеться про функціонування лан-
цюга, ланками якого є представ-
ники царства Vira (віруси), фауни 
та суспільства. Своє відображен-
ня ці процеси отримали в активі-
зації інфекційних хвороб вірусної 
природи.

Низкою потужних спалахів, 
відлуння яких ми відчуваємо ще й 
зараз, нагадав про себе пташиний 
(високопатогенний) грип, збудник 
якого є представником родини 
Orthomyxoviridae. 

На зміну йому прийшов вірус 
«свинячого грипу», який утворив-

ся внаслідок генетичних змін ор-
томіксовірусів, що потрапили до 
організму свиней.

Несподіваною загрозою для 
поголів’я великої рогатої худоби, 
яка фактично ставила під питання 
існування скотарства в Україні, 
виявився нодулярний дерматит 
(який спричиняють віруси родини 
Poxviridae).

Чимало проблем тваринникам 
європейського континенту завдав 
вірус родини Asfaviridae – збудник 
африканської чуми свиней.

Наразі світова спільнота потер-
пає від варіантів вірусів родини 
Coronaviridae, що швидко муту-
ють і стають дедалі більш хворо-
ботворними та менш контрольо-
ваними. 

Лякають непрогнозовані відда-
лені наслідки взаємодії цих вірусів 
не лише безпосередньо з організ-

мом людини, а й з організмом тва-
рини. Складність такої ситуації 
полягає у відсутності інформації 
про вплив патогенних для людини 
ізолятів коронавірусу на організм 
інших теплокровних.

Проблема появи кожного чер-
гового небезпечного вірусного 
захворювання пов’язана з від-
сутністю засобів профілактики 
та лікування хворих. Єдиним ря-
тівним інструментом є суворі ка-
рантинні обмеження й ліквідація 
джерел вірусної інфекції та, влас-
не, збудника в довкіллі (будь-які 
контаміновані вірусом території 
чи об’єкти). Руйнівний вплив при-
родних факторів на збудники хво-
роб вірусної природи, як відомо, 
часто не є достатнім для того, щоб 
впливати на перебіг захворюван-
ня. У цій ситуації вдаються до ви-
користання дезінфектантів.
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  ВЕТЕРИНАРІЯ

Проте який саме засіб дезін-
фекції буде ефективним у тому чи 
іншому випадку? 

Тут маємо проаналізувати низку 
властивостей засобу:
¿ шкодочинність (для довкілля 

повинна бути мінімальною);
¿ спектр дії на різні види збудни-

ків (має бути досить широким);
¿ вартість (повинна бути низь-

кою);
¿ рекомендації із застосування 

для певних виробництв (підпри-
ємств різного спрямування ді-
яльності);

¿ методи застосування та спосо-
би нейтралізації залишків після 
закінчення експозиції дії (мак-
симально прості й доступні).
Важливою умовою вибору де-

зінфекційного засобу є відсутність 
резистентності до його компо-
нентів згаданих раніше родин ві-
русів. Віруси родин Orthomyxo-
viridae, Poxviridae, Asfaviridae та 
Coronaviridae мають біологічні 
характеристики будови, які до-
корінно відрізняють їх між собою. 
Тому ці мікроорганізми по-різному 
реагують на дію простих дезінфек-
ційних засобів. Отримати резуль-
тативну спрямовану дію дезінфек-
тантів можна лише за наявності в 
його складі кількох типів хімічних 
сполук. Одні з них мають руйну-
вати або суттєво змінювати склад 
вірусних білків, а інші – впливати 
на ліпідні структури оболонок ві-
русних часток. Саме такі дезінфек-
танти можуть проявляти незначну 
шкодочинну дію для довкілля, але 
знищувати представників ДНК- та 
РНК-містимих вірусних популяцій.

Одними з дезінфектантів, які 
володіють такими характеристи-
ками, є «ЧАС ПІК» і «БТС плюс». 
Але саме засіб «ЧАС ПІК» має до-
казову ефективність стосовно аф-
риканської чуми свиней. 

Виробник засобу – компанія 
ГРІНПАКС – провела незалежне 

Рис. 1. Віріони вірусу високопатогенного грипу
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Рис. 2. Віріони вірусу нодулярного дерматиту ВРХ

Рис. 3. Наслідки появи вірусу АЧСРис. 3. Наслідки появи вірусу АЧС
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лабораторне дослідження дезін-
фекційної активності засобу «ЧАС 
ПІК» щодо збудника АЧС у дослід-
ному центрі вірусології та мікробі-
ології (ФГБНУ ФІЦВіМ) в м. Воль-
гинський. Дезінфектант «ЧАС ПІК» 
володіє віруліцидною дією щодо ві-
русу АЧС у концентрації 1,0 % при 
експозиції 15 хв і вище та 0,5 % при 
експозиції 30 хв з нормою витрати 
0,3 л/м2 і може в даних режимах 
застосовуватися в осередках зара-
ження АЧС для дезінфекції об’єктів 
тваринництва з метою повної інак-
тивації вірусу АЧС та запобігання 
його поширення. 

Для профілактичної дезінфек-
ції при бактеріальних та вірус-
них інфекціях використовують 
низькі концентрації розчину 
0,2–0,3 % методом зрошення, 
генерування піни або протиран-
ня поверхонь. Методом аеро-
зольного розпилення (затума-
нення) застосовують 1,0–1,5%-й 
водний розчин.

Розроблені та впроваджені в се-
рійне виробництво багатокомпо-
нентні засоби «ЧАС ПІК» та «БТС 
плюс» проявляють цілеспрямо-
вану бактерицидну, фунгіцидну 
та віруліцидну дію, не формуючи 

«звикання» до нього мікроорга-
нізмів.

Варто відзначити, що складни-
ки дезінфекційного засобу «ЧАС 
ПІК» представлені комплексом 
чотирьох четвертинноамонієвих 
сполук, глутарового та гліокса-
левого діальдегідів, де кожен ком-
понент підсилює та доповнює дію 
іншого. Синергія ЧАСів і діаль-
дегідів дає можливість зменшити 
концентрацію робочого розчину 
та здешевити вартість обробки 
1 м2 площі дезінфекції. І, що важ-
ливо, засіб не втрачає інтенсив-
ності своєї дії протягом експозиції 
в присутності органічних речовин 
(гній приміщень ферм, забруднені 
органічними рештками поверхні 
забійних цехів тощо) та має про-
лонговану дію.

Попри те, що до складу деззасо-
бу входить понад вісім компонен-
тів, він не проявляє корозійної дії 
на об’єкти довкілля, що є досить 
важливою характеристикою для 
будь-якого дезінфектанту. Еколо-
гічно безпечний, добре розчинний 
у воді, він не містить високоток-
сичних сполук.

Таким чином, «ЧАС ПІК» та 
«БТС плюс» – це універсальні 
дезінфекційні засоби, рекомен-
довані для застосування у тва-
ринницьких та птахівничих при-
міщеннях, інкубаторах, м’ясо- та 
птахопереробних цехах, кормо-
цехах, транспортних засобах, на 
продовольчих ринках, під час на-
повнення дезінфекційних бар’єрів 
і килимків, а також для дезінфек-
ції спецодягу.

І наостанок хочемо ще раз звер-
нути увагу на те, що дезінфекцій-
ний засіб «ЧАС ПІК» має доказо-
ву ефективність щодо збудника 
африканської чуми свиней. Його 
можна застосовувати в осередках 
зараження АЧС з метою повної 
інактивації вірусу та запобігання 
його поширенню.
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Рис. 4. Віріон вірусу африканської чуми свиней

Рис. 5. Віріони коронавірусу




