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Dezinfekcinių medžiagų efektyvumas gerinant patalpų sanitarinę būklę 

 
Vita Raudonienė, Danguolė Bridžiuvienė, Jurgita Švedienė, Algimantas Paškevičius 
 

Gamtos tyrimų centras 

 
Vykdant statybos darbus, naujiems pastatams naudojamos įvairios statybinės medžiagos, kurios esant padidintai drėgmei, gali sudaryti palankias 

sąlygas vystytis mikroorganizmams (mikromicetams, mielėms, bakterijoms), kurie gali sukelti jų pažeidimus. Žmogaus gyvenamosioms ir darbo 

patalpoms bei įvairiems paviršiams apsaugoti nuo spartaus mikroorganizmų augimo naudojamos įvairios dezinfekcinės medžiagos. Todėl būtina tirti 
naujų cheminių medžiagų, naudojamų statybose ir buityje, efektyvumą įvairiems mikroorganizmams. 

Šio darbo tikslas – įvertinti dezinfekcinių medžiagų „Boramon“, „Anti-grybas“, „F18 Airol“, „F261 Kloriitti forte“ ir „Sterilis“ poveikį 

gyvenamosiose ir darbo patalpose aptinkamiems mikroorganizmams. Dezinfekcinių medžiagų poveikis mikroorganizmams buvo tiriamas difuzijos į 
agarą metodu. 

Nustatyta, kad efektyviausia dezinfekcinė medžiaga prieš mikromicetus buvo „F18 Airol“. Visi tirti mikromicetai šiai priemonei buvo jautrūs, tuo 

tarpu „Boramon“ poveikis tirtiems mikromicetams buvo silpniausias. Dezinfekcinių medžiagų poveikiui atsparesni buvo Alternaria, Ulocladium ir 
Stachybotrys genties mikromicetai. Cladosporium genties mikromicetų padermės buvo jautresnės šių priemonių poveikiui. 

Mikromicetai, dezinfekcinės medžiagos, statybinės medžiagos 

 
Įvadas 

 

Šiuo metu įvairių šalių mokslininkai domisi 

mikroorganizmais, kurie gali augti ir vystytis 

ekstremaliomis sąlygomis – ant įvairios kilmės substratų, 

tame tarpe statybinių medžiagų. Vykdant statybos darbus 

naudojamos įvairios medžiagos ant kurių, susidarius 

palankioms sąlygoms (esant padidintai drėgmei) gali  

pradėti vystytis mikroorganizmai ir tokiu būdu sukelti jų 

pažeidimus (Tuomi et al.,2000; Hyvärinen et al., 2002; 

Murtoniemi et al., 2003). Drėgmė pastatuose ir su tuo 

susijęs mikroorganizmų augimas ant įvairios kilmės 

statybinių medžiagų yra daugelio žmonių ligų priežastis. 

Mikromicetai gali produkuoti įvairius alergenus bei 

įvairios cheminės sudėties mikotoksinus. Šiems junginiams 

patekus į žmogaus organizmą kartu su įkvėpiamu oru, kyla 

alergijų pavojus, padidėja inhaliacinių mikotoksikozių 

rizika. Mikromicetų universalumą sąlygoja micelinė 

struktūra, kuri užtikrina gerą kontaktą su substratu, greitą 

augimą, dauginimąsi ir labai aktyvų metabolizmą. Dėl 

lanksčios mikromicetų fermentinės sistemos, biocheminių 

reakcijų ir kitų funkcinių savybių, mikromicetai gali likti 

gyvybingi ir pradėti augti esant net ekstremalioms 

sąlygoms (Minderienė ir kt., 2005; Khan et al., 2012). 

Tokios grybų savybės sąlygoja jų vystymąsi ant substratų, 

kuriuose yra tik pėdsakai reikalingų mitybinių medžiagų. 

