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Механізм дії інтерферонів 
та їх застосування у клінічній практиці

Інтерферони (ІФН) –  велика родина сигналь-
них білків, що мають потужну противірусну ак-
тивність. Вони пригнічують реплікацію вірусу 

та сприяють розвитку специфічних адаптивних імун-
них відповідей.

Мета роботи:  узагальнити дані літератури щодо 
властивостей ІФН і використання препаратів ІФН 
у клінічній практиці.

На сьогодні відомо три типи ІФН [1]: ІФН-І (α, β, ε, κ, 
ω); ІФН-ІІ (γ); ІФН-ІІІ (λ1, λ2, λ3, λ4). ІФН-I та ІФН-
III дещо схожі між собою, оскільки мають спільні шляхи 
активації та програми транскрипції, проте різняться 
за рецепторами та функціями (див. таблицю) [2, 3].

Родина ІФН-І більша, становить 17 членів порівняно 
з 4 членами родини ІФН-ІІІ. Відповідь ІФН-I є більш 
потужною, швидкою, тимчасовою і системною. 
Натомість ефекти IФН-ІІІ є менш потужними, повіль-
нішими, більш тривалими та локалізованими. Менш 
за всіх досліджені ІФН ІІ типу. Відомо, що ІФН-γ пере-
важно секретується епітеліальними клітинами бронхів, 
і його рівні зворотно корелюють з вірусним наванта-
женням і тяжкістю захворювання [5]. IФН-I та IФН-ІІІ 
діють шляхом зв’язування з відповідними рецепторами, 
експресованими на поверхні клітин (рис. 1).

При гострих респіраторних захворюваннях ІФН зу-
стрічають вірус на рівні слизових бар’єрів, гальмуючи 
його реплікацію в епітеліальних клітинах у точці входу 
та обмежуючи поширення з верхніх дихальних шля-
хів на легені [6]. Крім того, вони захищають слизовий 
бар’єр завдяки стимуляції адаптивного імунітету [1, 
7]. ІФН-I характеризуються як цитокіни з потужним 
системним запальним противірусним ефектом, однак 

можуть також спричинювати стійкі прозапальні реакції, 
що опосередковуються різними прозапальними цитокі-
нами та хемокінами, такими як фактор некрозу пухлини 
(TNF), інтерлейкін-1β (IL-1β) та IL-6 [8]. Таким чином, 
ІФН-I можна розглядати як один з основних ініціаторів 
секреції прозапальних цитокінів і хемокінів, пов’язаних 
з імунопатологією вірусних інфекцій [6].

Водночас прозапальна дія ІФН ІІІ типу значно менша 
порівняно з ІФН І типу [6, 9], оскільки вони забезпе-
чують захист на рівні епітеліальних бар’єрів і майже 
не мають системної дії [1, 6, 7]. ІФН-ІІІ гасять актив-
ність нейтрофілів, які спричиняють вивільнення ак-
тивних форм кисню [6, 10] і утворення позаклітинних 
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Таблиця. Порівняльна характеристика ІФН-І та ІФН-ІІІ [4]

ІФН-І ІФН-ІІІ

Підтипи

17 представників:
α (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
13, 14, 15, 16, 17, 21), β, 
ε, κ, ω

4 представники:
λ (1, 2, 3, 4)

Зв’язу-
вання 
з рецепто-
рами

IFNAR2 –  висока 
спорідненість.
IFNAR1 –  низька 
спорідненість.
Експресуються в усіх 
тканинах

IFNAR1 –  висока 
спорідненість.
Переважно 
експресуються 
в епітеліальних і деяких 
імунних клітинах 
(нейтрофіли, макрофаги, 
дендритні клітини)

Ефекти

Висока потужність.
Швидка кінетика.
Системність.
Більша прозапальна дія

Низька потужність.
Повільна кінетика.
Діють переважно на рівні 
анатомічних бар'єрів.
Менша прозапальна дія
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пасток [11]. Позаклітинні пастки затримують патогени, 
але сприяють утворенню тромбів, що є несприятливим 
моментом вірусного ураження. Отже, ІФН-ІІІ запобі-
гають такій патологічній реакції.

