
Вступ. Проблема наростаючої антибіотико�

резистентності патогенної мікрофлори у наш

час є актуальною. В охороні здоров’я всього

світу такий стан асоціюється з важким перебі�

гом, складністю діагностики, терапії й надмір�

ним удорожчанням лікування цілого ряду за�

хворювань, обумовлених активністю мікроор�

ганізмів з множинною медикаментозною стій�

кістю, коли навіть найсучасніші препарати не

є ефективними.

Останнім часом розповсюдження резис�

тентності бактерій до антибіотиків відбуваєть�

ся дуже швидко, причому це спостерігається

по відношенню до більшості ліків. Тому роз�

робка нових лікарських засобів є надзвичайно

актуальною [1].

У зв’язку з цим отримання інформації щодо

нових класів хімічних речовин як потенційних

антимікробних агентів є важливим, оскільки

це дасть змогу визначити ще один клас сполук

для дослідження в області боротьби з лікарсь�

кою резистентністю бактерій.

У цьому плані значний інтерес представляє

такий клас хімічних сполук, як азотовмісні біс�

фосфонати.

Спектр біологічної активності бісфосфона�

тів дуже широкий. Їх застосовують для ліку�

вання захворювань кісткової резорбції — ос�

теопорозу, хвороби Педжета, гіперкальцемії [2].

Крім того, АБФ є стимуляторами Т�клітин

імунної системи [3], їх застосовують в імуноте�

рапії метастазів [4], для лікування раку молоч�

ної залози [5], гормон�рефрактерного раку перед�

міхурової залози [6], вони ефективні при мно�

жинній мієломі [7], проявляють антипаразитар�

ну активність [8], мають гербіцидні властивості

[9].

Нещодавно нами під час експерименталь�

них досліджень було встановлено й високу

фунгістатичну активність ряду АБФ, синтезо�

ваних на основі прогнозу їх антикандидозної

активності методами QSAR моделювання [10].

На основі проведених експериментів та

аналізу літературних даних щодо механізму

антипаразитарної активності сполук цього

класу нами було висунуто гіпотезу про мож�

ливий молекулярний механізм фунгістатичної

дії АБФ як інгібіторів ФДС.

Беручи до уваги відомий широкий спектр

біологічної активності АБФ, а також раніше

отримані нами експериментальні дані про за�

лежність вказаної біологічної активності від ви�

разності їх інгібувальних властивостей, доціль�

но було дослідити й антибактеріальну актив�
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ність ряду АБФ із встановленим ступенем їх

інгібувальної активності проти бактеріальних

культур Staphylococcus aureus (АТСС 25923),

Escherichia coli (АТСС 25922), Pseudomonas

aeruginosa (АТСС 27853). Усі ці мікроорганізми

відіграють важливу роль у розвитку й перебі�

гу інфекційних захворювань людини і тварин.

Матеріали і методи. На рис. 1 представлено

хімічні структури АБФ, що досліджувалися.

Антибактеріальну активність сполук визна�

чали диско�диффузійним методом [11] на

твердому поживному середовищі Мюллера�

Хінтона. Як референс�препарат використову�

вали офлоксацин (1,4 мкМ на диску). Мікробне

навантаження бактеріальної культури стано�

вило 104 колонієутворювальних одиниць (КУО)

в 1 мл культуральної рідини і контролювалося

за оптичним стандартом мутності (ОСО 42�28�

85�01 П). Вміст сполук на диску становив від

2,0 до 20,0 мкМ. 

Отримані експериментальні дані оброблено

за допомогою статистичних методів [12].

Результати й обговорення. Дані, наведені в

табл. 1, свідчать про те, що зареєстрована бак�

теріостатична активність досліджених сполук

значно поступається активності референс�

препарату як за вираженістю ефекту, так і за

кількістю мкМ сполуки на диску.

Однак, незважаючи на очевидні переваги

офлоксацину, заслуговують на увагу і резуль�

тати порівняльного аналізу активності дослід�

жених АБФ як інгібіторів ФДС. Інгібувальна

активність, раніше встановлена нами за допо�

могою QSAR моделювання, для сполук a і b бу�

ла передбачена в межах 1 мкМ, а для с, d, e, f —
у межах 10 мкМ.

