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https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
• Total Confirmed 

• 472 790 

• Confirmed Cases by Country/Region/Sovereignty 

• 81 736 China 

• 74 386 Italy 

• 69 197 US 

• 49 515 Spain 

• 37 323 Germany 

• 27 017 Iran 

• 25 600 France 

• 10 897 Switzerland 

• 9 640 United Kingdom 

• 9 241 Korea, South 

• 6 440 Netherlands 

 

175 
countries/regions 

Last Updated at (M/D/YYYY) 
3/26/2020, 10:06:19 AM 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html


Total Deaths 

 

• 21 313 

• 7 503 deaths  

•   Italy 

• 3 647 deaths  

•   Spain 

• 3 169 deaths  

•  Hubei China 

• 2 077 deaths  

•   Iran 

 

Total Recovered 

 

• 114 911 

• 61 201 recovered 

• Hubei China 

• 9 625 recovered 

•  Iran 

• 9 362 recovered 

•  Italy 

• 5 367 recovered 

•  Spain 

 

Last Updated at (M/D/YYYY) 
3/26/2020, 10:06:19 AM 



Класифікація 

До 2009 року представників підродини об'єднували в рід Coronavirus, але в 
2009 році систематику коронавірусів переглянули: рід Coronavirus розділили на 
3 (Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus), об'єднаних у 
підродину Coronavirinae, яка в 2018 була перейменована у Orthocoronavirinae. 

 

• Міжнародний комітет з таксономії вірусів (ICTV) станом на травень 2016 року 
виділяє в підродині 4 роди: 

 

• Рід Alphacoronavirus (11 видів) 

• Рід Betacoronavirus (9 видів) 

• Рід Gammacoronavirus (2 види) 
• Рід Deltacoronavirus (8 видів) 



Станом на березень 2020, відомі такі види 
коронавірусних інфекцій людини: 

  

• Human coronavirus 229E[en] (HCoV-229E); 

• Human coronavirus OC43[en] (HCoV-OC43) 

• Severe acute respiratory syndrome coronavirus[en] (SARS-CoV, 2002-nCoV), спричинює 
тяжкий гострий респіраторний синдром (ТГРС, англ. Severe acute respiratory 
syndrome, SARS) 

• Human coronavirus NL63[en] (HCoV-NL63, New Haven coronavirus) 

• Human coronavirus HKU1[en] (HCoV-HKU1, 2005-nCoV) 

• Middle East respiratory syndrome-related coronavirus[en] (MERS-CoV, 2012-nCoV або 
HCoV-EMC), спричинює близькосхідний коронавірусний респіраторний синдром 
(БКРС, англ. Middle East respiratory syndrome, MERS, «верблюжий грип») 

• Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2, 2019-nCoV), спричинює 
коронавірусну хворобу 2019 (англ. Coronavirus disease 2019, COVID-19) 

 



Нові патогенні віруси виду Сoronaviridae 

Первісна назва Офіційна назва Неофіційні назви Першоджерело Місце виявлення Викликає хворобу 

2019-nCoV SARS-CoV-2 
Вірус SARS 2, 
коронавірус Уханя 

ящери, летючі миші Ухань, Китай COVID-19 

2012-nCoV MERS-CoV 

Вірус Близького 
Сходу, вірус MERS, 
коронавірус 
близькосхідного 
респіраторного 
синдрому, 
верблюжий грип 

верблюди, летючі 
миші 

Джидда, Саудівська 
Аравія 

Близькосхідний 
респіраторний 
синдром (MERS) 

2005-nCoV HCoV-HKU1 
Вірус Нью-Гейвен 
(New Haven virus) 

миші Гонконг, Китай 

не названо, вкрай 
рідкісна, 
зазвичай м'який 
варіант коронавірус
ного синдрому 

2002-nCoV SARS-CoV 
Вірус SARS, 
коронавірус SARS 

куниці, кажани Фошань, Китай 

Тяжкий гострий 
респіраторний 
синдром (ТГРС, 
SARS) 
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• Кронавіруси - це велика родина  вірусів, що включає на січень 
2020 року 40 видів РНК-вірусів, об'єднаних в два підродини, які 
уражають людину і тварин.  