Svarbu, kad įvairios priemonės, naudojamos statybose 

(išorės ir vidaus darbams) būtų kuo mažiau kenksmingos ir 

atsparios biopažeidimams (Grant et al., 1989; Великова и 

др., 1998; Klamer et al., 2004). Darnaus vystymosi 

strategijoje viena iš prioritetinių sričių – sveikos aplinkos 

kūrimas. Žmogaus gyvenamosioms ir darbo patalpoms bei 

įvairiems paviršiams apsaugoti nuo spartaus 

mikroorganizmų augimo naudojamos fungicidiniu 

poveikiu pasižyminčios cheminės medžiagos. Jos 

nevienodai efektyviai slopina mikroorganizmų augimą. 

Naujos kartos dezinfekcinėms priemonėms keliami dideli 

reikalavimai (trumpalaikis efektyvus poveikis, minimali 

įtaka žmogui ir aplinkai, naudojimo paprastumas ir 

saugumas). Tačiau yra gana sunku sukurti efektyvias 

chemines medžiagas, kurios turėtų visas ilgalaikes ir 

estetines savybes, ir būtų atsparios mikroorganizmų 

poveikiui. Todėl būtina tirti naujų cheminių medžiagų 

atsparumą įvairiems mikroorganizmams, iki jos bus 

naudojamos statybose ar buityje. 

Šio darbo tikslas – įvertinti dezinfekcinių medžiagų 

„Boramon“, „Anti-grybas“, „F18 Airol“, „F261 Kloriitti 

forte“ ir „Sterilis“ poveikį gyvenamosiose ir darbo 

patalpose aptinkamiems mikroorganizmams. 

 

Tyrimų metodika 

 

Dezinfekcinių medžiagų aktyvumui nustatyti buvo 

pasirinkti nuo mineralinių substratų išskirti 

mikroorganizmai: Alternaria alternata 0209, 

Cladosporium cladosporioides 6-01, Cladosporium 

cladosporioides 0518, Cladosporium cladosporioides J-2, 

Stachybotrys chartarum 0201, Stachybotrys chartarum 7B-

2, Stachybotrys chartarum 9B-6 ir Ulocladium chartarum 

G-1. Tirtos dezinfekcinės medžiagos „Boramon“, „Anti-

grybas“, „F18 Airol“, „F261 Kloriitti forte“ ir „Sterilis“ 

naudojamos statybinių medžiagų apsaugai, įvairiuose 

statybos darbuose. 

„F 261 Kloriitti forte“ (Kiilto Clean, Suomija) – 

dezinfekavimo skystis, kurio sudėtyje yra apie 98 % natrio 

hipochlorito tirpalo, turinčio 10 % aktyvaus chloro ir apie 

2 % natrio hidroksido, pH 10,3.  

„F18 Airol“ (Norvegija) – rūgštinis dezinfekavimo 

skystis, sudarytas vandenilio peroksido pagrindu. Jo 

sudėtyje yra vandenilio peroksido, peracto rūgšties bei 

sintetinių tenzidų. Darbinio tirpalo pH apie 3. Tai greito 

poveikio priemonė.  

“Sterilis” (I. Kriščiūno firma „IGIS“, Lietuva) – tai 

valymo ir dezinfekcijos priemonė įvairiems 

mikroorganizmams pašalinti. Sudėtyje yra 

benzialkilimetilamonio chloridas;  2-oktil-2H-izotiazol-3-

onas;  vanduo. 

„Boramon“ (Altax, Lenkija) – grybus naikinanti 

priemonė, kurios sudėtyje yra ketvirtos eilės amonio 

junginiai, boro junginiai, vanduo, modifikacinės 

priemonės. 

„Anti-grybas“ (Unicell, Lenkija) – naikina ir apsaugo 

nuo pelėsinių grybų įvairius paviršius. Sudėtyje yra 

anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų. Nėra chloro. 

