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інфекційних захворювань, викликаних резистентними штамами мікроорганізмів. У зв’язку з
росповсюдженням збудників інфекцій, які набули стійкості до багатьох антибактеріальних та
антисептичних препаратів, залишається необхідним пошук нових речовин, які можна було
би використовувати в медицині, як антимікробні та антисептичні речовини.
Поглиблений скринінг антимікробної активності серед досліджуваних фосфонієвих сполук
проводився з використанням наступних клінічних штамів: S. aureus 209, E. coli O 55, S.
flexneri 1a, P. vulgaris 4636, C. utilis ЛИА – 01.

Експерименти для визначення антимікробної активності даних речовин проводили за
допомогою мікрометоду з використанням одноразових полістиролових планшет та
мікротитраторів Такачі.

Таблиця
Мінімальна інгібуюча концентрація фосфонієвих сполук (мкг/мл)

Тест-
культури Сполука I Сполука II Сполука III

S.aureus 209 3,9 1,95 1,95
E. coli O 55 250 125 125

S. flexneri 1a 125 62,5 31,2
P. vulgaris 4636 62,5 125 125

C. utilis ЛИА – 01 62,5 31,2 31,2
Примітка: МІК: мінімальна інгібуюча концентрація.

Результати дослідження вказують на те, що дані сполуки, володіють високою
антимікробною активністю стосовно S.aureus 209. Зокрема, інгібуюча концентрація для
речовин становить 1,95-3,9 мкг/мл, Стосовно C. utilis ЛИА – 01 вони володіють помірною
протигрибковою активністю. Мінімальна інгібуюча концентрація становить: 31,2-62,5
мкг/мл. Дещо нижчу антибактеріальну активність проявили досліджувані сполуки щодо
грамнегативних мікроорганізмів: 31,2-125 мкг/мл стосовно S. flexneri 1a та 62,5-125 мкг/мл
стосовно P. vulgaris 4636. Незначну антимікробну активність досліджувані фосфонієві
сполуки проявили стосовно E. coli O 55.

Таким чином, отримані нами результати дослідження свідчать про доцільність
подальшого синтезу та вивчення антимікробної активності серед фосфонієвих сполук.
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Стафілокок, який належать до найстародавніших мікроорганізмів на землі, виступає

найпоширенішим видом мікроорганізмів у всьому світі. Вони входять до складу нормальної
мікрофлори людини (шкіра, слизові оболонки, кишечник) та у здорових осіб знаходяться з
нею в симбіозі. Однак, у несприятливих для людини умовах, коли рівень імунітету
знижується, стафілококи швидко розмножуються, від чого порушується постійний біобаланс
мікрофлори в організмі. Вони також можуть набувати патогенних властивостей в умовах
сучасного техногенного навантаження на людину. Характерною ознакою патогенних
стафілококів є їх здатність викликати викликати гнійно-запальні захворювання у людей та
деяких тварин. Стафілококи найчастіше уражають шкіру, підшкірну клітковину, слизові
оболонки. Можуть викликати післяопераційні ускладнення з нагноєнням, пієлонефрити,
уретрити, холецистити, фурункули, гнійні кон’юнктивіти, отити, риносинусити, гайморити,
тонзиліти, гнійні бактеріальні менінгіти, ендокардити, сепсис тощо.

Беручи до уваги, що домінуючим видом у гнійних виділеннях хворих був і
залишається S. aureus, а також необхідність пошуку нових ефективних антимікробних
засобів, нами проведено вивчення антистафілококової дії ряду нових 5-карбофункціоналізо-
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ваних імідазолів стосовно 15 клінічних штамів стафілококів, які отримано з бактеріологічної
лабораторії ДУ "Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України".