• Коронавірусні інфекції мають сезонний характер і поширюються в 
основному в осінньо-зимовий період. Джерелом інфекції є хвора 

людина, механізм передачі — повітряно-крапельний. Вірус 
чутливий до ефіру та детергентів, нестійкий до pH 3,0, 

прогрівання до температури 56 °C, УФ-променів. 

• Захворювання висококонтагіозне. 

 



Контагіо́зність (заразливість) — виділення збудника з організму хворого чи носія і його 
поширення через довкілля та проникнення у сприйнятливий організм. Це характерна ознака 

інфекційних хвороб. Організм хворого може стати джерелом збудників для здорових осіб 
безпосередньо або через інші організми. Ця властивість сприяє епідемічному поширенню 
інфекційних хвороб. Заразливість безпосередньо залежить від особливостей збудника та 

механізму передачі інфекції.  



Коронавірусна хвороба 2019  
Covid-2019 або COVID-19 

 Гостра респіраторна хвороба, яку спричинює 
коронавірус SARS-CoV-2  — інфекційна хвороба, яка 
виникла вперше у грудні 2019 року в портовому місті 
Ухань, Китай. Хвороба почалася як спалах, який 
розвинувся у пандемію. Причиною хвороби став 
коронавірус SARS-CoV-2 (стара назва 2019-nCoV), 
циркуляція якого в людській популяції була до грудня 
2019 року невідомою. Спалах цієї хвороби наразі 
Всесвітня організація охорони здоров'я визнала 
надзвичайною ситуацією в галузі міжнародної охорони 
здоров'я та внесла заходи з боротьби проти неї до 
тимчасових рекомендацій згідно з Міжнародними 
медико-санітарними правилами. 



Пандемія  

Пандемі́я (також рідше панде́мія; від грец. παν «пан» — увесь + грец. 
δήμος «демос» — народ) — епідемія, що характеризується 

найбільшим поширенням інфекційного захворювання на території усієї 
країни та сусідніх держав, багатьох країн світу, континентах. 

Характеризується відсутністю колективного імунітету в людства, і, 
зазвичай, ефективних засобів профілактики (вакцина) та лікування. 

Серед інфекційних захворювань, які сягали масштабу пандемії: чума, 
холера, грип, коронавірусна хвороба 2019 (11 березня 2020 року) 



Епідеміологічні особливості 
 

 
Нині зрозуміло, що коронавірус вже поширюється в людській популяції без 
залучення тваринного джерела виключно від людини до людини за 
допомогою повітряно-крапельного механізму передачі вірусу через 
аерозольні, переважно великодисперсні, виділення з дихальних шляхів. 
Ступінь активності цього механізму визначається як в'яла, не така активна як 
при грипі. Індекс контагіозності доходить до 50 %, тоді як при кору досягає 90 
%. Не виключається можливість зараження при потраплянні аерозолів на 
кон'юнктиви. Передачі сприяє тривалий тісний контакт з хворим в одному 
приміщенні, відстань до 1-2 м. Факторами передачі можуть бути харчові 
продукти та предмети побути, що контаміновані (забруднені) SARS-CoV-2. За 
даними Китайського центру з контролю і профілактиці захворювань активний 
вірус був виявлений у фекаліях хворих COVID-19, що означає можливість 
фекально-орального передачі інфекції, наприклад, через контаміновані руки, 
їжу і воду, однак даний механізм передачі не є основним в випадку COVID-19. 

 



 Загальна характеристика 

• Діаметр різних вірусів — 80-220 нм. Вони оточені 
поверхневими булавоподібними виступами довжиною 
12—24 нм і нагадують фігуру сонячної корони. Виступи 
розташовано у два рази рідше, ніж шипики на поверхні 
вірусу грипу, легко відламуються при зберіганні та 
очищенні вірусу, руйнуються бромелайном і трипсином. 

