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гострого енцефаліту, можуть відновлюватися всі функції, але до 20% страждає на залишкові
неврологічні наслідки. Летальність оцінюється у 40-75 %, проте в умовах різних спалахів
хвороби цей показник може варіюватися залежно від місцевих можливостей для проведення
епіднагляду. Природніми носіями вірусу Ніпа є плодоїдні представники родини криланових
(Pteropodidae), зокрема, летючі лисиці, хоча й серед них очевидних ознак хвороби ніколи і не
спостерігається. Відповідно, географічне поширення Henipavirus більшою мірою збігається з
поширенням летючих лисиць та собак, що підтверджується фактичними даними про інфекції
Henipavirus серед летючих лисиць з Австралії, Бангладеш, Індії, Індонезії, Камбоджі, Китаю,
Мадагаскару, Малайзії, Папуа-Нової Гвінеї, Таїланду і Східного Тимору. Нещодавно також
було виявлено, що африканські плодоїдні представники роду пальмових криланів (Eidolon) з
родини криланових, також мають антитіла до вірусів Ніпа і Гендра, що може свідчити про
присутність останніх у місцях географічного поширення летючих лисиць в Африці. Для
людини вірус становить значну загрозу через досить широке розповсюдження серед диких
тварин (природні носії – криланові), а також свійських тварин (свині, коні, кози, вівці, кішки
та собаки). Завдяки високій контагіозності вірус може швидко розповсюджуватися та
інфікувати значну кількість тварин і, відповідно, вражати людину. Окрім того ризик
становить і можливість інфікування людини через кажанів, що зумовлене вживанням в їжу в
окремих регіонах Азії та Африки соку фінікових пальм та свіжих фруктів, якими кажани
також харчуються і можуть їх контамінувати.

Таким чином, оскільки специфічної профілактики чи лікування на даний час не існує,
а в багатьох випадках енцефаліт у людей завершується летально, слід велику увагу приділяти
неспецифічній профілактиці цього захворювання, а також ретельно дослідити ареали
поширенна природніх носіїв вірусу Ніпа – плодоїдних криланів (Pteropodidae).
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Як свідчать дані вітчизняної та зарубіжної літератури (Мелехина Е.В. и др., 2020;

Ludvigsson J.F., 2020), коронавірус SARS-CoV-2 може викликати розвиток захворювання у
дітей всіх вікових груп. Легший перебіг захворювання та стерта симптоматика у дітей,
порівняно з дорослими, призводять до недооцінки реальної кількості інфікованих. До того ж,
для дітей характерно тривале виділення РНК SARS-CoV-2 у різних середовищах організму
після нормалізації самопочуття.

Метою дослідження було проаналізувати особливості забезпечення батьками
протиепідемічної безпеки дітей дошкільного віку. У анонімному оn-line анкетуванні
прийняли добровільну участь 75 батьків, які мають дітей дошкільного віку, що відвідують
дитячі навчальні заклади м.Чернівці.

Результати анкетування показали, що 64% батьків вважають коронавірусну інфекцію
менш небезпечною для дітей, ніж для дорослих. Третина респондентів (36%) одягають своїм
дітям маску одразу при виході з дому, 42,7% – у місцях скупчення людей, решта дозволяють
дітям перебувати без маски. 47,3% опитаних дозволяють дітям їсти на вулиці, нехтуючи
правилами протиепідемічної безпеки. Упродовж періоду карантинних заходів, 48%
респондентів під час прогулянки відвідували людні спортивні майданчики, 12% – уникали їх
відвідування, 40% – надавали перевагу сімейним прогулянкам у малолюдних місцях. Діти
49,3% опитаних постійно відвідували гуртки (англійської мови, спортивні секції, курси
підготовки до школи тощо). 40% батьків під час поїздок з дитиною користувались
громадським транспортом, 41,3% – віддавали перевагу власному авто, а 18,7% – намагались
уникати поїздок, переміщались пішки. Щодо дотримання правил особистої гігієни вдома,
97,8% батьків контролюють миття рук дитини після приходу з вулиці, з них 28,5% додатково
обробляють руки санітайзерами. 18,7% респондентів провітрюють кімнату, де перебуває
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дитина 4 і більше разів на день, 61,3% – двічі на день (вранці та ввечері перед сном), 20% – 1
раз на день. Зволожувачами повітря в опалювальний сезон користуються лише 26,7% сімей.
Частіше, ніж 1 раз на тиждень, проводять вологе прибирання в кімнаті 30,7% опитаних.

