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Противірусна активність різних ополіскувачів 
для ротової порожнини проти SARS-CoV-2: фокус на повідон-йод
Ротова порожнина –  важливий резервуар SARS-CoV-2. Збудник COVID-19 виявляють у назофарингеальному 
секреті хворих протягом усього захворювання, а стабільно високе вірусне навантаження в слині спостерігають 
переважно на ранніх стадіях хвороби (Yoon et al., 2020). SARS-CoV-2 виявляють у 91,7% зразків слини пацієнтів 
із COVID-19, а кількість інфекційних копій може досягати 1,2 × 108/мл (To et al., 2020). Коли людина кашляє, чхає, 
дихає або розмовляє, вона виділяє краплини слини, що містять мікроорганізми (Baghizadeh Fini, 2020). Так, один 
епізод кашлю або 5 хв розмови супроводжуються виділенням майже 3 тис крапель слини, а під час чхання кількість 
контамінованих часточок слини, які можуть поширюватися в повітрі на кілька метрів, становить приблизно 40 тис 
(Baghizadeh Fini, 2020). Краплини слини (>60 мкм) зумовлюють передачу вірусу SARS-CoV-2 при тісному контакті 
між людьми (1 м і 3 м; Національні академії наук, інженерної справи та медицини (National Academies of Sciences, 
Engineering, and Medicine), 2020). Ба більше, є дані на користь того, що насичені вірусом аерозолі (розмір часточок 
<60 мкм) можуть сприяти поширенню SARS-CoV-2 і зараженню ним на відстані до 7-8 м (Jayaweera et al., 2020). 
Потрібно зауважити, що кількість і розмір краплин слини в різних людей варіюють, відповідно, ризик передачі 
інфекції при цьому також різний. Таким чином, використання противірусних ополіскувачів для порожнини рота 
є перспективним напрямом у боротьбі з пандемією COVID-19.
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Роль ополіскувачів для ротової 
порожнини в запобіганні поширенню 
SARS-CoV-2

Для зниження ризику передачі SARS-

CoV-2 від пацієнтів із COVID-19 необхідно 

зменшити вірусне навантаження в ротовій 

порожнині. Використання противірус-

них ополіскувачів для ротової порожни-

ни –  один із найефективніших заходів, що 

сприяють досягненню цієї мети (Carrouel 

et al., 2020; Herrera et al., 2020). Результа-

ти бібліографічного аналізу свідчать, що 

засоби для полоскання рота, які містять 

цетилпіридинію хлорид (ЦПХ) або по-

відон-йод, можуть зменшувати тяжкість 

COVID-19 шляхом зниження вірусного 

навантаження SARS-CoV-2 у ротовій по-

рожнині, а також мінімізувати ризик пере-

дачі інфекції завдяки зменшенню вірусного 

навантаження в часточках слини, що утво-

рюються за звичайних умов, або в аерозо-

лях, що утворюються під час стоматологіч-

них процедур (Herrera et al., 2020; Kumar et 

al., 2020). До інших ополіскувачів для ро-

тової порожнини, що мають противірусні 

властивості і можуть використовуватися для 

боротьби із SARS-CoV-2, належать перекис 

водню (H
2
O

2
), хлоргексидин, циклодекс-

трин, цитрокс (Citrox) та ефірні олії (EO) 

(Carrouel et al., 2020; Herrera et al., 2020).