• У серцевині віріона розрізняють центральне тіло та 
матрикс. Центральне тіло являє собою 
центральний нуклеокапсид діаметром 14—16 нм, 
утворений нитками діаметром 9 нм. Матрикс 
розташований між нуклеокапсидом та ліпопротеїдною 
оболонкою. Віруси розмножуються 
в цитоплазмі інфікованих клітин. У довкіллі ці віруси 
нестійкі, руйнуються при температурі 56 °С приблизно за 
10–15 хв.  



До складу віріона входять РНК, білки, ліпіди, 
вуглеводи. Ліпіди розташовані у складі 
ліпопротеїдної мембрани, вуглеводи — у складі 
глікопротеїдів. 
: 
•S - Spike protein (білок «шипа»): рецепторне 
зв'язування, проникнення до клітини,  cell fusion, 
основний антиген 
•E - Envelope protein: невеликий білок, асоційований 
оболонкою 
•M - Мембранний білок: трансмембрана - 
формування бруньки та оболонки У кількох типів є 
третій глікопротеїн: 
•HE - Гемаглютинін-естераза 
Геном асоціюється з основним фосфопротеїном, N.  
 

Структура коронавірусу 



  • Геном CoVs являє собою одноланцюгову позитивну РНК (+ ssRNA) (~ 30 кб), що містить 
приблизно 30000 основ. Повний геном вірусу вже розшифровано, знаходиться у відкритому 
доступі і доступний в тому числі через базу GenBank . Показаноіснування двох штамів вірусу, 
що позначаються як L і S, при цьому L, ймовірно, є початковим варіантом вірусу, який 
поширювався в Ухані , він агресивніший і зустрічається рідше . 

Emerging coronaviruses: Genome structure, replication, and pathogenesis 
Yu Chen  Qianyun Liu  Deyin Guo First published:22 January 2020 https://doi.org/10.1002/jmv.25681Citations: 36 



Атомна структура білка вірусу COVID-19. 
Попередньо представлено: Лабораторія Маклаллана, Техаський університет в Остіні. 

Порівняння вірусів SARS-CoV та SARS-CoV-2 показує, що останній по силі зв'язування 
(аффінності) з рецептором АСЕ2 вище. У дослідженні китайських ученых показано, що 

основна відмінність між вірусами SARS-CoV і SARS-CoV-2 знаходиться  між 435 і 510 
амінокислотними залишками рецептор-звязуючого домену (RBD).   

Саме цей регіон визначає  специфічність до клітин-хозяїв 



Коронавірус, виделенний з малих панголінів, показав 100%, 98,2%, 96,7% та 
90,4% ідентичність амінокислот з 2019-нКоВ у генах E, M, N та S відповідно. 
Домен S-белка Pangolin-CoV практично ідентичний домену 2019-нКоВ  
Завдяки появі  даних ідентифікованих  геномів можна припустити, що 2019-
нКоВ міг виникнути в результатах рекомбінації Pangolin-CoV-подібного вірусу з 
Bat-CoV-RaTG13-подібним вірусом. Показано, що циркулюючі антитела 
інфікованих панголінів реагували з білком S 2019-нКоВ.  

Isolation and Characterization of 2019-nCoV-like Coronavirus from Malayan 
Pangolins. Kangpeng Xiao et al/ doi: https://doi.org/10.1101/2020.02.17.951335 



Стратегія реплікації 

• Прикріплення вірусного білка S до рецепторів хазяїна, що 
опосередковує ендоцитоз вірусу в клітину хазяїна. 

• Злиття вірусної мембрани з мембраною ендосоми, ssРНК 
(+) викидається в цитоплазму. 

• Синтез та протеолітичне розщеплення реплікази 
поліпротеїну. 

• Реплікація відбувається у вірусних фабриках, dsРНК геном 
синтезується з ssРНК (+). 

• Геном dsРНК транскрибується/реплікується, тим самим 
забезпечуючи утворення геномів мРНК/нова ssРНК(+). 

• Синтез структурних білків кодованих субгеномною мРНК. 

• Збірка і брунькування на мембрані ендоплазматичного 
ретикулуму, проміжного компартменту та комплексу 
Ґольджі. 