Dezinfekcinės medžiagos tirtos, pagal gamintojų 

teikiamas rekomendacijas ir koncentracijas. 
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Tyrimai atlikti difuzijos į agarą metodu (Denillers, 

1989). Testuojamų mikromicetų ląstelių suspensija buvo 

lygi McFarlando 1 drumstumo standartui. 1 ml suspensijos 

įnešamas į Petri lėkšteles (90 mm skersmens) ir užpilama 

atvėsintos iki 45–50°C Saburo terpės. Dezinfekcinių 

priemonių aktyvumo nustatymui terpėje padaromi 1 cm 

skersmens šulinėliai, kurie pripildomi 10 µl tiriamos 

medžiagos (dezinfekanto). Kontrolei šulinėlis paliekamas 

tuščias. Petri lėkštelės inkubuotos 7 paras, esant 261C 

temperatūrai. 

Tirtų dezinfekcinių medžiagų poveikis mikromicetams 

buvo vertinamas pagal susidariusios kultūrų augimo 

inhibavimo (fungicidinio ir/ar fungistatinio poveikio) 

zonos plotį (mm) aplink šulinėlį. Fungicidinio poveikio 

zonoje mikromicetų augimas pilnai užslopinamas. 

Fungistatinio poveikio zonoje kultūros augimas yra dalinai 

slopinamas, bet pilnai nesustabdomas.  

Bauer ir kt. (1966) teikiamomis rekomendacijomis tirti 

mikroorganizmai, pagal jautrumą dezinfekcinėms 

priemonėms buvo suskirstyti: 1. Jautrius (augimo 

slopinimo zona > 20 mm); 2. Vidutiniškai jautrius (augimo 

slopinimo zona 10 – 19 mm); 3. Atsparius (augimo 

slopinimo zona < 9 mm). 

 

Rezultatai ir aptarimas 

 

Pagrindiniai reikalavimai dezinfekcinėms 

medžiagoms, naudojamoms statybinių medžiagų apsaugai, 

dar neseniai buvo jų efektyvumas ir ekonominis 

komercinis rentabilumas. Dabar vis labiau atsižvelgiama į 

ekologinius dalykus. Medžiagos privalo visiškai nekeisti 

objekto fizinių bei cheminių savybių. Medžiagos turi būti 

bespalvės, kiek galima stabilesnės, nepalikti jokių pėdsakų 

ant užkrėstų objektų, netoksiškos žmonėms. Dezinfekcinių 

medžiagų efektyvumas labai priklauso nuo cheminės 

medžiagos pobūdžio, koncentracijos ir temperatūros, 

mikrobų rūšies, brandos ir kiekio (Bridžiuvienė et al., 

2003; Minderienė ir kt., 2005). Pastaruoju metu kuriamos 

efektyvios cheminės priemonės, kurios yra naudojamos 

įvairiuose statybos darbuose, todėl svarbu įvertinti jų 

atsparumą mikromicetams, išskirtiems nuo įvairių 

statybinių medžiagų. Nustatant dezinfekcinės medžiagos 

efektyvumą svarbu pasirinkti tinkamus test-organizmus. 

Mūsų tyrimai parodė, kad dezinfekcinės medžiagos 

efektyvumas priklausė nuo mikromiceto rūšies ir tirtos 

priemonės sudėties. Visos tirtos medžiagos „Boramon“, 

„Anti-grybas“, „F18 Airol“, „F261 Kloriitti forte“ ir 

„Sterilis“ pasižymėjo fungicidiniu poveikiu prieš tirtas 

mikromicetų rūšis. 

Nustatyta, kad dezinfekantas “Boramon” stipriausiai 

veikė Stachybotrys chartarum 7B-2 rūšies mikromicetą 

(fungicidinė zona siekė 13,00 mm) (1 pav). Ši medžiaga 

silpnai veikė Ulocladium chartarum G-1 ir Cladosporium 

cladosporioides 0518 (fungicidinės zonos 6,00 mm) rūšių 

mikromicetus. Kiti mikromicetai “Boramon” poveikiui, 

palyginus su kitomis tirtomis dezinfekcinėmis 

medžiagomis, buvo atsparūs arba vidutiniškai jautrūs. 

Ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintos 

dezinfekcinės priemonės pasižymi antimikrobiniu 

aktyvumu, tačiau dažniau naudojamos ne itin stipriai 

užterštų grindų, baldų, sienų valymui (Gamage, 2003). 