У багатьох статтях рекомендується вико-

ристовувати ополіскувачі для ротової по-

рожнини, щоб запобігти поширенню SARS-

CoV-2. Однак станом на 30 липня 2020 року 

на сайті ClinicalTrials.gov було зареєстровано 

лише 12 клінічних протоколів, метою яких 

було вивчення впливу полоскання ротової 

порожнини на SARS-CoV-2. В одному дослі-

дженні використовували виключно засіб для 

полоскання порожнини рота, у двох дослі-

дженнях його поєднували з обробкою слизо-

вої носа ватними паличками, а в ще одному 

дослідженні полоскання ротової порожни-

ни комбінували з промиванням приносових 

пазух. У семи дослідженнях ополіскувачі 

застосовували для полоскання порожнини 

рота разом із промиванням носа, викорис-

танням назальних спреїв чи назального гелю 

або без таких. У більшості з цих досліджень 

оцінювали ефективність повідон-йоду. При 

цьому первинною метою більшості з них 

була оцінка потенційного зв’язку між віру-

сним навантаженням у носо- та ротоглотці 

і комбінованим застосуванням ополіскувачів 

і назальних аплікацій. Зменшення вірусного 

навантаження в слині, кількісно визначене 

за допомогою методу полімеразної ланцю-

гової реакції (ПЛР), було метою лише в трьох 

з описаних досліджень.

Активність діючих речовин, 
що входять до складу ополіскувачів 
для ротової порожнини, 
проти SARS-CoV-2 in vitro й in vivo
Ополіскувачі для ротової 
порожнини, що містять повідон-йод

Повідон-йод складається з йоду і водо-

розчинного полімеру полівінілпіролідону. 

Антимікробна дія повідон-йоду реалізу-

ється за рахунок вивільнення йоду під час 

його дисоціації. Йод проникає в мікроор-

ганізми, спричинює окислення нуклеїнових 

кислот, руйнування білків. Таким чином, 

повідон-йод пошкоджує вірус шляхом по-

рушення кількох метаболічних шляхів і дез-

організації клітинної мембрани (Nagatake 

et al., 2002). Було продемонстровано, що 

повідон-йод, порівняно з іншими антисеп-

тиками, такими як хлоргексидин, має біль-

шу противірусну активність проти як обо-

лонкових, так і безоболонкових вірусів, що 

відображено в таблиці (Kawana et al., 1997).

Дослідження in vitro з оцінкою дози, що 

призводить до інфікування 50% клітин куль-

тури тканини (TCID
50

), показали, що пові-

дон-йод має віруліцидну активність проти 

SARS-CoV-2. Ополіскувачі для горла та ро-

тової порожнини, що містять повідон-йод 

у концентрації 1%, продемонстрували ві-

руліцидну активність на рівні більш ніж 

99,99%, що відповідає зниженню вірусного 

навантаження більш як на 4 log
10

 після 30 с 

експозиції (Anderson et al., 2020). Ці ре-

зультати відповідають даним Hassandarvish 

та співавт. (2020), які дійшли висновку, що 

1% повідон-йод забезпечує зниження віру-

сних титрів більш як на 5 log
10

 після 15, 30 

і 60 с експозиції. Застосування 0,5% повідон- 

йоду протягом 15 с зменшує навантаження 

SARS-CoV-2 на 4 log
10

, тоді як застосування 

протягом 30 або 60 с –  більш ніж на 5 log
10

 

(Hassandarvish et al., 2020). Bidra та співавт. 

(2020) спостерігали інактивацію SARS-CoV-2 

при застосуванні 0,5% повідон-йоду протя-

гом 15 секунд. Різницю можна пояснити тим 

фактом, що титри вірусу розраховували за до-

помогою стандартного кінцевого розведен-

ня дози, що призводить до інфікування 50% 

клітин культури клітин (CCID
50

).

Крім того, попередні дослідження по-

казали, що рутинне використання по-

відон-йоду для полоскання ротової по-

рожнини не чинить шкідливого впливу 

на здоров’я (Shiraishi and Nakagawa, 2002). 

Алергія 1 типу на повідон-йод вважається 

рідкісною побічною реакцією (Lachapelle, 

2014). Повідон-йод можна безпечно вико-

ристовувати для ротової порожнини в кон-

центраціях до 2,5% протягом 5 міс (Frank 

et al., 2020). Крім того, місцеве застосування 

повідон-йоду не порушує баланс мікробіоти 

порожнини рота (Tsuda et al., 2020). Утім ви-

користання цього засобу протипоказане па-

цієнтам з алергією на йод, захворюваннями 

Таблиця. Противірусна активність діючих речовин, що входять до складу ополіскувачів для ротової порожнини