• Вихід нових віріонів. 



Патогене́з (від грец. páthos — страждання, хвороба і génesis — походження, 
виникнення) — механізми виникнення і розвитку хвороби і окремих її проявів на 
різних рівнях організму — від молекулярних порушень до змін в органах і 
системах. 

• На поточний момент патогенез невідомий, але може бути схожий з 
патогенезом вірусу SARS-CoV. Вважається, що вірус потрапляє в клітину 
приєднанням до рецепторів ангіотензинперетворюючого ферменту 2. 
Цим же шляхом відбувалося проникнення в разі вірусу SARS-CoV 

•   Також у пепломера був виявлений сайт для розщеплення фурин-
подібними протеазами, який відсутній у інших подібних коронавирусов. 
Після зараження вірус поширюється через слиз по дихальних шляхах, 
викликаючи великий викид цитокінів та імунну відповідь в організмі. При 
цьому спостерігається зниження кількості лімфоцитів в крові, зокрема Т-
лімфоцитів. Деякі дослідження припускають, що на боротьбу з вірусом 
витрачається занадто велика кількість лімфоцитів. Зниження їх кількості 
також знижує захисні властивості імунної системи і може призводити до 
загострення захворювання. 

 

By Coronavirus_replication.png: Crenim at English Wikipediaderivative work: Fulvio314 - This file was derived from:  Coronavirus 
replication.png:, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29411267 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


Динаміка появи специфічних антитіл до вірусу 

• Послідовно з'явилися сероконверсія для Ab, IgM, а потім IgG, в середньому через 11, 12 та 
14 днів відповідно. 

• Присутність антитіл становило <40% серед пацієнтів у перші 7 днів хвороби, а потім швидко 
зросла до 100,0%, 94,3% та 79,8% для Ab, IgM та IgG, відповідно з 15 дня після початку 
захворювання.  

• На відміну від цього, позитивний показник РНК знизився з 66,7% (58/87) у зразках, зібраних 
до 7 дня  та до 45,5% (25/55) протягом 15–39 днів.  

• Поєднання РНК та виявлення антитіл значно покращило чутливість патогенної діагностики 
до COVID -19 пацієнтів (р <0,001), навіть на ранній фазі 1 тижня з моменту початку (р = 
0,007).  

• Виявлення антитіл забезпечує життєво важливу клінічну інформацію під час перебігу 
інфекції SARS-CoV-2.  

 

 

 

 

Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients of novel coronavirus disease 2019 Juanjuan Zhao Jr. 
et all     doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.02.20030189 



• Поки не визначений ступінь сприйнятливості. Досліджується 
питання того, чи захищають від коронавірусної хвороби 2019 
антитіла до людських коронавірусів, які є у людей у світі. 
Найбільш уразливим контингентом наразі є люди похилого віку та 
особи з тяжкими фоновими хворобами (цукровий діабет, 
есенціальна гіпертензія тощо) і значними порушеннями  в імунній 
системі. Великий ризик мають медичні працівники, особливо 
лікарі, що безпосередньо і тривалий час контактують з хворими. 
Виявлено часте внутрішньолікарняне інфікування як медичних 
працівників, так і пацієнтів, що знаходилися в лікарні з іншими 
респіраторними захворюваннями. Тривалість імунітету після 
перенесеної хвороби невідома. 

 



• Італійські медики дослідили хвороби, що підвищують ризик летального 
результату при інфікуванні коронавірусом COVID-19. Дані Італійського 
товариства інфекційних і тропічних хвороб регіону Ломбардія опубліковано 
на порталі Simit.org. Особливу небезпеку становлять проблеми з серцево-
судинною системою. У цьому випадку ризик смерті при коронавірусі зростає 
на 10,5%. Також у зоні ризику перебувають люди, які страждають на діабет 
(загроза летального результату вища на 7,3%), із хронічними респіраторними 
захворюваннями (на 6,5%), з високим тиском – гіпертонією (на 6%), з 
онкологією (на 5,6%). 