В одному з досліджень ефективності ІФН I (IФН-αβ) 
та III типу (IФН-λ) для лікування грипу [12] було вияв-
лено, що лікування IФН-α сприяло збільшенню легене-
вої запальної секреції цитокінів, вродженому рекруту-
ванню клітин і загибелі епітеліальних клітин, на відміну 
від лікування IФН-λ. А лікування IФН-λ не має проза-
пальних побічних ефектів. Це підкреслює корисність 
IФН-λ як терапевтичного засобу проти респіраторних 
вірусів і той факт, що лікування ІФН типу I та III може 
мати різні результати, незважаючи на індукцію дуже по-
дібного набору генів у чутливих клітинах [6].

Дослідження на мишах, проведені в умовах, що імі-
тували природну інфекцію в людей, продемонстрували 
диференційовану роль ІФН-I та ІФН-III на дихальні 
шляхи. На рівні нижніх дихальних шляхів (легенів) сут-
тєвою є дія ІФН-I. Однак на рівні верхніх дихальних 
шляхів першорядною є дія IФН-ІІІ. Крім того, вста-
новлено, що при інфекціях з низьким рівнем вірусного 
навантаження ІФН-III є достатніми для підтримання 
контролю вірусу та імунітету. Однак при інфекціях з ви-
соким вірусним навантаженням активуються імунні ме-
ханізми, опосередковані ІФН-I [7]. Стимуляція адап-
тивного респіраторного імунітету відбувається як під 
дією ІФН-І, так і ІФН-ІІІ [13].

Дослідження терапевтичного потенціалу ІФН щодо 
впливу на респіраторні інфекції розпочалося незабаром 
після того, як була виявлена противірусна активність 
IФН-α [14]. Сьогодні IФН-α є важливим компонен-
том схем лікування гепатиту В і С, проте щодо респіра-
торної патології питання внесення цієї групи препара-
тів у протоколи лікування обговорюються. Впродовж 
1980–1990-х років різні дослідження показали, що ви-
користання високих доз інтраназального IФН-α були 
корисними для профілактики зараження різними рес-
піраторними вірусами [15, 16].

Пандемія грипу 2009 р. стала вагомим поштовхом 
вивчення профілактичних і лікувальних можливостей 

ІФН щодо респіраторних інфекцій. Хоча й були вияв-
лені значущі побічні ефекти ІФН [17], переважно при 
застосуванні високих доз, проте з уразуванням потен-
ційно летальних наслідків грипу можливість запобігти 
важким ураженням організму в нещеплених проти 
грипу пацієнтів дала можливість ІФН знайти місце 
в схемах профілактики та лікування на ранніх стадіях 
вірусного ураження. Було показано, що відміна препа-
рату та зменшення дози допомагають подолати основні 
побічні явища, такі як грипоподібні симптоми (втома, 
лихоманка, міалгії та головний біль), легенева токсич-
ність, шлунково-кишкові симптоми, нейротоксичність 
і депресія [18, 19].

Після пандемії грипу 2009 р. проведено велику кіль-
кість як експериментальних, так і клінічних досліджень 
щодо механізму та ефективності дії ІФН при респі-
раторних інфекціях. У мишей з дефіцитом IФН-λ, ін-
фікованих вірусом грипу, спостерігали знижену про-
дукцію антитіл та адаптивних клітин імунної системи. 
Адаптивна імунна відповідь відновлювалась, якщо вво-
дили ослаблену назальну вакцину проти грипу з дода-
ванням IФН-λ. Спроба відновлення виявлялась не-
вдалою, якщо введення проводили іншим шляхом, 
відмінним від назального, або за відсутності IФН-λ [13].

У дослідженні, проведеному на експериментальних 
моделях зараження вірусом грипу А, було виявлено, 
що вірусне навантаження є ключовим фактором, який 
визначає різний внесок ІФН у противірусний захист [9]. 
Водночас з’явилися повідомлення про те, що не виклю-
чений зв’язок між високим вірусним навантаженням 
і гострою запальною реакцією, модульованою власними 
факторами інфікованих пацієнтів [20].

