
�������� ��	���
����

7744 �����	���� ������������������ 
���� — №1–2 (23) — 2010

�����
Грип є найбільш масовим вірусним захворю�

ванням, що спричиняє значну шкоду здоров’ю на�
селення та призводить до величезних економічних
збитків. Щорічні епідемії грипу та після грипозні
ускладнення призводять до загибелі значно
більшої кількості людей, ніж усі відомі інфекційні
захворювання. У 2005 р. значно загострилася си�
туація з пташиного грипу, який викликаний шта�
мом Н5N1. У кінці квітня 2009 р. у світі почав
швидко розповсюджуватись вірус грипу
A/California/04/2009(H1N1), геном якого містить
гени вірусів грипу птахів, свиней і людини. ВООЗ
оголосила пандемію і вводить в дію Глобальний
план підготовки усіх країн на випадок виникнен�
ня пандемії [1]. В межах цього Глобального плану
ВООЗ рекомендує у кожній країні створити не�
обхідний резерв хіміотерапевтичних засобів, які
могли б забезпечити профілактичні та лікувальні
заходи у разі різкого підйому кількості захворілих
на грип серед населення. 

Пошук активних хіміотерапевтичних засобів
проти грипу залишається дуже актуальним і пер�
спективним завданням. Розробка нових фармако�
логічних засобів є досить тривалим і фінансово
витратним шляхом створення медикаментів. Ви�
явлення противірусних властивостей у офіціна�
льних лікарських препаратів, які вже використо�
вуються за іншим призначенням, виробництво
яких налагоджено, активність та побічна дія яких
відома через багаторічне застосування, є дуже
перспективним і економічно виправданим на�

прямком [2]. Це дає можливість розширювати по�
казання для застосування таких препаратів. 

Метою проведеної нами роботи було отримання
та систематизація доказів протигрипозної ефектив�
ності інгібітору протеолізу амінокапронової кисло�
ти (АКК) та поновлення розділу про її використан�
ня для профілактики та лікування грипу та ГРВІ
в інструкції про медичне застосування препарату.
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В роботі були використані:
Культура клітин: фрагменти хоріон�алан�

тоїсної оболонки 11–14�добових курячих
ембріонів (ХАО).

Експериментальні тварини: самці білих безпо�
родних мишей вагою 12–15 г.

Віруси: в роботі використані високо вірулентний
для мишей штам вірусу грипу A/PR/8/34 (H1N1),
штам вірусу грипу А/Гонконг/1/68 (H3N2) з колекції
музею лабораторії імунобіологічних та хіміотерапев�
тичних препаратів ДУ «Український науково�
дослідний протичумний інститут ім. І.І. Мечнико�
ва» МОЗ України (УНДПЧІ). Використаний в ро�
боті вірус грипу птахів H5N3 був наданий в колекцію
музею тієї ж лабораторії ООО «Відродження М»,
(Одеса) та задепонований сектором депонування
наукового центру штамів мікроорганізму Держав�
ного науково�контрольного інституту біології
штамів мікроорганізмів (Київ, Україна).

Дослідження протигрипозної активності пре�
паратів при їх комбінованому застосуванні in vitro
проводили за авторським оригінальним модифіко�
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Резюме. Розробка методів та засобів для профілактики та лікування грипу та ГРВІ є актуальним
завданням системи охорони здоров’я. Результати даного дослідження обґрунтовують використання
амінокапронової кислоти як ефективного протигрипозного засобу.
Ключові слова: грип та ГРВІ, хіміотерапія та хіміопрофілактика вірусних інфекцій, амінокапронова

кислота, інгібітор протеолізу.
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Резюме. Разработка методов и средств для профи�
лактики и лечения гриппа и ОРВИ — актуальная
задача системы здравоохранения. Результаты
представленного исследования обосновывают ис�
пользование аминокапроновой кислоты в качест�
ве эффективного противогриппозного средства.
Ключевые слова: грипп и ОРВИ, химиотерапия и
химиопрофилактика вирусных инфекций,
аминокапроновая кислота, ингибитор протеолиза.

AMINOCAPROIC ACID IS MEAN FOR TREATMENT
AND PROPHYLAXIS OF INFLUENZA AND ARI

V.P. Lozickiy, A.S. Fedchuk, 
T.L. Gridina, S.V. Pozdnyakov

Summary. The elaboration of the methods and means
for prevention and treatment influenza and ARVI is
the actual task for health care system. The results of the
present study allow usage aminocaproic acid as effec�
tive anti�influenza mean. 
Keywords: influenza and ARVI, chemotherapy and
chemoprophylaxis of viral infections, aminocaproic acid,
proteolisis inhibitor.
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