COVID-19 стабільний протягом декількох годин або 

днів в аерозолях і на поверхні, згідно з новим 

дослідженням, проведеним вченими Національного 

інституту охорони здоров'я, CDC, UCLA і 

Прінстонського університету в Медичному журналі 

Нової Англії, Учені виявили, що важкий гострий 

респіраторний синдром коронавируса 2 (SARS-CoV-2) 

можна виявити в аерозолях на термін до трьох годин, 

до чотирьох годин на міді, до 24 годин на картоні і до 

двох-трьох днів на пластиці і нержавіючій сталі 



Симптоми 

• Загальні симптоми *: лихоманка (98,6%); слабкість (69,6%); 
кашель (59,4%); біль в м'язах (34,8%); тяжкість дихання (31,2%); 

• Менше розповсюджені симптоми *: діарея (10,1%); нудота і 
блювання (10,1%); запаморочення (9,4%); головні болі (6,5%);  

• Інкубаційний період: 0–14 днів; 

• Тяжкість: дані з 44 000 випадків COVID-19 в Китаї показують, що 
80,9% випадків - легкі, 13,8% - тяжкі та 4,7% - критичні.  



Порівняння COVID-19 з грипом 
• COVID-19 і грип схожі за клінічними проявами хвороби: інфекції можуть протікати безсимптомно, в 

легкій або тяжкій формі, в тому числі з ризиком смерті. Обидва захворювання можуть викликати 
пневмонію. Віруси, що викликають обидва захворювання, також передаються схожим чином: 
контактним шляхом, повітряно-крапельним і через предмети або поверхні. 

• Однак у грипу менше інкубаційний період (близько 3 днів), за рахунок чого він швидше поширюється. 
При цьому на відміну від COVID-19 передача вірусів грипу відбувається в більшій мірі до появи 
симптомів. У разі грипу поширення йде в основному за рахунок дітей, в той час як COVID-19 зачіпає в 
основному дорослих, від яких вже заражаються діти, виходячи з аналізу випадків захворювань серед 
сімей в Китаї. 

• При грипі також менше процентне співвідношення важких і критичних випадків захворювання. 
Смертність через COVID-19, ймовірно, вище, ніж в разі сезонного грипу, при якому вона становить 
0,1%. У разі грипу найбільшому ризику піддаються діти і люди похилого віку, в той час як у випадку 
COVID-19, за поточними даними, ризик більше серед людей похилого віку та людей з хронічними 
хворобам. 

• Проти COVID-19 поки немає дозволених для застосування вакцин або лікарських засобів, проти грипу 
же є і вакцини, і противірусні засоби. 



Профілактика 

• Всесвітня організація охорони здоров'я дала рекомендації щодо зниження ризику зараження SARS-CoV-2: 

• мити руки з милом або спиртовим засобом; 

• при кашлі або чханні прикривати ніс і рот зігнутим ліктем або одноразовою серветкою з подальшим 
обов'язковим миттям рук; 

• уникати тісного контакту (менше 1 метра) з людьми, у яких кашель або висока температура тіла; 

• по можливості не чіпати руками ніс, рот і очі; 

• при наявності симптомів легкого гострого респіраторного захворювання залишатися вдома; 

• при наявності лихоманки, кашлю і утрудненого дихання звернутися в медичний заклад за допомогою з 
наданням історії попередніх подорожей; 

• дотримуватися правил гігієни при відвідуванні продуктових ринків, де продаються живі тварини, м'ясо або 
птах; 

• уникати споживання сирих або погано термічно оброблених продуктів тваринного походження. 

• Поки ж найбільш ефективним заходом запобігання поширенню інфекції є контролювання її джерел, 
включаючи ранню діагностику, своєчасне оповіщення про випадки зараження, ізоляцію хворих, а також 
періодичне оповіщення населення про обстановку та підтримання порядку. Масові заходи можуть 
зводитися до мінімуму або відкладатися 



Підтримка нормальної мікрофлори 
кишківника 
• Деякі пацієнти з COVID-19 мають шлунково-кишкові симптоми 

(наприклад, біль в животі і діарея) через пряму дію вірусної 
інфекції через слизової оболонки кишечника або прийому 
противірусних та протиінфекційних препаратів. Зазначалося, що у 
пацієнтів з COVID-19 порушується мікроекологічними баланс 
кишківника, що проявляється у вигляді значного зниження вмісту 
таких кишкових пробіотіков, як лактобацили і біфідобактерії. 
Мікроекологічний дисбаланс кишеківника може привести до 
бактеріальної транслокації і вторинної інфекції, тому важливо 
підтримувати баланс кишкової мікрофлори за допомогою 
мікроекологічної модулятора і нутритивной підтримки. 