Діюча речовина
Противірусна активність Активність проти SARS-CoV-2

In silico In vitro In vivo In silico In vitro In vivo

Хлоргексидин

CMV
Грип
HBV

HIV-1
HSV-1

Поліовірус
HCoV-229E

HCV-1

ЦПХ
HBV

HSV-1
Віруси грипу А, В

Віруси грипу А, В
Респіраторні віруси

Цитрокс
HSV-1

ЕV A71
HBV

Вірус грипу
RSV

Вірус Зіка

Вірус грипу А

Циклодекстрин
Вірус грипу А

Вірус козячого парагрипу 3 типу
ЕV-D68

HCV
Вірус грипу А

Вірус грипу А

ЕО

Вірус Коксакі
HAdV
HCMV

HIV
HSV-1-2

Вірус грипу А (H1N1)
SARS-CoV

VSV
YF

Перекис водню Коронавірус
Віруси грипу А, В

Повідон-йод

Вірус Коксакі, риновірус
EBOV
HAdV

HIV
ВПЛ
ВСР

HSV-1
Вірус грипу

Вірус грипу А (H1N1)
Кір

MERS-CoV
Вірус епідемічного паротиту

MVA
Поліовірус (1,3)

Поліомавірус
Вірус краснухи

SARS-CoV

HAdV 
Норовірус

Примітки. Електронний пошук проводився в базі даних PubMed. Була використана така кодифікація: 5 або більше статей у списку PubMed ( ); від 3 до 5 статей у списку PubMed ( ); 1 або 
2 статті у списку PubMed ( ); відсутні статті в PubMed ( ). CMV –  цитомегаловірус; EBOV –  вірус Ебола; EV-D68 –  ентеровірус D68; HAdV –  аденовірус людини; HBV –  вірус гепатиту В; HCoV –  
коронавірус людини; HCV –  вірус гепатиту С; HIV –  вірус імунодефіциту людини 1 типу; ВСР –  ротавірус людини; HSV-1 –  вірус простого герпесу 1; MERS-CoV –  коронавірус Близькосхідного 
респіраторного синдрому; MVA –  модифікований вірус вісповакцини Ankara; RSV –  респіраторно-синцитіальний вірус; SARS-CoV –  коронавірус тяжкого гострого респіраторного синдрому.



ПУЛЬМОНОЛОГІЯ
ОГЛЯД

3

www.health-ua.com

щитоподібної залози, вагітним, а також тим, 

хто отримує лікування радіоактивним йодом 

(Gray et al., 2013).

У тимчасових рекомендаціях щодо мінімі-

зації ризику передачі COVID-19 Американ-

ська стоматологічна асоціація рекомендує 

перед втручаннями використовувати для 

полоскання ротової порожнини 0,2% розчин 

повідон-йоду, щоб зменшити ризик переда-

чі SARS-CoV-2 від пацієнта до стоматолога 

(American Dental Association, 2020). Викори-

стання повідон-йод-умісних ополіскувачів 

для рота також попередньо схвалили Австра-

лійська стоматологічна асоціація та Центри 

з контролю та профілактики захворювань 

(Australian Dental Association, 2020; Centers 

for Disease Control and Prevention, 2020). 

За даними Challacombe та співавт. (2020), 

усім пацієнтам, які потребують стоматоло-

гічного лікування, слід вводити 0,5% розчин 

повідон-йоду в дозі 0,3 мл у кожну ніздрю, 

а 9 мл 0,5% розчину –  використовувати для 

полоскання рота (упродовж 30 с розподіля-

ти по всій ротовій порожнині та впродовж 

30 с обережно полоскати горло).

Дія ополіскувачів для ротової порожни-

ни, що містять повідон-йод, проти SARS-

CoV-2 зумовлена чутливістю цього вірусу 

до окислення (Pattanshetty et al., 2020). В од-

ному нещодавньому повідомленні, яке охо-

плювало дані 4 пацієнтів із COVID-19, ви-

користання 15 мл 1% розчину повідон-йоду 

для полоскання рота протягом хвилини до-

стовірно зменшувало навантаження SARS-

CoV-2, оцінюване за допомогою ПЛР сли-

ни зі зворотною транскрипцією в режимі 

реального часу (рЗТ-ПЛР) протягом 3 год 

(Martínez Lamas et al., 2020).