Зареєстрована бактеріостатична актив�

ність досліджених сполук с, d, e, f суттєво по�

ступається антибактеріальній активності a і b
та спостерігається лише при високому вмісті

на диску — 20,0 мкМ. Активність сполук с, d, e,
f та a, b за зонами затримки росту культури

St.aureus визначалася як 9,1 мм, н/а, 7,1 мм,

н/а та 15,4, 10,0 мм відповідно; проти культури

E.coli — 7,0 мм, н/а, н/а, н/а та 22,6, 18,3 мм

відповідно; проти культури Ps.aeruginosa —

10,1 мм, н/а, 8,1 мм, н/а та 21,5, 26,4 мм

відповідно (табл. 1).

Зареєстрований бактеріостатичний ефект

АБФ як двох груп інгібіторів ФДС (a, b і c, d, e,
f ) представлено на рис. 2.

Варто зазначити, що проти культури
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Рис. 1. Структурні формули досліджуваних АБФ.

Рис. 2. Антибактеріальна активність АБФ

(20 мкМ) як інгібіторів фарнезилдифосфатсин&

тази.



Ps. aeruginosa (грам «�») сполуки a і b навіть

при вмісті на диску 2 мкМ виявили значну ак�

тивність (зони затримки росту становили 17,4 і

17,5 мм відповідно), на відміну від решти спо�

лук, що виявилися неактивними.

Таким чином, порівняльний аналіз отрима�

них результатів із високою ймовірністю дає

змогу припустити, що у бактерій, які належать

до класу мікроорганізмів�еукаріотів і мають

подібний метаболічний шлях біосинтезу холес�

теролу, ФДС має також подібні функціональні

властивості, що визначаються видом мікроор�

ганізму і складністю будови його клітинної обо�

лонки (грам «+», грам «�» мікроорганізми).

Виходячи з наведеного вище, можна зазна�

чити: а) вираженість бактеріостатичного ефек�

ту досліджених АБФ визначається в значній

мірі рівнем їх здатності інгібувати ФДС мікро�

організму; б) фарнезилдифосфатсинтаза мо�

же слугувати мішенню для пошуку нових ан�

тибактеріальних агентів як у самостійних, так

і в комбінованих хіміотерапевтичних формах.

Висновки.
1. Встановлено антибактеріальну актив�

ність нових азотовмісних бісфосфонатів як

інгібіторів фарнезилифосфатсинтази.

2. Експериментально встановлено залеж�

ність між ступенем прояву бактеріостатичної

дії АБФ та їх здатністю інгібувати ФДС. Це

дає змогу припустити, що одним із молекуляр�

них механізмів їх антибактеріальної актив�

ності може бути пригнічення ФДС у процесі

біосинтезу холестеролу бактерій.

3. Досліджені АБФ�бактеріостатики є перс�

пективними як сполуки�лідери для подальшо�

го раціонального конструювання нових анти�

бактеріальних агентів, ефективних у тому

числі і проти резистентної бактеріальної мік�

рофлори.

Автори висловлюють щиру вдячність спів&

робітникам Інституту біоорганічної хімії

та нафтохімії НАН України проф. В.Д. Ро&

маненко і к.х.н. М.В. Шевчуку за зразки спо&

лук, надані для досліджень.
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104 КУО/мл 
Сполука 

Вміст на диску, 
мкМ St. aureus E. coli Ps. aeruginosa

a 
20,0 
2,0 

15,4±0,3 
н/а 

22,6±0,5 
н/а 

21,5±0,6 
17,4±0,3 

b 
20,0 
2,0 

10,0±0,4 
н/а 

18,3±0,5 
н/а 

26,4±0,5 
17,5±0,3 

c 
20,0 
2,0 

9,1±0,4 
7,0±0,3 

7,0±0,3 
н/а 

10,1±0,5 
н/а 

d 
20,0 
2,0 

н/а  
н/а 

н/а  
н/а 

н/а  
н/а 

e 
20,0 
2,0 

7,1±0,4 
н/а 

н/а 
н/а 

8,1±0,6 
н/а 

f 
20,0 
2,0 

н/а 
н/а 

н/а 
н/а 

н/а 
н/а 

1,4 32,1±0,6 33,6±0,5 34,4±0,7 

Таблиця 1

Бактеріостатична активність АБФ за діаметрами зон затримки росту 

досліджуваних бактеріальних культур (мм), M±m, n=3

Примітка: ОФ — референс&препарат офлоксацин; н/а — сполука неактивна.
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