Дезінфікуючі засоби 

• з доведеною активністю проти вірусів з оболонкою : 

• гіпохлорит натрію; 

• 62-71% етанол;  

• 0,5% перекис водню; 

• Четвертинні сполуки амонію 





Діагностика 

ПЛР  

• Одночасне виявлення нуклеїнових кислот у кількох видах зразків може підвищити точність діагностики. 
Приблизно у 30—40% пацієнтів із підтвердженим  аналізом на нуклеїнову кислоту в дихальних шляхах, 
також виявила вірусну нуклеїнову кислоту в крові, наприклад 50–60% пацієнтів із підтвердженим аналізом в 
дихальних шляхах виявлена вірусна НК в фекаліях. При цьому коефіцієнт позитивності тестування на 
нуклеїнові кислоти в зразках сечі не дуже високий. 

 

• Серологічні тести (імунохроматографія, імунохемолюмінісценція, імуноферментний аналіз) 

IgM антитіла виявляються  через 10 днів після появи симптомів,  

IgG - через 12.  

Вірусне навантаження  поступово зменшується за рахунок збільшення рівня антитіл. 

 

Рівень експресії цитокінів 

Зокрема IL-6 та IL-10 у пацієнтів у тяжкому стані значно підвищується.  



Напрямки досліджень 

Розробка вакцини 

• Розробка вакцини є критично важливим завданням для системи 
охорони здоров'я. Розробка ведеться, але за часом може зайняти 
близько року. Поточні дослідження концентруються на отриманні 
антитіл до білків на поверхні вірусу, зокрема, до рецепторного домену 
даного білка. 

• Розробляється щонайменше 20 потенційних вакцин. Якщо вакцини 
доведуть свою ефективність і безпеку на тварин, то є шанс, що вони 
будуть готові до масштабних клінічних випробувань вже до червня 
2020 года. Перше випробування вакцини почалося вже через 60 днів 
після розшифровки геному вірусу і його публікації. 



Противірусні засоби 
 
• Розробка противірусних засобів передбачає переривання 

реплікації вірусу на будь-якому з етапів його життєвого циклу, при 
цьому не знищуючи самі клітини людського тіла. Віруси швидко 
розмножуються, часто мутують і легко адаптуються, розвиваючи в 
кінцевому підсумку нечутливість до ліків і вакцин. З цієї причини 
розробка противірусних засобів дуже  ускладнена 



 
 
 
Процес розробки та впровадження нового лікарського препарату потребує участі багатьох висококваліфікованих спеціалістів, великих 
коштів (сьогодні ці суми становлять 0,5-1 млн доларів і більше) і часу (від 5-6 до 10 і більше років, причому цей час дедалі збільшується).  
 

 

• Першим етапом є пошук та отримання нових речовин (синтезованих або виділених із природних джерел) або їх комбінацій. У сучасних 
умовах особливе значення має цілеспрямований синтез біологічно активних речовин, використання комп’ютерного прогнозування видів 
їхньої фармакологічної активності. 

• Далі виконується комплекс доклінічних досліджень, які мають відповідати вимогам належної лабораторної практики та починаються з: 

• - фармакологічного скринінгу (англ. «screening» – дослівно «просіювання») на тваринах та/або культурах тканин, клітин, що дає змогу 
виявити сполуки-лідери; 

• - визначення їх гострої токсичності; 

• - фармацевтичних досліджень фізико-хімічних властивостей. 

