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Өзектілігі. Коронавирустар – оң полярлығы бар (26–32 кб) бір тізбекті РНҚ гені бар конверттелген вирустар. Осы 

уақытқа дейін адамдарда коронавирустың төрт түрі (α, β, γ, δ) анықталды; α-коронавируста (HCoV-229E және NL63) 

табылған коронавирустар (HCoV) және β-коронавирус (MERS-CoV, SARS-CoV, HCoV -OC43 және HCoV-HKU1). 2019 

жылдың желтоқсан айының соңында Қытайдың Ухань қаласында анықталмаған микробтық инфекция салдарынан жөтел, 

қызба және ентігумен ауыратын жедел респираторлық дистресс синдромы (ARDS) бар науқастар тіркелді. 

Осы жоба аясында вирустың культураға цитопатиялық әсерін тікелей бақылау (өмір) функциясы бар дәрілік заттардың 

вирусқа қарсы белсенділігін in vitro жағдайында зерттеу жоспарлануда. Келесі маңызды міндет – жаралар популяциясында 

COVID-19 қоздырғышын бақылау және анықтау, содан кейін пандемия және постпандемия кезеңдері кезінде оқшауланған 

циркуляциялық штаммдарға молекулярлық-эпидемиологиялық талдау жасау. 

 

Жоба мақсаты. Жобаның мақсаты – in vitro жағдайында SARS-COV-2 вирусына қарсы заманауи препараттардың 

вирусқа қарсы белсенділігін анықтау.  

Күтілетін нәтижелер. Ұсынылып отырған жоба қолжетімді вирусқа қарсы препараттарды таңдауға және in vitro 

жағдайында SARS-COV-2 вирусы штамдарының вирулентті қасиеттерін блоктау белсенділігін зерттеуге бағытталған. 

Вирусқа қарсы препараттармен емдегеннен кейін вирустың жасушаларға әсері, яғни оның цитопатиялық әсері шағын CO2 

камерасы орнатылған EVOS микроскопының көмегімен нақты уақыт режимінде визуалды түрде бақыланады. 

Қол жеткізілген нәтижелер. SARS-COV-2 вирусының in vitro әсерін тежеуге қабілетті заманауи препараттардың 

құрамына талдау жүргізілді. Талдау нәтижесінде келесі препараттар таңдалды: Тромбовазим®, Ремдесивир, Калетра®, 

Лопинавир/ритонавир, тенофовир, Рибавирин, Авифавир, интерферон-альфа (Дексаметазон) және Дексаметазон. Жоғарыда 

аталған препараттарды қолдану арқылы in vitro жағдайында SARS-COV-2 вирусына қарсы заманауи препараттардың вирусқа 

қарсы белсенділігін зерттеу бойынша зерттеулер жүргізілуде. Зерттеулер вирусқа қарсы препаратпен байланыста болу 

кезеңдерін, сондай-ақ препараттардың уақыты мен мөлшерін қамтиды. 

Зерттеу тобы. 
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