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Резюме
Ïðåäñòàâåíè ñà ñîáñòâåíè êëèíè÷íè íàáëþäåíèÿ (íà 118
ïàöèåíòè) ïî êëèíèêàòà è ëå÷åíèåòî íà îñòðèòå ðåñïèðàòîðíè âèðóñíè èíôåêöèè (ÎÐÂÈ) – ãðèï, ïàðàãðèï, àäåíîâèðóñíà èíôåêöèÿ. Ïðîòèâîâèðóñíîòî ëå÷åíèå íà åäíàòà ãðóïà ïàöèåíòè å ñ Íóêëåêñ ïåðîðàëíî ïî 500 mg ÷åòèðè ïúòè
â äåíîíîùèå çà 5–7 äíè, à äðóãàòà ãðóïà å ëåêóâàíà êîíâåíöèàëíî, â ñúîòâåòñòâèå ñ äèàãíîñòè÷íî-òåðàïåâòè÷íèÿ
ïðîòîêîë íà Ìèíèñòåðñòâî íà çäðàâåîïàçâàíåòî íà Óêðàéíà. Óñòàíîâåíè ñà ñòàòèñòè÷åñêè äîñòîâåðíè äàííè, äàâàùè îñíîâàíèå äà ñå ñìÿòà, ÷å Íóêëåêñ å ïîäõîäÿù çà òåðàïèÿ íà ïàöèåíòè ñ ÎÐÂÈ.
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Abstract
Own clinical supervisions (118 patients) are presented on a clinic and treatment of acute respiratory viral infections (ARVI) is a
flu, parainfluenza, adenoviral infection. Antiviral treatment of one
group of patients was conducted by the system peroral reception of
Nuklex for 500 mgs four times per days during 5-7 days, and other
group of patients was treated by standard therapy, in accordance
with diagnostic and therapeutic recommendations of Ministry of
Health of Ukraine. Reliable data, indicative on that a medicament of
Nuklex is suitable for treatment of patients with sharp respiratory
viral infections, are set statistically.
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Грипът и другите остри респираторни вирусни
инфекции (ОРВИ) са сред най-разпространените
заболявания на човешката популация, като в структурата на инфекциозната заболеваемост те заемат около 70%. До 90% от населението поне веднъж годишно се разболява от ОРВИ. Съвременният
епидемичен процес се характеризира с едновременната циркулация на различни типове и щамове на
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грипния вирус и на другите причинители на ОРВИ1, 2.
Лечението на пациентите с грип и други форми
на ОРВИ е нелека задача. Медикаментите, които се
прилагат за терапевтично повлияване, са много разнообразни и обхващат практически целия възможен
диапазон за въздействие на инфекциозния процес, но
много често не се наблюдава желаният резултат.
Арсеналът на противовирусните средства ежегодно
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продължава да се попълва с нови медикаменти3. Въпреки успехите в борбата с тези инфекции, идеята за
елиминация на възбудителя от клетките на заболелия
макроорганизъм си остава все така актуална4–6.
В научните среди е известно, че препаратите
на основата на дрождевата рибонуклеинова киселина притежават широкоспектърни противовирусни
свойства, противовъзпалителни качества и имуномодулираща активност7. Неотдавна в Украйна
е регистриран медикаментът Нуклекс, съдържащ
максимално очистена РНК, представена от 20–25
нуклеотида. Този препарат вече доказва своята
ефективност и успява да се наложи в нашата практика при много инфекциозни заболявания като противовирусно средство8.

Цел на проучването
Да се проучи клиничната ефективност на медикамента Нуклекс при пациенти с ОРВИ с различна
етиология.

Материали и методи
Изследвани са 118 пациенти в млада и средна
възраст, които са лекувани по повод грип или други
ОРВИ в периода 2011–2012 г. в условията на Клиничната инфекциозна болница в гр. Тернопол (Украйна).
С цел етиологично уточняване на ОРВИ у пациентите са изследвани секрети от назалната лигавица
и ларинкса по метода на флуоресциращите антитела
(МФА) с използване на тест-системи на производителя НДИ по епидемиология и микробиология „Луи
Пастьор“ (Санкт-Петербург, Русия) и полимеразната
реакция на апарата Rotor-Gene 6000 със зарегистрирани
в Украйна тест-системи на фирма „АмплиСенс“ (Русия).
Наблюдаваните пациенти са разделени на две групи: първа (основна) – 59 болни, в комплексното лечение
на които е използван Нуклекс, и втора (контролна) – 59
лица, получаващи конвенциално лечение в съответствие с диагностично-терапевтичния протокол на Министерство на здравеопазването на Украйна. Групите
са съставени на произволен принцип. Нуклекс е назначаван перорално по 500 mg четири пъти в денонощие, след
хранене, в рамките на 5–7 дни. Ефективността на лечението е оценявана по клиничните данни, резултатите от полимеразната реакция (ПР) и показателите на
ендогенната интоксикация (молекули със средна маса –
МСМ254 и МСМ280 циркулиращи имунни комплекси – ЦИК).