Ополіскувачі для ротової порожнини, 
що містять хлоргексидин

Хлоргексидин –  це катіонний бісбігуанід, 

який використовують у загальній медичній 

практиці як антисептик широкого спектра 

дії. Відомо, що хлоргексидин чинить про-

тивірусну дію та ефективний проти вірусів 

із ліпідною оболонкою, але не проти віру-

сів без оболонки (Bernstein et al., 1990). Дані 

нещодавнього огляду дали підстави припу-

стити можливість його використання для 

зниження ризику поширення SARS-CoV-2 

через аерозолі, хоча ефективність хлоргек-

сидину проти цього вірусу залишається су-

перечливою (Herrera et al., 2020). Водночас 

Рекомендації щодо діагностики й лікування 

нової коронавірусної пневмонії (5-те видан-

ня) Національної комісії охорони здоров’я 

Республіки Китай стверджують, що хлор-

гексидин-умісні ополіскувачі для ротової 

порожнини можуть бути неефективними 

проти SARS-CoV-2 (Peng et al., 2020).

Хоча ополіскувачі для ротової порожни-

ни, що містять хлоргексидин, використову-

ють часто, лише одне дослідження вивчало 

його вплив на SARS-CoV-2. Юн та співавт. 

(2020) оцінили вірусне навантаження в слині 

2 пацієнтів із COVID-19 із 1-го по 9-й день 

госпіталізації за допомогою рЗТ-ПЛР. Крім 

того, на 3-й і 6-й дні пацієнти застосовували 

хлоргексидин-умісні ополіскувачі для ро-

тової порожнини (0,12%, 15 мл) протягом 

30 секунд. Навантаження SARS-CoV-2 у сли-

ні оцінювали перед полосканням горла та че-

рез 1, 2 і 4 год після нього. Протягом 2 год 

після полоскання горла спостерігали тим-

часове зниження вірусного навантаження, 

але потім воно знову зростало. Основними 

обмеженнями цього дослідження стали не-

велика кількість досліджуваних і відсутність 

контролю (полоскання горла фізіологічним 

розчином). Таким чином, отримані дані ма-

ють бути підтверджені або спростовані в ході 

інших клінічних випробувань.

Ополіскувачі для ротової порожнини, 
що містять H2O2

H
2
O

2
 –  це добре відомий протимікроб-

ний засіб, який продемонстрував ефектив-

ність проти кількох вірусів людини, серед 

яких коронавірус і віруси грипу виявили-

ся найчутливішими (Kumar et al., 2020). 

H
2
O

2
 впливає на ліпідну оболонку цих ві-

русів і, зокрема, SARS-CoV-2 (O’Donnell 

et al., 2020). Він призводить до вивільнення 

вільних радикалів кисню та руйнує ліпід-

ну мембрану (Peng et al., 2020). Перевага 

H
2
O

2
 полягає в тому, що він безпечний для 

слизових оболонок, незалежно від того, чи 

використовується як засіб для полоскання 

ротової порожнини, чи як назальний спрей, 

навіть у разі використання в концентрації 

3% протягом 6 міс (Caruso et al., 2020).

Caruso та співавт. рекомендують вико-

ристовувати H
2
O

2
 для промивання ротової 

порожнини і носа офф-лейбл (за показан-

нями, які не затверджені в інструкції для 

медичного застосування) у концентраціях 

3% і 1,5% відповідно (Caruso et al., 2020). Ав-

тори радять усім амбулаторним пацієнтам 

полоскати ротову порожнину тричі на добу 

і промивати ніс двічі на добу за підозри 

на COVID-19 та в разі підтвердження діа-

гнозу з моменту появи перших симптомів 

і протягом усього періоду захворювання або 

госпіталізованим пацієнтам, які не потребу-

ють інтенсивної терапії. Попри те що вико-

ристання ополіскувачів для рота, що містять 

H
2
O

2
, перед стоматологічними процедурами 

рекомендовано декількома асоціаціями, та-

кими як Американська стоматологічна асо-

ціація (2020), було опубліковано лише 1 до-

слідження щодо його ефективності in vitro, 

і на сьогодні немає доказів його противіру-

сної активності in vivo (Ortega et al., 2020).

