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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ COVID-19
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Резюме
Цель исследования — изучить вирулицидную активность декаметоксина в отношении прототипного штамма семейства коронавирусов
IBV (infectious bronchitis virus) в условиях in vitro и оценить возможность его использования для неспецифической профилактики коронавирусной инфекции у человека.
Материал и методы. При проведении исследований были применены современные и классические вирусологические методы исследования: определение цитотоксического действия декаметоксина на
монослой клеточных культур в условиях in vitro; культивирования,
накопления и определения инфекционного титра вируса с цитопатическим действием на монослой клеточных культур; оценка вирулицидного
действия препарата in vitro; определения ингибирующей активности
препарата по степени снижения инфекционного титра вируса в культуре клеток, суспензионный метод, покраска препаратов по
Романовскому–Гимзе. Как тест-вирус в работе использовали коронавирус инфекционного бронхита птиц (Infection bronchitis virus — IBV).
Вирулицидное действие декаметоксина исследовали в культурах клеток
фибробластов эмбрионов кур (ФЭК) и почек сирийского хомяка (BHK21). Результаты регистрировали методами световой микроскопии.
Результаты. Установлено, что инфекционный титр IBV снижается
на 2–5 lg по сравнению с контролем в условиях обработки вируса
физиологическим раствором декаметоксина в концентрациях 200–
1000 мкг / мл. Показано, что в дозе 200 мкг / мл, средство полностью
инактивирует 100–1000 инфекционных доз вируса при продолжительности экспозиции 30 минут без проявлений цитотоксического действия при серийных разведениях.
Выводы. Выявленные вирулицидные свойства декометоксина в
отношении прототипного штамма семьи Coronaviridae в фармакопейного разрешенных концентрациях позволяют рекомендовать его для
применения в качестве дезинфицирующего средства для неспецифической профилактики коронавирусных инфекций у взрослых людей.
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Коронавірусна інфекція на початку 2020 року стала
для людства однією із найбільш актуальних проблем
сучасності. Це в повній мірі пов’язано із появою та пандемічним поширенням нового коронавірусу SARS–CoV2, який був визнаний етіологічним агентом нового інфекційного захворювання COVID-19. Так, саме у грудні 2019
року в китайському місті Ухань, провінція Хубей, вперше
було зафіксовано спалах атипової пневмонії, викликаної
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THE VIRUCIDAL EFFECT OF DECAMETHOXIN IN VITRO AGAINST
CORONAVIRUS OF INFECTIOUS BRONCHITIS
O. Ya. Dziublyk, I. V. Dzyublyk, O. P. Trokhimenko, O. L. Bororova
Abstract
Aims — to study the cytotoxic effect of decamethoxin on cell cultures
and evaluate the antiviral activity of decamethoxin against coronavirus
(CoV) infectious bronchitis virus (IBV) and the possibility of its use for the
prevention of CoV infection.
Materials and methods. Modern and classical methods of virology
research were used in this study: determination of the cytotoxic effect of
decamethoxin on the monolayer of cell cultures in vitro; cultivation, accumulation and determination of the infectious titer of the virus by cytopathic action on the monolayer of cell cultures; evaluation of virucidal
action of the drug in vitro; determination of the inhibitory activity of the
drug by the reduction of the infectious virus titer in cell culture, suspension
method, Romanowsky-Giemsa stain. IBV was used as a test virus. The virucidal effects of decamethoxin have been studied in cell cultures of chick
embryo fibroblasts and Syrian hamster kidney (BHK-21). The results were
recorded by light microscopy.
Results. It was found that the infectious titer of IBV was reduced by
2–5 lg in comparison with the control when the virus was treated with an
isotonic decamethoxin solution in concentrations of 200–1000 μg / ml. It
was shown that in a dose of 200 μg / ml the agent completely inactivated
100–1000 infectious doses of the virus with a duration of irradiation of 30
minutes without manifestations of cytotoxic effects in serial dilutions.
Conclusion. The revealed virucidal properties of decamethoxin in
pharmacopoeial permissible concentrations against a prototype strain of
the Coronaviridae family allow to recommend its use as a disinfectant for
non-specific prevention of coronavirus infection in adults.
Key words: quaternary ammonium compounds, decamethoxin,
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новим типом коронавірусу людини [13]. Пізніше SARS–
CoV-2 розповсюдився далеко за межі Китаю, швидко
поширився і вразив населення багатьох країн світу,
серед яких США, Південна Корея, Італія, Іспанія, Франція,
Німеччина, Велика Британія, Іран, Японія, Росія і Україна.
ВООЗ оголосила цю подію «надзвичайною ситуацією в
області суспільної охорони здоров›я, що має міжнародне значення» [10]. Станом на 19 травня 2020 року захворюваність на COVID-19 в світі становила 4 888124 осіб,
при цьому летальність досягла 7,64% [11].
За даними Центру громадського здоров’я в Україні
на цю ж дату було зареєстровано 18 876 випадків COVID-
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