Резултати и обсъждане
Сред изследваните пациенти у 15 (12.7%) ОРВИ е с
последващо усложнение пневмония, като 8 (13.6%) са от
първата група, а 7 (11.9%) – от втората. В основната
група 47.4% от пациентите са с тежко протичане

на заболяването и със средно по тежест – 52.6%,
а в контролната група – съответно 35.1% и 64.9%.
Превалиращи са възрастовата група до 30 години –
45 души (53.5%), лицата в границите 30–45 години
(53.5%) и над 60 години –12 (14.2%). Средната възраст на пациентите в основната група е 20.4±1.5, а
в контролната – 22.8±1.2 години (p>0.05), като мъжете са съответно 55 (46.7%), а жените – 63 (53.3%).
Водещият синдром при пациентите и от двете
групи е интоксикационният, включващ повишаване
на телесната температура, обща слабост, миалгии
и артралгии, главоболие, адинамия. Изразена е тенденцията към поддържане на висока температура
при заболяванията, усложнени с пневмония. Главоболие е наблюдавано при 86 (72.9%) от болните, миалгия – у 54 (45.8%). Сравнително рядко срещано е гаденето с последващо повръщане – едва при 9 (7.6%)
пациента от основната група с пневмония.
Катаралният синдром, в една или друга степен, е
наблюдаван при всички пациенти. Суха кашлица е установена при 98 (83.1%) от болните, ринитни прояви –
у 47.5% (по-често при представителите на основната група), зачервяване на склерите и конюнктивите –
у 17 (20.2%). Задух, тежест и болезненост в гръдния
кош са срещани само при пациенти с пневмония, а у
трима е наблюдавано и хемоптое. Честотата на интоксикационния и катаралния синдром в двете групи
не се различава съществено.
При изследване на пациентите по метода на полимеразната реакция (в началото на хоспитализацията, т.е. на първия–третия ден от заболяването)
позитивни резултати са получени при 99 (83.9%) от
изследваните, в това число при трима (3%) е установена миксинфекция от два причинителя на заболяването едновременно. Етиологичният спектър
е представен по следния начин: в първата група
грип А е установен при 17 (28.8%) болни, RS-вирус –
при 15 (25.4%), причинител на парагрипа – при 9
(15.2%), аденовирус – при 5 (8.4%), вирусна миксинфекция – при 3 (5.1%) като комбинация от грип А
+ парагрип при двама и грип + RS-вирус – при един
пациент, неустановен етиологично причинител на
заболяването – при 16 (27.1%); във втората група –
грип А – у 14 (23.8%), RS-вирус – у 14 (23.8%), вирус,
причиняващ парагрип – у 7 (11.9%), аденовирус – у 7
(11.9%), смесена инфекция (аденовирус + RS-вирус) –
у 1 (2.1%), с неуточнена етиология – 18 (30.5%).
По данните на изследванията по метода на
флуоресциращите антитела (МФА) положителни резултати в първата група са получени при 35
(29.6%) пациенти, разпределени съответно: грип
А – у 2 (3.3%), грип В – у 3 (6.8%), RS-вирус – у 6
(10.1%), вирус на парагрипа – у 5 (8.4%), аденовирус –
у 5 (8.4%), неуточнена етиология – у 38 (64.4%); във
втората група: вирус на грип А – у 3 (3.3%), грип В –
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Фиг. 1. Продължителност на основните симптоми
при пациентите с ОРВИ на фона на терапията с
Нуклекс:
А) – фебрилитет Б) – кашлица

у 4 (6.8%), RS-вирус – у 5 (8.4%), вирус на парагрипа –
у 7 (11.9%), аденовирус – у 6 (10.1%), в това число
като смесена инфекция с RS-вирус – у 1, неуточнена етиология – у 35 (59.3%).
По метода на флуоресциращите антитела позитивни резултати са установени 2.8 пъти по-рядко,
отколкото при изследване с полимеразната реакция. Съвпадение на резултатите на двата метода е наблюдавано в 11.8% от изследваните, а допълнително по МФА етиологично бе възможно да
уточним още: вирус на грип А – при 1, грип В – при
2, RS-вирус – при 2, парагрипен вирус – при 1, и аденовирус – при 3 пациенти.
Нашите клинични наблюдения показват, че при
приложение на медикамента Нуклекс се установява
значително намаляване на продължителността на
фебрилната реакция: при 87.8±3.9% от представите0.7