У своєму дослідженні in vitro Brida та спів-

авт. (2020) використали метод CCID
50

 для 

оцінки інактивації SARS-CoV-2 за допо-

могою ополіскувача для ротової порож-

нини, що містить H
2
O

2
, і порівняли його 

з повідон-йод-умісним ополіскувачем для 

ротової порожнини (Bidra et al., 2020). Щоб 

концентрації відповідали клінічно рекомен-

дованим, оцінювали 0,5%, 1,25% або 1,5% 

концентрації повідон-йоду і 3% або 1,5% 

концентрації H
2
O

2
. У результаті було вста-

новлено, що повідон-йод повністю інакти-

вував SARS-CoV-2 після 15 і 30 с контакту, 

тоді як використання H
2
O

2
 супроводжувало-

ся мінімальною інактивацією вірусу.

У проспективному клінічному пілотно-

му дослідженні in vivo Gottsauner та спів-

авт. (2020) використовували ЗТ-ПЛР для 

аналізу ефективності полоскання ротової 

порожнини й горла 20 мл 1% перекису вод-

ню протягом 30 секунд. Жодна контроль-

на група (наприклад, плацебо-ополіскувач 

рота без перекису водню) не була включена 

в дослідження. У жодного з 10 пацієнтів 

із COVID-19, включених у дослідження, 

не було зареєстровано достовірного зни-

ження вірусного навантаження SARS-CoV-2 

після використання H
2
O

2
.

Діючі речовин, що входять до складу 
ополіскувачів для ротової порожнини, 
активні проти SARS-CoV-2 
у симулятивних дослідженнях
Ополіскувачі для ротової порожнини, 
що містять цитрокс

До складу цитроксу, який отримують 

із цитрусових, входять розчинні біофлаво-

ноїди і гідроксильовані фенольні структу-

ри, що виробляються рослинами. У низці 

досліджень біофлавоноїди продемонстру-

вали здатність діяти проти бактерій, гриб-

ків і вірусів (Hooper et al., 2011; Lalani et al., 

2020; Reis et al., 2020; Zou et al., 2020).

Хоча на сьогодні відсутні дослідження 

щодо анти-SARS-CoV-2-активності ци-

троксу in vitro або in vivo, симулятивні до-

слідження, засновані на комп’ютерному 

віртуальному скринінгу, вказують на потен-

ційну противірусну дію цього засобу про-

ти збудника COVID-19. З цією метою Hu 

та співавт. (2020) зосередилися на пошуку 

інгібіторів основної протеази SARS-CoV-2 

і toll-подібних рецепторів (TLR). Цитрусо-

вий флавоноїд рутин виявився найкращим 

кандидатом серед традиційних противірус-

них лікарських рослин. Він може зв’язува-

ти субстрат-зв’язувальний домен основної 

протеази SARS-CoV-2 і взаємодіяти з TLR, 

зокрема TLR2, TLR6 і TLR7, які впливають 

на організацію і функціонування вірусного 

білка, а також запальну відповідь хазяїна 

(Hu et al., 2020).

Згідно з докінг-аналізом, гесперидин, 

біофлавоноїд, що міститься в шкірці ци-

трусових, може зв’язуватися з 3 білковими 

рецепторами SARS-CoV-2, відповідаль-

ними за інфікування клітин і реплікацію 

вірусу: протеазним доменом SARS-CoV-2, 

рецептор-зв’язувальним доменом (РЗД) 

спайк-глікопротеїну і РЗД ангіотензин-пе-

ретворювального ферменту-2 (AПФ-2) 

у протеазному домені (Meneguzzo et al., 

2020). Виходячи з прогнозованих результа-

тів, імовірно завдяки здатності зв’язуватися 

з цими 3 основними мішенями, гесперидин 

боротиметься з вірусною інфекцією шляхом 

інгібування зв’язування вірусу з АПФ-2 або 

реплікації вірусу в клітинах. Wu та співавт. 