 

 
 

1 pav. Dezinfekcinių medžiagų poveikis mikromicetams 

Fig. 1. The influence of the disinfectants on the growth of the  fungi 

 

Tyrimai parodė, kad dezinfekanto “Anti-grybas” 

poveikiui jautriausios buvo Cladosporium genties 

mikromicetų rūšys. Stipriausias poveikis buvo nustatytas 

Cladosporium cladosporioides 0518 (fungicidinė zona 

20,01,4 mm) rūšies mikromicetui. Atspariausias šios 

medžiagos, kaip ir “Boramon”, poveikiui buvo Ulocladium 
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chartarum G-1 (fungicidinė zona 9,00 mm) rūšies 

mikromicetas (2 pav.). Kiti tirti mikromicetai “Anti-grybo” 

poveikiui buvo vidutiniškai jautrūs. 

Stipriausiu fungicidiniu poveikiu visoms tirtoms 

mikromicetų rūšims pasižymėjo dezinfekantas “F18 

Airol”. Jautriausias šiai medžiagai, kaip ir dezinfekantui 

“Anti-grybas”, buvo Cladosporium cladosporioides 0518 

(fungicidinė zona 29,52,1 mm) rūšies mikromicetas. “F18 

Airol” poveikiui taip pat jautrios buvo Cladosporium 

cladosporioides 6-01, Stachybotrys chartarum 7B-2, 

Alternaria alternata 0209 ir Ulocladium chartarum G-1 

mikromicetų rūšys (2 pav.). Jų fungicidinės zonos siekė 

nuo 21,56,3 iki 27,01,4 mm. Mikromicetų Stachybotrys 

chartarum 0201, Stachybotrys chartarum 9B-6 ir 

Cladosporium cladosporioides J-2 augimas buvo pilnai 

slopinamas. Mačionienės ir kt. (2004) atlikti tyrimai 

parodė, kad 0,15 % “F18 Airol” slopino aptinkamų maisto 

produktuose Aspergillus niger, Mucor racemosus ir kai 

kurių Penicillium genties mikromicetų augimą. 

Dezinfekcinės medžiagos, kurių sudėtyje yra vandenilio 

peroksidas ir peracto rūgštis pasižymi ne tik stipriu 

antimikrobiniu veikimu prieš visus mikroorganizmus, bet 

ir stabdo jų sporų susidarymą (Gamage, 2003). Tai 

patvirtino ir mūsų tyrimų rezultatai.  

Nustatyta, kad dezinfekantas „F261 Kloriitti forte“, 

kurio veiklioji medžiaga – natrio hipochloritas, stipriausiai 

veikė Cladosporium genties mikromicetų padermes. Jų 

fungicidinės zonos svyravo nuo 23,52,1 iki 21,01,4 mm. 

Atspariausias šiai medžiagai buvo Alternaria alternata 

0209 (fungicidinė zona 11,50,07) rūšies mikromicetas. 

Visi kiti tirti mikromicetai buvo vidutiniškai jautrūs šio 

dezinfekanto poveikiui. Dezinfekcinės priemonės, kurių 

veiklioji medžiaga yra natrio hipochloritas yra plačiai 

naudojamos buityje įvairiems paviršiams valyti. Jos 

pasižymi antimikrobiniu aktyvumu prieš bakterijas, 

mikromicetus ir dumblius, tačiau sporų susidarymo 

neįtakoja (McDonnell et al., 1999; Gamage, 2003). Be to, 

Barbut et. al. (2009) atlikti tyrimai parodė, kad paviršių 

dezinfekcija vandenilio peroksidu yra žymiai efektyvesnė 

nei natrio hipochlorito tirpalu naikinant Clostridium 

difficile sporas.  