Була продемонстрована ефективність і безпека вико-
ристання ІФН-ІІІ в дослідженнях на тваринах, інфіко-
ваних вірусом грипу [9, 12, 22]. Дослідження, прове-
дені на експериментальних моделях з вірусом грипу А, 
продемонстрували, що інтраназальне введення ІФН-
III мишам, інфікованим вірусом грипу А, індукувало 
зменшення вираженості респіраторної інфекції та об-
межувало поширення вірусів у легенях, що дало змогу 
припустити, що ІФН-III можна використовувати 
як профілактичний засіб під час епідемій, спричине-
них респіраторними вірусами [22].

Профілактична роль ІФН була доведена майже для 
всіх респіраторних вірусів, в першу чергу для вірусу 
грипу [9, 22, 23], але й для парагрипу [24, 25], респі-
раторно-синцитіального вірусу (РС-вірусу) і ентерові-
русної інфекції [26]. У всіх цих роботах було показано, 
що введення екзогенного ІФН зменшує вірусне наван-
таження в експериментальних і клінічних моделях.

Водночас було виявлено, що більшість респіратор-
них вірусів здатні ухилятися від дії ІФН або гальмувати 
їхню дію за допомогою вироблення специфічних біл-
ків і різних механізмів [27, 28]. Дослідженнями останніх 
років показано, що 3 найбільш патогенні коронавіруси 
(SARS CoV, MERS CoV і SARS CoV-2) здатні спричи-
няти важкі інфекції саме завдяки здатності вірусів уни-
кати дії ІФН і придушувати опосередковану ними від-
повідь [2, 29, 30].

На сьогодні у світі триває вивчення можливостей за-
стосування препаратів ІФН в лікуванні гострих респі-
раторних вірусних інфекцій (ГРВІ) [31], зокрема визна-
чення оптимальних доз і тривалості інтерферонотерапії 
[32, 33]. Показано, що низькі дози ІФН виявились 

Рис. 1. Механізм дії ІФН І і ІІІ типу [4]
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ефективними щодо профілактики ГРВІ, не спричи-
няючи суттєвих побічних явищ. Кількісні результати 
полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) зі зворотною 
транскриптозою виявили противірусний ефект реком-
бінантного людського IФНα-2b щодо респіраторних ві-
русів, таких як вірус грипу В, парагрипу, РС-вірус і ко-
ронавірус, який був сильнішим порівняно з ефектом 
рибавірину [34]. В іншому дослідженні IФН-α-2b, вве-
дений за допомогою назального спрея, знизив рівні 
IgM-антитіл проти 4 респіраторних вірусів (вірусу па-
рагрипу, грипу В, аденовірусу та РС-вірусу) [35].

Сьогодні ІФН-α широко використовують для профі-
лактики та лікування ГРВІ у дітей [36, 37]. Під час дослі-
дження ефективності рекомбінантного ІФН-α у формі 
назальних крапель у 118 дітей віком від 6 міс до 14 ро-
ків у лікуванні клінічно встановленої ГРВІ відзначали 
швидше зниження вираженості клінічних симптомів 
(ринореї, лихоманки, трансформації сухого кашлю у во-
логий, загальної тривалості симптомів) у дітей, які отри-
мували для лікування рекомбінантний ІФН-α [41]. Дані, 
отримані в дітей з ГРВІ у ході досліджень Юліша Є. І., 
Чернишової О. Е., виявили зникнення симптомів прак-
тично в усіх дітей до 10-го дня лікування, високий рі-
вень сироваткового ІФН-α, відсутність нашарування 
внутрішньолікарняної інфекції [42, 43].

Під час оцінювання безпеки рекомбінантного люд-
ського ІФН-α-2b у формі назального спрея для про-
філактики ГРВІ та інших вірусних інфекцій верхніх 
дихальних шляхів [44] не було виявлено статистично 
значущої різниці у швидкості наростання титрів IgG-
антитіл до збудників ГРВІ між групою ІФН та кон-
трольними групами серед 2 757 зразків сироватки, 
проте після використання ІФН до всіх 4 респіраторних 
вірусів (вірусу парагрипу 1–3-го типів, грипу В, адено-
вірусу типів 3, 7 і РС-вірусу) показники IgM-антитіл 
були нижчими, ніж у контрольній групі. Профілактична 
ефективність ІФН проти 4 респіраторних вірусів була 
різною, від високої до низької: для грипу В – становила 
66,76%, для парагрипу 1–3-го типів –  66,75%, для РС-
вірусу –  39,61% та аденовірусу –  32,86%. Середня про-
філактична ефективність становила 50,27%.

