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СПОЛУКИ КВМ-176 

 

Протягом останніх десятиліть час інфекційні хвороби займають 

провідне місце серед загальної захворюваності населення. Кількість 

патологій інфекційного ґенезу не тільки не зменшується, але й має 

тенденцію до збільшення. За даними ВООЗ летальність від 

інфекційних хвороб складає понад 1 млн. випадків, значний рівень 

смертності відмічається як серед дорослого населення, так і серед 

дітей [1]. 

В сучасних умовах для боротьби з інфекційними 

захворюваннями бактеріальної, вірусної та грибкової етіології 

використовується більше 30 груп антимікробних засобів (понад 200 

препаратів).  

Проте не зважаючи на достатню кількість препаратів 

антимікробної дії, проблема профілактики та лікування 

захворювань, викликаних мікроорганізмами, в повній мірі не 

вирішена. Зростання кількості інфекційних патологій, обумовлених 

резистентними штамами збудників, мікст-інфекцій, наявність 

побічних ефектів значною мірою обмежують застосування 

антибіотиків та свідчать про необхідність розробки та впровадження 

в клінічну практику нових безпечних та ефективних препаратів. 

В цьому плані перспективними є похідні арилаліфатичних 

аміноспиртів. Представники цієї групи сполук виявляють широкий 

спектр фармакологічної активності, зокрема і антимікробну дію [2]. 

Мета роботи – встановити спектр антифунгальної активності 

сполуки похідного арилаліфатичних аміноспиртів (шифр КВМ-176). 

Чутливість грибів до дії похідного арилаліфатичних 

аміноспиртів КВМ-176 визначали методом серійних розведень у 

рідких поживних середовищах і оцінювали за показником 

мінімальної інгібуючої концентрації (МІК) [3].  

Похідне арилаліфатичних аміноспиртів КВМ-176 синтезоване в 

Інституті органічної хімії НАН України к. фарм. н. Ю.В. Коротким.  
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Для встановлення спектру антифунгальної активності сполуки 

КВМ-176 були використані наступні тест-штами мікроорганізмів: 

Candida albicans NCTC 885/663, C. parapsilosis УКМу-73, C. glabrata 

УКМу-2383, C. tropicalis УКМу-2473, Absidia spinosa, Paecilomyces 

variotii, Penicillium chrysogenum, Aspergillus niger, Trichoptyton 

mentagrophytes. 

Спектр антифунгальної активності похідного арилаліфатичних 

аміноспиртів КВМ-176 відносно дріжджоподібних грибів наведено у 

табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Антифунгальна активність (МІК, мкг/мл) сполуки КВМ-176 

відносно дріжджоподібних грибів 

Мікрооганізми КВМ-176 

Флукона-

зол  

[4, 5, 7] 

Кетокона-

зол  

[4-6, 8, 9] 

Амфотери-

цин В  

[4, 8, 9] 

C. albicans 

NCTC 885/663 
0,3 0,5 0,6 0,5 

C. parapsilosis 

УКМу-73 
20,0 0,5-4,0 0,03-0,5 0,25-4,0 

C. glabrata 

УКМу-2383 
20,0 1,0-4,0 0,25-4,0 0,5-1,0 

C. tropicalis 

УКМу-2473 
20,0 0,5-2,0 0,2 0,25 

Джерело: використано автором згідно даним [4-9] 

 

Наведені в табл. 1 дані свідчать, що сполука КВМ-176 проявляє 

широкий спектр антикандидозної дії. Діапазон МІК складає  

(0,3–20,0) мкг/мл по відношенню як до C. albicans, так і до штамів C. 

non-albicans. За ступенем вираженості інгібуючого ефекту відноcно 

до C. albicans досліджена сполука наближається до дії 

антифунгальних препаратів – флуконазолу, кетоконазолу та 

амфотерицину В. 

Як відомо, мікози здатні обумовити не тільки дріжджоподібні, а 

й умовно-патогенні міцеліальні гриби, представники родів 

Aspergillus, Rhizopus, Mucor, Penicillum тощо [10].  

Проведені експерименти щодо активності похідного 

арилаліфатичних аміноспиртів КВМ-176 відносно міцеліальних 

грибів показали, що ступінь інгібуючого ефекту та тривалість дії 

залежать від виду тест-мікроорганізма, МІК знаходиться в межах 
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(6,25 – >50,0) мкг/мл (табл. 2). У порівнянні з референтними 

препаратами сполука КВМ-176 за своєю дією наближається за дією 

до 5-флуороцитозину. 

 

Таблиця 2 

Антифунгальна активність (МІК, мкг/мл) сполуки КВМ-176 

відносно міцеліальних грибів 

Мікроорганізм КВМ-176 Амфотерицин В 5-флуороцитозин 

A. niger >50,0 5,0 16,0-32,0 

P. variotii 6,25 1,25 0,125-0,25 

A. spinosa >50,0 5,0 >64,0 

P. chrysogenum 50,0 2,5 - 
Примітки: «–» – дані відсутні; «>« – більше наведеному значенню. 

Джерело: використано автором згідно даним [11] 

 

Однією із найпоширеніших інфекцій шкіри та її придатків є 

дерматомікози, нерідко у клінічній практиці спостерігаються 

асоціації оніхомікозів та мікозів стоп. Для встановлення активності 

сполуки КВМ-176 відносно дерматоміцетів були проведені 

дослідження з використанням в якості тест-штама T. mentagrophytes. 

Отримані дані наведено в табл. 3. 

 

Таблиця 3 

Антифунгальна активність (МІК, мкг/мл) сполуки КВМ-176 

відносно дерматоміцетів 

Мікроорганізм КВМ-176 Кетоконазол [11] Флуконазол [12] 

T. mentagrophytes 6,25 0,125 2,0-16,0 
Джерело: використано автором згідно даним [11,12] 

 

Експериментально встановлено (табл. 3), що вперше 

синтезоване похідне арилаліфатичних аміноспиртів виявляє 

активність по відношенню до Trichoptyton mentagrophytes, МІК 

сполуки КВМ-176 – 6,25 мкг/мл. За показником МІК відносно 

дерматоміцетів сполука за активністю поступається препарату 

порівняння, кетоконазолу та не поступається за своєю дією – 

флуконазолу. 

Отже, отримані дані щодо антифунгальної активності вперше 

синтезованого похідного арилаліфатичних аміноспиртів свідчать, 

що сполука інгібує ріст та розмноження дріжджоподібних, 

міцеліальних грибів та дерматоміцетів.  
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Таким чином, похідне арилаліфатичних аміноспиртів проявляє 

виразну інгібуючу дію та широкий спектр активності, що свідчить 

про доцільність подальших поглиблених досліджень сполуки для 

визначення перспективності розробки на її основі нового препарату 

антифунгальної дії.  
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