• Наступний етап доклінічного вивчення передбачає: 

• - з’ясування специфічної фармакологічної дії на різних моделях захворювань у лабораторних тварин двох-трьох видів порівняно з 
відомими лікарськими препаратами; 

• -  поглиблені токсикологічні дослідження: 

• ·     гострої токсичності для різних видів тварин; 

• ·     хронічної токсичності, зокрема загальної та специфічної – мутагенності, канцеро- та тератогенності, ембріо- та фетотоксичності, 
алергійних властивостей); 

• -  фармакокінетичні дослідження; 

• - створення прийнятної лікарської форми, нормативно-технічної документації. 

• Якщо результати доклінічних досліджень, на етапі яких майбутні ліки мають назву «фармакологічних препаратів», переконують у 
нешкідливості та ефективності потенційного лікарського засобу в експериментальних тварин, результати передаються у Державний 
експертний центр МОЗ України (в інших країнах – у відповідні компетентні органи) для вирішення питання щодо проведення 
клінічних випробувань. 



Плазма крові  і імуноглобуліни 
 
• Плазма крові людей, що видужали використовувалася при 
важкому гострому респіраторному синдромі під час спалаху 
захворюваності на атипову пневмонію як останній шанс на 
підвищення виживання. Деякі дослідження проти інших вірусів 
показали ефективність подібного методу лікування. Також він був 
рекомендований ВООЗ при спалахах Ебола. Теоретично антитіла 
в плазмі крови можуть знижувати вірусемію і, за відсутності 
специфічних способів лікування, можливо, слід перевірити 
ефективність і безпеку переливання плазми крові від пацієнтів, 
що вилікувались. У Китаї вже ведуться клінічні випробування 
лікування даним методом, однак поки немає узагальнених даних 
за цим методом лікування  

 



Блокатори рецепторів ангіотензину II 
 
• Блокатори рецептора AT1R зазвичай 

використовуються для зниження кров'яного тиску 
при гіпертонії, проте спостереження показують, 
що при їх використанні підвищується експресія 
ангіотензинперетворюючого ферменту 2. SARS-
CoV використовує рецептори 
ангіотензинперетворюючого ферменту 2 для 
входу в клітини, вважається, що і SARS-CoV-2 - теж.  

•  Дослідження SARS-CoV показали, що через 
захворювання знижується експресія 
ангіотензинперетворюючого ферменту 2, що веде 
до порушень в регуляції ферментів і занадто 
сильному стимулювання рецепторів AT1R, що в 
кінцевому підсумку може призводити до 
пошкодження легенів. Блокатори AT1R, в теорії 
можуть допомогти знизити шанси на запобігання 
розвитку гострого пошкодження легенів, ведеться 
вивчення можливості подібного лікування 

https://www.sciencedirect.com/science/article/p
ii/S0092867418315897 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867418315897
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867418315897
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867418315897


Інше 

• Інтерферони 

• Імуномодулятори 

• Рослинні препарати 

• БАДи 



• ІМВ - найбільший науковий центр в Україні в галузі систематики, фізіології, біохімії, 
генетики, молекулярної біології та екології бактерій, мікроміцетів та вірусів, а також 
мікробної біотехнології. 

Напрямкидіяльності відділу репродукції вірусів спрямовані на  

• Вивчення закономірностей молекулярних механізмів вірус-клітинної взаємодії на 
моделі аденовірусу людини, вірусу Епштейна-Барр, вірусу простого герпесу 1 та 2 
типу; 

• Визначення нових речовин з потенційними протигерпетичними та 
протиаденовірусними властивостями і встановлення мішеней їх дії, що дозволяє 
проводити їх структурно-функціональний аналіз з наступним корегуванням 
направленості синтезу для створення високоефективних противірусних засобів; 

• Розробка стратегії дослідження антивірусної активності речовин різної природи в 
системі in vitro та in vivo; проведення доклінічних досліджень; 

• Розробка біотехнологічних аспектів створення специфічних імунобіологічних 
препаратів направленої дії та діагностичних засобів. 
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Дякую всім колегам за надіслані інформаційні матеріали  
та світову спільноту за можливість доступу до нових наукових публікацій. 