Вивчення антибактеріальної дії досліджуваних 5-карбофункціоналізованих похідних
імідазолу проведено з використанням загальноприйнятої методики двократних серійних
розведень у рідкому живильному середовищі. Визначали мінімальні бактеріостатичні
(МБсК) і мінімальні бактерицидні (МБцК) концентрації 5-карбофункціоналізованих
похідних імідазолу щодо клінічних штамів стафілококів. Досліджені 5-карбофункціоналі-
зовані імідазоли в переважній більшості випадків проявляли стосовно клінічних штамів
помірну антистафілококову активність. Їх мінімальні бактеріостатичні концентрації (МБсК)
встановлено в широких межах – від 0,97 мкг/мл до 250 мкг/мл, хоча ці межі відрізнялись у
різних сполук. Так, для сполуки 2548 вони становили від 0,97 мкг/мл до 62,5 мкг/мл, для
сполуки 2385 - від 7,8 мкг/мл до 125 мкг/мл, для сполук 2393 та 3061 - від 7,8 мкг/мл до 250
мкг/мл, для сполук 2287 - від 1,95 мкг/мл до 125 мкг/мл, для сполуки 3062 - від 0,97 мкг/мл
до 250 мкг/мл, а для сполуки 2424 - від 31,25 мкг/мл до 250 мкг/мл. Найвищу
антистафілококову дію в цілому щодо всіх 15 досліджених штамів проявили сполуки 2548,
2287 та 3062, середні значення мінімальних бактеріостатичних концентрацій (МБсК) яких
стосовно всіх вивчених клінічних штамів стафілококів становили від 38,41±8,87 мкг/мл до
41,73±15,93 мкг/мл. Найнижчу антистафілококову дію проявили сполуки 3061 та 2424,
середні значення МБсК яких становили 100,52±22,86 мкг/мл та 122,92±11,60 мкг/мл.
Найчутливішим до 5-карбофункціоналізованих імідазолів був штам S. aureus 198 (середнє
значення мінімальних бактеріостатичних концентрацій 17,85±4,96 мкг/мл), а найнижчу
антистафілококову дію ці сполуки проявили стосовно штаму S. aureus 182 (середнє значення
мінімальних бактеріостатичних концентрацій 142,86±29,61 мкг/мл). Мінімальні
бактерицидні концентрації вивчених сполук стосовно клінічних штамів стафілококів були
рівними або вдвічі більшими за їх мінімальні бактеріостатичні концентрації.

Таким чином, проведені дослідження дозволяють встановити, що досліджені нові 5-
карбофункціоналізовані імідазоли проявляють стосовно клінічних штамів стафілококів
помірну антистафілококову активність. Найвищу антистафілококову дію проявили сполуки
2548, 2287 та 3062, а найчутливішим до всіх досліджених сполук був штам S. aureus 198
(середнє значення МБсК 17,85±4,96 мкг/мл).
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Оптимальний якісний і кількісний склад жирової складової харчового раціону є

важливою умовою підтримання здоров’я. Останнім часом інтенсивно вивчається
антиаліментарний вплив транс-ізомерів жирних кислот (ТІЖК), умови їх утворення і вміст у
різних жирах.

Метою роботи було проаналізувати дані наукових досліджень щодо харчових джерел
надходження ТІЖК та потенційних ризиків їх негативного впливу на здоров’я людини.
Транс-ізомерні форми жирних кислот можуть мати різне походження. Вони є природними
компонентами тваринних жирів (сало, молочні продукти, м'ясо). Зокрема, цис-9, транс-11
кон'югована лінолева кислота молочного жиру володіє антиатерогенною, імуномодулюючою
дією (D. Kritchevsky, 2004). До технологічних процесів, які каталізують утворення ТІЖК,
належить гідрування рослинних жирів. Сучасні дослідження свідчать, що ТІЖК не
засвоюються в нашому організмі природним біологічним шляхом. При накопиченні ТІЖК в
організмі змінюється структура фосфоліпідів клітинних мембран, порушується синтез
простагландинів, зростає ризик розвитку ішемічної хвороби серця, атеросклерозу, ожиріння,
діабету ІІ типу, хвороби Альцгеймера, овуляційної неплідності, онкопатології (F.B. Hu, 2001;
J.E. Chavarro, 2007; Ф.О. Чмиленко, 2012; А.В. Коваль, 2016).