У 2016–2017 рр. в Україні було проведено анкетування 
педіатрів і лікарів загальної практики, які використо-
вують у своїй практиці рекомбінантний ІФН-α [45]. 
Анкетування пройшли 408 лікарів з різних регіонів 
України. Вони відповіли на питання щодо застосування 
рекомбінантного ІФН-α для лікування 4 144 дітей віком 
від 1 до 7 років з діагнозом ГРВІ. Препарат призначали 
пацієнтам, які в анамнезі часто хворіли на ГРЗ, мали па-
тологію ЛОР-органів, у них нерідко раніше розвивалися  
отит, синусит, пневмонія тощо. За результатами анке-
тування був відзначений виражений регрес симптомів 
ГРЗ. У більшості випадків ефективність проведеної те-
рапії була оцінена лікарями як висока (в 84%) і помірна 
(в 15% випадків). Лише в 1% випадків виникли побічні 
ефекти, що потребували скасування препарату.

На сьогодні перевагу віддають інтраназальному 
шляху введення ІФН у дітей [46–48]. У цьому плані 
добре себе зарекомендував препарат Назоферон 
(ІФН-α-2b, назальні краплі, назальний спрей з умістом 
ІФН-α-2b не менш ніж 100 000 МО/мл у флаконах 
по 5 мл) виробництва ВАТ «Фармак» (Україна). В разі 
інтраназального введення Назоферону ефект обумов-
лений впливом на клітини вхідних воріт. Препарат 

має високу біодоступність і швидкість дії порівняно 
з ін’єкційним застосуванням (ефект розвивається че-
рез 5–10 хв після введення). Для боротьби з набряком 
слизової оболонки носоглотки, значною кількістю 
слизу, що може знижувати біодоступність препарату, 
до складу Назоферону входить гідромелоза, що забез-
печує щільний контакт і фіксацію препарату на слизо-
вій оболонці носа [46].

У дослідженні Л. В. Беш [47] переконливо доведено 
безпеку застосування Назоферону в дітей з обтяженим 
алергологічним анамнезом. В іншій роботі показано, 
що основними клінічними перевагами застосування 
препарату Назоферон у дітей віком 1–7 років є нор-
малізація температури тіла впродовж до 3 діб, швид-
кий зворотний розвиток симптомів інтоксикації і ско-
рочення тривалості катаральних явищ. Ці позитивні 
ефекти дали змогу скоротити прийом жарознижуваль-
них, муколітичних препаратів і утриматися від призна-
чення антибіотиків [48].

Спалах важкого гострого респіраторного синдрому 
2003 р. (severe acute respiratory syndrome; SARS) ви-
світлив потенційно летальні наслідки захворю-
вання, спричиненого коронавірусом (CoV), у лю-
дей. У 2012 р. з’явився MERS-CoV (Близькосхідний 
респіраторний синдром коронавірусу; Middle East 
Respiratory Syndrome coronavirus), який призвів 
до 23 летальних випадків з 49 захворілих [49]. ГРВІ, 
спричинені вірусом SARS-CoV і MERS-CoV, були пер-
шими двома важкими відомими хворобами, обумов-
леними коронавірусами людини (hCoV). Їх лікування 
за допомогою ІФН широко вивчалося in vitro та in vivo, 
окремо або в комбінації з іншими противірусними пре-
паратами [50, 51].

Серія тематичних досліджень, описуючи середньо-
важкі та важкі випадки MERS-CoV-інфекції в дорос-
лих, виявила, що середньоважкі випадки не мали відпо-
віді на ІФН-α, тоді як важкі випадки мали різний рівень 
ІФН-α [52]. У дослідженні, проведеному з участю паці-
єнтів з MERS-CoV у Південній Кореї, було показано, 
що пацієнти з важким перебігом захворювання мали 
високе вірусне навантаження та більшу тривалість ура-
ження дихальних шляхів порівняно з тими, хто страж-
дав на інфекції легкої та середньої тяжкості [53]. Терапія 
ІФН-α мала позитивні наслідки в пацієнтів з MERS-
CoV і SARS-CoV [54].