0.64

0.6

0.57

лите на първата група фебрилитетът преминава в рамките на един-два дни, а в контролната група – едва при
42.6±6.2%, p<0.001 (фиг. 1). Фебрилитет с продължителност три и повече дни в основната група е наблюдаван сравнително по-рядко, отколкото в контролната:
10.2±5.1% и съответно – 16.8±6.9%, p>0.05. Средната
продължителност на фебрилитета в първата група е
1.4±0.1% денонощия и съответно 2.5±0.2%, p<0.001 – във
втората. Зависимост между температурна реакция и
етиологичен причинител не е установена. Бихме искали
да отбележим, че представителите на първата група
са с по-тежко клинично протичане на ОРВИ.
Установено е влиянието на медикамента Нуклекс върху продължителността на кашлицата. При 46.4±11.3% от
пациентите от първата група кашлицата преминава в
рамките на два–три дни, докато при контролната група това се наблюдава едва при 11.4±6.5%, p<0.01 (фиг. 1).
Времетраене на кашлицата шест и повече дни в първата
група е наблюдавано значително по-рядко (p<0.001), отколкото във втората – 16.5±7.2 спрямо 59.4±4.9%. Средната
продължителност на кашлицата в групата, лекувана с
Нуклекс, е 3.4±0.3, а в контролната – 5.1±0.2 (р<0.001).
Установено е влиянието на Нуклекс спрямо показателите на ендогенната интоксикация (фиг. 2).
В резултат на проведената терапия при пациентите, лекувани с Нуклекс, показателите на ендогенната интоксикация се понижават значително.
Плазменото ниво на концентрация на МСМ254 и
МСМ280 в кръвта намалява (р<0.01) и в двете групи, но в контролната остава почти два пъти повисоко – 0.31±0.02 срещу 0.53±0.04.
Според данните на полимеразната реакция от 46
пациенти, при които при хоспитализация е установен вирус, в периода на ранна реконвалесценция само
при 8 (17.3%) причинителят е установен отново
(фиг. 2), а при контролната група от 41 изследвани –
при 20 (48.8%), p<0.001. В първата група вирусът на
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Забележка: * – достоверна разлика в показателите (р<0.01) в динамика при дадената група пациенти

Фиг. 2. Динамика на показателите на ендогенната интоксикация при пациенти с грип и други ОРВИ на
фона на терапия с Нуклекс
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грип А се наблюдава остатъчно само при 1 пациент
(5.9%), а във втората – при 3 (21.4%). Ирадиацията
на RS-вируса е осъществена при 13 от 15 пациенти (86.7%), на аденовируса – при 2 от 5 (40.0%), на
вируса на парагрипа – при 6 от 9 (66.7%) сред представителите на основната група, а в контролната
група тези показатели са разпределени както следва: RS-вирус – при 8 от 14 (57.1%), аденовирус – при 2
от 7 (28.5%), вирус на парагрипа – при 3 от 7 (42.8%).
Следователно лечението с Нуклекс подпомага ирадиацията на вируса от назалната лигавица и ларинкса,
като в първата група пациенти този процес е значително по-изразен, отколкото във втората.
На фона на пероралната терапия с Нуклекс се забелязва тенденция към съкращаване на стационарния престой: при основната група той е 8.25±5.2, а
при контролната – 9.2±4.7 (p>0.05).
Противовирусната активност на препарата Нуклекс
спрямо вирусите на грипа, парагрипа и птичия грип е доказана експериментално in vitro и на животни9. Механизмът
на действие на медикамента е многостранен – индуктор
на ендогенния алфа-интерферон, стимулация на процесите на клетъчния метаболизъм, засилване на биосинтеза
на ендогенни нуклеинови киселини, специфични протеини
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Изводи
1. Комплексното лечение на пациенти с грип, парагрип, RS-вирусна, аденовирусна инфекция и други
ОРВИ с включването на противовирусния препарат
Нуклекс значително подобрява клиничните резултати (намалява се продължителността на фебрилитета, интензивността на интоксикационния синдром и кашлицата).
2. Клиничното прилагане на Нуклекс благоприятства
ирадиацията на вирусите на грипа, парагрипа, RS- и
аденовирусите при пациенти с ОРВИ.
3. Използването на полимеразната реакция и метода на флуоресциращите антитела дава възможност за
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