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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.
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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