Gana stiprus fungicidinis dezinfekcinės medžiagos 

“Sterilis” poveikis buvo nustatytas visoms tirtoms 

mikromicetų kultūroms. Jautriausios „Sterilis“ poveikiui, 

kaip ir F261 Kloriitti forte, buvo visos tirtos Cladosporium 

genties mikromicetų padermės. Jų fungicidinės zonos 

svyravo nuo 22,5 iki 27,0 mm. Stachybotrys genties rūšių 

padermės buvo jautrios arba vidutiniškai jautrios šiai 

cheminei medžiagai (fungicidinės zonos nuo 15,5 iki 20,0 

mm).  

Kitų autorių atlikti tyrimai parodė, kad nuo paviršių, 

nudažytų dažais, į kuriuos buvo įdėtos biocidinės 

medžiagos, buvo išskirta žymiai mažiau grybų, negu nuo 

sienų, nudažytų dažais be biocidinių medžiagų priedo. Be 

to, Cladosporium genties mikromicetai buvo aptinkami 

viso tyrimo metu, tuo tarpu kai kitų genčių mikromicetai 

buvo išskiriami skirtingais bandymo periodais (Shirakawa 

et al., 2002) . 

  
 

2 pav. Dezinfekcinės medžiagos „F18 Airol“ poveikis mikromiceto 

Alternaria alternata 0209 (kairėje) ir dezinfekcinės medžiagos „Anti-

grybas“ poveikis mikromiceto Ulocladium chartarum G-1 (dešinėje) 
augimui. 

Fig. 2. The influence of the disinfectant „F18 Airol“ on the 

growth of the Alternaria alternata 0209 (left) and the influence of the 
disinfectant „Anti-grybas“ on the growth of the Ulocladium chartarum 

G-1 (right). 

 

Išvados 

 

1. Išaiškinta, kad efektyviausia dezinfekcinė medžiaga 

prieš mikromicetus, išskirtus nuo įvairių neorganinių 

statybinių medžiagų, buvo „F18 Airol“. Visi tirti 

mikromicetai šiai priemonei buvo jautrūs, tuo tarpu 

„Boramon“ poveikis tirtiems mikromicetams buvo 

silpniausias. 

2. Skirtingos mikromicetų padermės pasižymėjo 

skirtingu jautrumu tirtoms dezinfekcinėms medžiagoms. 

Šių medžiagų poveikiui atsparesni buvo Alternaria, 

Ulocladium ir Stachybotrys genties mikromicetai. 

Cladosporium genties mikromicetų padermės buvo 

jautresnės šių priemonių poveikiui. 

3. Atsižvelgiant į gautus tyrimų rezultatus atspariausia 

mikromiceto Alternaria alternata 0209 padermė, galinti 

augti ekstremaliomis sąlygomis, gali būti tinkama 

statybinėms medžiagoms naudojamų dezinfekcinių 

medžiagų efektyvumui įvertinti. 
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Vita Raudonienė, Danguolė Bridžiuvienė, Jurgita Švedienė, Algimantas Paškevičius 
 

Efficiency of disinfectants in the improvement of the sanitary condition of the premises 
 

Summary 

 
Modern building materials, once moistened, may provide ecological niches for various microbes (fungi, yeasts, bacterium) that cause their damage. 

A variety of disinfectants is used to protect human living and working premises and a variety of surfaces from the rapid growth of microorganisms. 

Therefore, it is necessary to investigate new chemical efficiency to various microorganisms, their use in construction and domectic use. 

The aim of this study was to evaluate the influence of disinfectants „Boramon“, „Anti-grybas“, „F18 Airol“, „F261 Kloriitti forte“ and „Sterilis“ on 
the growth of fungi that were isolated from the living and working premises. The influence of the disinfectants on fungi was ascertained by agar diffusion 

method. 

The results showed that the most effective disinfectant against fungi was „F18 Airol“. All tested fungi were sensitive for this agent, while "Boram" 
effect for studied fungi were the weakest. Fungi of Alternaria, Ulocladium and Stachybotrys genera were more resistant to the impact of all tested 

chemical substances while fungal strains from Cladosporium genus were more sensitive. 

Fungi, disinfectants, building materials 
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