встановили, що гесперидин може взаємо-

діяти з РЗД, що порушує взаємодію АПФ-2 

з РЗД і запобігає проникненню SARS-CoV-2 

у клітину (Wu et al., 2020). Подальше ви-

вчення виявило інгібітори 3-хімотрипси-

ноподібної протеази SARS-CoV-2, білка, 

життєво важливого для реплікації вірусу. 

Гесперидин (схвалений препарат) і флаво-

ноїдний глікозид діосмін (попередньо схва-

лений препарат) з’єднуються із сайтом зв’я-

зування субстрату та блокують його (Chen 

et al., 2020).

Моделювання з використанням інших 

флавоноїдів, таких як нарингін, кафланон, 

еквівір, гесперетин, мірицетин і лайнбекер, 

виявило потенційно високу спорідненість 

до сайтів гелікази, спайк-білка та про-

теази рецепторів AПФ-2. Ця взаємодія 

може спровокувати конформаційні зміни 

та інгібувати проникнення SARS-CoV-2 

(Meneguzzo et al., 2020; Ngwa et al., 2020). 

Крім того, наргінтин і кафланон здатні 

стримувати надмірну прозапальну реакцію 

імунної системи (Meneguzzo et al., 2020; 

Ngwa et al., 2020).

Ополіскувачі для ротової порожнини, 
що містять ЕО

Ефірні олії –  це леткі пахучі продук-

ти, які отримують зі стебел, листя, квітів, 

кори, плодів і коренів рослин. Компонен-

ти ЕО синтезуються через шляхи мевало-

нової кислоти, малонової кислоти та ме-

тил-d-еритритол-4-фосфату в цитоплазмі 

і пластидах клітин рослин. Навіть якщо EO 

здебільшого складаються з 2 або 3 компо-

нентів, які становлять від 20 до 70% їхнього 

складу, вони є набагато складнішими струк-

турами. Основними складовими ЕО є тер-

пени, терпеноїди та фенілпропаноїди, але 

вони містять і інші сполуки, такі як оксиди, 

жирні кислоти та похідні сірки (Wińska et al., 

2019). Кілька ЕО продемонстрували анти-

бактеріальні, противірусні, протигрибкові, 

антиоксидантні і протизапальні властивості 

(Wińska et al., 2019).

ЕО діють до адсорбції вірусу до клітин-

них моношарів (тобто до проникнення ві-

русу в клітини). При цьому ЕО взаємодіють 

із фосфоліпідним подвійним шаром коро-

навірусів, що призводить до дезорганізації 

вірусної оболонки (Wińska et al., 2019).

Кілька симулятивних досліджень свід-

чать на користь потенційної противірус-

ної дії ЕО проти збудника CОVID-19. Те-

оретично, у ролі інгібіторів різних сайтів 

 зв’язування SARS-CoV-2 можуть виступати 

(E, E)-α-фарнезен, (E, E)-фарнезол, (E)-не-

ролідол, α-бульнесен, еремантин, (E)-цин-

намілацетат та інші сполуки, що входять 

до складу ЕО (Silva et al., 2020; Elfiky and 

Ibrahim, 2020; Kulkarni et al., 2020). Проте, 

як і у випадку з цитроксом, перш ніж ви-

користовувати ЕО для профілактики та лі-

кування CОVID-19, необхідні подальші 

експериментальні і клінічні дослідження.

Діючі речовин, що входять до складу 
ополіскувачів для ротової порожнини, 
потенційно активні проти SARS-CoV-2
Ополіскувачі для ротової 
порожнини, що містять ЦПХ

ЦПХ, або N-гексадецилпіридинію хло-

рид, –  це катіонна четвертинна амонієва 

сполука, розчинна у воді та водних розчи-

нах, яка не спричиняє окислення або коро-

зію та має високу катіонну активність при 

нейтральному pH (Herrera et al., 2020). ЦПХ 

характеризується широким антимікробним 

спектром зі швидкою бактерицидною дією 

проти грампозитивних патогенів і фунгіцид-

ною дією проти дріжджів. Крім того, вияв-

лена противірусна активність ЦПХ проти 

кількох респіраторних вірусів (Baker et al., 

2020).

