
INFUSION & CHEMOTHERAPY 4–2021  |  5

ОРИГІНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

DOI: 10.32902/2663-0338-2021-4-5-15

УДК: 616-022.6-084:615.835.56

Інгаляційні антисептики й інгаляційні противірусні 
нерецептурні препарати в профілактиці ГРВІ, 
зокрема COVID-19: епідеміологічне дослідження

ОБҐРУНТУВАННЯ. У статті представлено результати суцільного крос-секційного неінтервенційного багатоцентро-
вого ретроспективного епідеміологічного дослідження, що включало 3443 учасників. Методами збору даних були 
анкетування та швидкий тест на антитіла до SARS-CoV-2.
МЕТА. Визначення зв’язку між систематичним використанням додаткових препаратів для профілактики коронаві-
русної хвороби (COVID-19), зокрема інгаляційних антисептиків і противірусних препаратів, окремо й у комбінації 
з іншими лікарськими засобами та ризиком розвитку COVID-19.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ. Інгаляційні антисептики приймали 396 осіб (11,8 %) у будь-який період 
із березня 2020 року, а 410 осіб (12,2 %) приймали інгаляційні противірусні препарати. Виявлено статистично зна-
чущий протективний зв’язок із випадком COVID-19 у разі прийому інгаляційних антисептиків та інгаляційних проти-
вірусних препаратів (відношення ризиків 0,901; 95 % довірчий інтервал 0,856-0,948).
ВИСНОВОК. Застосування інгаляційних антисептиків та інгаляційних противірусних препаратів як додаткової про-
філактики COVID-19 показало статистично значущий вплив на зниження ризику захворіти на коронавірусну інфекцію, 
а також те, що різні їх комбінації з іншими групами лікарських препаратів як додаткових засобів для профілактики 
COVID-19 мали статистично значущий протективний зв’язок із випадком захворювання, тяжкістю перебігу COVID-19 
і потребою в госпіталізації.
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ACKGROUND. The article presents the results of a continuous, cross-sectional, non-interventional, multicenter 
retrospective epidemiological study, which included cases of 3443 participants. Questionnaires and rapid test for antibodies 
to SARS-CoV-2 were used to collect data.
OBJECTIVE. To determine the relationship between the systematic use of additional drugs for the prevention of COVID-19, 
including inhaled antiseptics and inhaled antiviral drugs, separately and in combination with other drugs, and the risk 
of developing of coronavirus disease (COVID-19).
RESULTS AND DISCUSSION. 396 participants (11.8 %) took inhaled antiseptics in any period since March 2020, 
and 410 participants (12.2 %) took inhaled antivirals. A statistically significant protective relationship between episode 
of COVID-19 when taking inhaled antiseptics and inhaled antiviral drugs (risk ratio 0.901; 95 % confidence interval 0.856-
0.948) was determined.
CONCLUSIONS. The use of inhaled antiseptics and inhaled antiviral drugs as additional methods of prevention of COVID-
19 has shown a statistically significant effect not only on reducing the risk of COVID-19, but different combinations 
of inhaled antiseptics or inhaled antiviral drugs with other drug groups as additional methods of preventing COVID-19 had 
a statistically significant protective relationship with the episode of the disease, with the severity of COVID-19 and with 
the need for hospitalization.
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