Починаючи з 2019 р. на тлі швидко прогресуючої 
пандемії, зумовленої коронавірусом 2019 (COVID-19), 
що стала глобальною проблемою [55], застосування 
ІФН набуло нових аспектів. Велика кількість до-
сліджень показала ефективність застосування ІФН 
у схемі лікування SARS-CoV-2 в комплексі з основ-
ною терапією. Дослідження демонструють, що SARS-
CoV-2 меншою мірою індукує синтез ІФН типів I, II або 
III в інфікованих тканинах легенів людини ex vivo порів-
няно з SARS-CoV [56], і водночас виявлено, що SARS- 
CoV-2 чутливіший до ІФН-І, ніж SARS-CoV [57].

Наявні дані вказують на те, що імунна відповідь ві-
діграє важливу роль у контролі SARS-CoV-2-інфекції, 
а порушення імунної системи може суттєво змінити клі-
нічні результати уражених пацієнтів. Нещодавно вияв-
лено, що результати введення ІФН-I при SARS-CoV-2-
інфекції залежать від фази: на ранній стадії він справляє 
найбільші позитивні ефекти, на більш пізньому етапі 
отримані ефекти бувають шкідливими (рис. 2).
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Дослідження показали, що при тяжких формах SARS-
CoV-2-інфекції інтерфероногенез порушується. Ці по-
рушення полягають або в недостатній реакції ІФН, або 
в затримці відповіді на вірусемію [58]. Відповідно до цієї 
гіпотези, люди похилого віку мають вищий ризик роз-
витку тяжкої форми SARS-CoV-2-інфекції, оскільки 
з віком порушується антивірусна відповідь, опосеред-
кована ІФН, проте зберігається здатність розвивати 
запальну реакцію. Затримка відповіді ІФН-I сприяє 
апоптозу Т-лімфоцитів, порушенню взаємодії моно-
цитів і макрофагів на рівні легенів і надмірному виро-
бленню запальних цитокінів.

Проблеми своєчасності утворення IФН-I нещодавно 
були описані і для IФН-ІІІ. Зовсім недавнє дослідження 
на мишах показало, що навіть IФН-ІІІ може мати шкід-
ливий вплив на бар’єр щодо бактеріальних ускладнень 
та інших несприятливих наслідків [58], хоча раннє вве-
дення ІФН-ІІІ може захистити від зараження SARS-
CoV-2 [59] і підвищити бар’єрні функції клітин епіте-
лію кишечнику та ендотеліальних клітин [60, 61].

Ретроспективне дослідження показало, що рання ін-
терферонотерапія асоційована з кращою клінічною від-
повіддю пацієнтів з SARS-CoV-2-інфекцією [62].

Захисну функцію мають високі рівні ендогенного 
ІФН і його екзогенне введення до настання піка 

реплікації вірусу. І, навпаки, затримка вироблення 
ендогенного ІФН і його введення на тлі піку 
реплікації пов’язані з ускладненнями [63].

Отже, IФН-І та ІФН-ІІІ можуть зменшувати вірусне 
навантаження на ранній стадії інфекції та блокувати 
поширення вірусу в легені при SARS-CoV-2-інфекції. 
Враховуючи достатній рівень доказовості, на сьогодні 
ІФН включені до схем лікування SARS-CoV-2-інфекції 
в низці клінічних керівництв. Зокрема, одним з керів-
них принципів лікування SARS-CoV-2-інфекції в Китаї 
є застосування 5 млн ОД ІФН-α шляхом інгаляції двічі 
на день у поєднанні з рибавірином [64, 65].

ІФН-α передбачено застосовувати в кінці інкубацій-
ного періоду і перші дні після появи клінічної картини 
[66]. Шлях введення може бути різний. Застосовують 
як підшкірне введення ІФН-α/β, так і у вигляді на-
зального спрея або інгаляції [62, 67]. Як правило, ці ре-
комендації стосуються лише пацієнтів, що лікуються 
вдома і мають легкий або середній ступінь тяжкості, 
а також медичних працівників, у яких назальний спрей 
з ІФН-α використовують як профілактичний засіб.