Противірусна активність ЦПХ пояснюєть-

ся його лізосомотропною дією та руйнуван-

ням капсида (Baker et al., 2020). Він часто вхо-

дить до складу ополіскувачів для порожнини 

рота і пропонується як потенційний агент для 

боротьби із SARS-CoV-2 (Baker et al., 2020). 

Shen та співавт. оцінювали ефективність 

ЦПХ та ще 55 сполук (2019), які виявляють 

противірусну дію проти генно- інженерного 

CoV-OC43 людини ( HCoV-OC43). ЦПХ про-

демонстрував противірусну активність проти 

MERS-CoV і HCoV-NL63 зі значенням на-

півмаксимальної ефективної концентрації 

EC
50

 <5 мкМ, що є статистично значущим. 

ЦПХ посів 9-те місце за значущістю серед 

досліджених сполук, однак його активність 

проти SARS-CoV-2 ще необхідно з’ясувати 

(Shen et al., 2019).

Ополіскувачі для ротової порожнини, 
що містять циклодекстрини

Циклодекстрини (ЦД) являють со-

бою циклічні молекули, що складаються 

з α(1-4)-зв’язаних глюкопіранозидних оди-

ниць (Braga, 2019). Однак лише деякі з них 

схвалені для використання в людей, у тому 

числі 2-гідроксипропіл-β-CD, 2-гідрокси-

пропіл-γ-CD, довільно метильований β-CD 

або сульфобутиловий ефір β-CD.

Згідно з результатами симулятивних до-

сліджень, ці сполуки активні проти обо-

лонкових і безоболонкових вірусів (Braga, 

2019). ЦД можуть діяти проти SARS-CoV-2 

шляхом впливу на його ліпідний подвійний 

шар або метаболізм (Abu-Farha et al., 2020). 

Зважаючи на механізм дії ЦД на інші віру-

си, очікується позитивна віруліцидна дія. 

Оскільки ЦД здатні зв’язуватися з холесте-

рином і секвеструвати його, а SARS-CoV-2 

містить цю біо молекулу в ліпідних шарах 

своєї мембрани, ЦД можуть запобігати про-

никненню SARS-CoV-2 в клітини хазяїна, 

знижуючи інфекційність вірусних часточок 

(Braga, 2019).

Висновки
Проведений аналіз продемонстрував нау-

кові докази щодо ефективності застосуван-

ня  ополіскувачів для ротової порожнини, 

зокрема з вмістом повідон йоду,  для контр-

олю вірусного навантаження SARS-CoV-2 

у ротовій порожнині. Завдяки зниженню 

такого навантаження ці ополіскувачі  міні-

мізують ризик передачі інфекції як у кра-

плинах слини, так і в аерозолях (Herrera 

et al., 2020; Kumar et al., 2020).

Наразі тривають масштабні клінічні до-

слідження, спрямовані на підтвердження 

цих властивостей повідон-йоду, зокрема 

відкрите рандомізоване клінічне дослі-

дження Hasan та співавт. із вивчення віру-

ліцидної активності повідон-йоду в різних 

концентраціях проти SARS-CoV-2, в якому 

взяли участь 189 пацієнтів із підтвердже-

ним COVID-19 (Hasan et al., 2020.) У най-

ближчому майбутньому результати цього 

та інших запланованих клінічних дослі-

джень з високою ймовірністю сприятимуть 

кращому розумінню активності описаних 

фармацевтичних інгредієнтів проти SARS-

CoV-2. Передусім, це дасть можливість ви-

користовувати ополіскувачі для ротової по-

рожнини, що містять повідон-йод, не лише 

офф-лейбл, а по-друге, обґрунтує внесення 

такого показання до офіційної інструкції 

для медичного застосування.
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