Таким чином, істотна частина опитаних недооцінюють значення протиепідемічних
заходів у профілактиці коронавірусної хвороби та не докладають зусиль щодо підтримання
належних гігієнічних умов удома. Тому, важливим є проведення санітарно-просвітницької
роботи серед батьків у засобах масової інформації, дитячих навчальних закладах та
медичних установах.

Яковичук Н.Д.
АНТИМІКРОБНА АКТИВНІСТЬ 6-АРИЛІДЕНІМІДАЗО[2,1-B][1,3] ТІАЗОЛОНІВ

Кафедра мікробіології та вірусології
Буковинський державний медичний університет

До найбільшої групи серед протигрибкових засобів відносять азоли, група
синтетичних антимікотиків до складу якої входять лікарські засоби для системного та
місцевого застосування. Та практично до всіх азольних похідних, які володіють широким
спектром фунгіцидної активності реєструється резистентність стосовно більшості основних
збудників поверхневих та інвазивних мікозів.

Метою нашого дослідження було вивчення протигрибкової дії ряду нових похідних 6-
ариліденімідазо[2,1-b][1,3]тіазолонів 3a–h стосовно музейних штамів міцеліальних грибів
роду Trichophyton - Trichophyton interdigitale ATCC 9533 та дріжджоподібних грибів роду
Candida, а саме Candida krusei ATCC 6258, Candida tropicalis ATCC 20336. Здійснювали
синтез нових сполук в аналітичній лабораторії Інституту органічної хімії НАН України,
розчиняли в ДМСО та отримували вихідну концентрацію 1000 мкг/мл. Протигрибкову
активність визначали модифікованим мікрометодом двократних серійних розведень в
одноразових полістиролових 96-луночних планшетах. На кінцевому етапі візуально
проводили облік результатів, порівнюючи ріст мікроорганізму в присутності нової хімічної
сполуки з ростом культури (контролем) без неї. Мінімальну фунгіцидну (МФцК) і
фунгістатичну (МФСК) концентрації визначали мікрометодом серійних розведень в межах
1,95-500 мкг/мл.

Результати вивчення протигрибкової активності нових похідних 6-
ариліденімідазо[2,1-b][1,3]тіазолонів 3a–h наведено в таблиці:

Встановлено, що протигрибкова дія нового класу похідних 6-ариліденімідазо[2,1-
b][1,3]тіазолонів стосовно музейних штамів міцеліальних грибів T. interdigitale ATCC 9533
та дріжджоподібних грибів: C. krusei ATCC 6258 і C. tropicalis ATCC 20336 помірна.
Сполуки проявляють фунгістатичну дію у межах від 31,25 мкг/мл до 125 мкг/мл і фунгіцидну
також від 31,25 мкг/мл до 125 мкг/мл. Таким чином, нові синтезовані похідні 6-
ариліденімідазо[2,1-b][1,3]тіазолони проявляли помірну протигрибкову активність щодо
музейних штамів, що свідчить про доцільність подальшого синтезу та дослідження
антимікробної дії.

Сполуки Candida krusei ATCC 6258 Candida tropicalis ATCC
20336

Trichophyton interdigitale
ATCC 9533

МФсК
(мкг/мл)

МФцК
(мкг/мл)

МФсК
(мкг/мл)

МФцК
(мкг/мл)

МФсК
(мкг/мл)

МФцК
(мкг/мл)

3a 31,25 62,5 62,5 62,5 31,25 31,25
3b 31,25 31,25 31,25 62,5 31,25 31,25
3c 31,25 62,5 62,5 62,5 31,25 62,5
3d 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25
3e 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 125
3f 62,5 125 125 125 62,5 125
3g 62,5 62,5 62,5 125 62,5 125
3h 31,25 62,5 31,25 62,5 31,25 62,5