При коронаравірусній інфекції в дітей рекомендовані 
наступні схеми застосування ІФН-α [68]:

1. Розпилення ІФН-α в дозі 200  000–400  000 МО/кг або 
2–4 мкг/кг у 2 мл стерильної води, інгаляція двічі 
на день упродовж 5–7 днів.

2. Спрей ІФН-α2b: застосовують для груп високого 
ризику в разі тісного контакту з підозрою на зара-
ження 2019-nCoV або тим, хто перебуває у ранній фазі 

із симптомами лише з боку верхніх дихальних шля-
хів. Пацієнтам слід застосовувати 1–2 вприскування 
в кожну ніздрю, 8–10 вприскувань у ротоглотку. Доза 
ІФН-α-2b на вприскування становить 8 000 МО один 
раз на 1–2 год, 8–10 вприскувань на день курсом 
5–7 днів.

На відміну від рекомбінантного ІФН-I, який вже за-
стосовують у клініці, ІФН-ІІІ ще не затверджений для 
використання, проте його клінічні випробування три-
вають. Адже, виходячи з наявних даних, ІФН-ІІІ обіцяє 
певні переваги при SARS-CoV-2-хворобі: 
•	 протидіє вірусу, запобігаючи його розмноженню 

на рівні точки входу;
•	 стимулює тривалий адаптивний імунний захист;
•	 захищає слизовий бар’єр;
•	 протидіє поширенню вірусу в легені;
•	 не спричинює системне запалення;
•	 обмежує залучення у запальний процес нейтрофілів, 

що має антитромботичний ефект.
Перспективним є застосування ІФН у комбіна-

ції з противірусними препаратами [69]. Враховуючи, 
що комбінація лопінавір–ритонавір разом з ІФН-β була 
ефективна при MERS [70], на сьогодні ведуться клі-
нічні випробування її застосування при SARS-CoV-2-
інфекції [71]. Зареєстровані також низка інших клініч-
них випробувань комбінованої терапії, направлених 
на порівняння ефективності й безпечності різних ком-
бінацій і доз препаратів [72, 73, 21]. Вже є дані про те, 
що поєднання лопінавіру/ритонавіру з рибавірином 
та ІФН-β1b дає змогу підтримувати контроль вірусу без 
надмірної активації запальної реакції, яка могла б об-
тяжувати перебіг захворювання в пацієнтів з SARS-
CoV-2-інфекцією [73]. У сукупності ці дані обгрунто-
вують раціональну потенційну роль використання ІФН 
в терапії SARS-CoV-2-інфекції.

Таким чином, на сьогодні у світі триває вивчення за-
стосування препаратів ІФН для профілактики та лі-
кування ГРВІ, зокрема потенційної активності щодо 
вірусів грипу і SARS-CoV-2. Отримані обнадійливі 
результати застосування ІФН І і ІІ типів у комбінації 
з противірусними препаратами на ранніх стадіях ГРВІ.
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МеХАНиЗМ ДейСТВиЯ иНТеРФеРОНОВ и иХ ПРиМеНеНие В кЛиНичеСкОй ПРАкТике
Ю. В. Марушко, Т. В. Гищак
Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца

Резюме
В статье обобщен опыт применения интерферонов при острой респираторной патологии у взрослых и детей. Приведены современ-

ные данные об особенностях действия различных видов интерферонов, результаты экспериментальных и клинических исследований 
использования интерферонов для профилактики и лечения острых респираторных заболеваний, в том числе SARS-CoV-2-инфекции.
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The InTerferonS mechanISm of acTIon and TheIr uSe In clInIcal pracTIce
Yu.V. Marushko, T.V. Hyshchak
Bogomolets National Medical University

Abstract
The article summarizes the experience of interferon use in acute respiratory pathology in adults and children. Current data on the peculiarities 

of the action of different types of interferons, the results of experimental and clinical studies of the interferons use for the prevention and treatment 
of acute respiratory diseases, including SARS-CoV-2 infection.

Key words: interferons, influenza, SARS-CoV-2, treatment, prevention.
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