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Jód-povidón  

= polyvinylpyrolidón, PVP-I

Mechanizmus antimikrobiálneho 
účinku
✦ nositeľom  antimikrobiálneho 

účinku v komplexe PVP-I (poly-
vinylpyrolidónu)  je elementárny 
jód, ktorý sa z komplexu uvoľňu-
je,  a  tým sa  udržiava  jeho  konš-
tantná koncentrácia v mieste ap-
likácie

✦ väzbou v komplexe s povidónom 
jód  stráca  z  veľkej  miery  svoje 
lokálne toxické a dráždivé účinky

✦ aktívny  jód  reaguje  nešpecificky 
ako  silné  oxidačné  činidlo  na 
molekulárnej  úrovni,  čím  je  za-
bezpečený účinok na široké spek-
trum  grampozitívnych,  gram-
negatívnych  baktérií,  mykobak-
térií,  húb,  vírusov  a  prvokov 
(Pavlíková, 2012)

✦ penetruje  do  vnútra  mikróbov, 
rozrušuje  proteíny  a nukleovú 
kyselinu, čo vedie k ich usmrte-
niu (Wada H., 2016)

Transmisia  (slovník  cudzích  slov): 
prevod,  prenos,  vysielanie,  spro-
stredkovanie
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Využitie jód-povidónu pri znížení 
transmisie koronavírusu v zdravot-
níckom zariadení 
Vírus SARS-CoV-2 sa prenáša najmä kvapôčkovou infekciou. Kvapôčky 
sú  generované  pri  kýchaní,  kašľaní,  rozprávaní,  spievaní  či  pri  niek-
torých  diagnosticko-terapeutických  metódach  (WHO).  Sliznica  nosa 
a ústnej dutiny teda tvorí vstupné miesto pre vírus (Frank et al., 2020). 

SARS-CoV-2 vstupuje do bunky pomocou väzby medzi spike proteínmi 
na povrchu vírusu a receptormi ACE2 alebo CD147 na povrchu ľudskej 
bunky.  Vstup  vírusovej  častice  do  bunky  závisí  tiež  na  TMPRSS2 
a katepsíne B/L,  ktoré  štiepia  spike proteín vírusu a tým odhaľujú 
fúzny proteín vírusu (Costa et al., 2020). Najvyššia expresia ACE2 bola 
pozorované v nazálnych epiteliálnych bunkách, preto je vysoká vírusová 
nálož  SARS-CoV-2  pozorovaná  práve  v nasofaryngu  a orofaryngu 
symptomatických aj asymptomatických pacientov (Sungnak et al., 2020; 
Zou et al., 2020).

Štandardom pri prevencii transmisie vírusu je momentálne používanie 
ochranných  osobných  ochranných  pracovných  prostriedkov  (OOPP), 
dôsledná  dezinfekcia  rúk  a povrchov  (ECDC,  WHO).  Publikované 
články  a prebiehajúce  klinické  štúdie  (KŠ)  sa  sústreďujú  aj  na  iný 
rozmer prevencie, a to dekontamináciu sliznice nosa a úst. U pozi-
tívnych  pacientov  má  dekontaminácia  znížiť  vírusovú  nálož,  a tak 
znížiť  počet  vírusových častíc  uvoľnených do prostredia.  V prípade 
zdravotníckych  pracovníkov  (COVID-19  negatívnych),  starajúcich  sa 
o pozitívnych  pacientov  má  dekontaminácia  za  úlohu  zničiť  vírus, 
ktorý sa napriek použitiu OOPP mohol na sliznicu dostať a zabrániť 
jeho prestupu do organizmu (Khan et al., 2020; Ali , 2020; Bidra et al., 
2020; Frank et al., 2020; Tessema et al., 2020). Vo svetle súčasných zis-
tení by jednou z možností  mohlo byť  použitie jódovaného povidónu 
(PVP-I) v nízkych koncentráciách ako kloktadla či nosového spreja.

PVP-I má in vitro vyššiu virucídnu a baktericídnu aktivitu v porovnaní s 
inými  antiseptikami  vrátane  chlorhexidínu  a  benzalkóniumchloridu 
(Kawana  R.,  1997;  Yoneyama et  al.,  2006).  Preukázal  sa  virucídnymi 
vlastnosťami  in  vitro  pri  koronavíruse  SARS-CoV spôsobujúci  SARS 
(Kariwa  et  al.,  2006).  Keďže  vírusy  SARS-CoV-2  a  SARS-CoV sú 
vysoko homológne a PVP-I sa vyznačuje širokými virucídnymi vlast-
nosťami,  je  predpoklad  rovnakého  účinku  PVP-I  aj  pri  použití  pri 
ochorení COVID-19 (Tessema et al., 2020).
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PVP-I a klinické štúdie
Počet zaregistrovaných klinických štúdií (KŠ)  venu-
júcich sa problematike PVP-I a ochorenia COVID-
19  v databáze  https://clinicaltrials.gov/  dosiahol  v 
marci  2021  číslo  18.  KŠ  prebiehajú  v Európe, 
Amerike  a Ázii.  Zameriavajú  sa  najmä  na  po-
zitívnych  pacientov  a vplyv  PVP-I  na zníženie 
vírusovej  nálože,  a teda  zníženie  rizika  prenosu 
ochorenia  na  zdravých  členov  domácnosti  alebo 
zdravotnícky personál. Jedna KŠ sa zaoberá rôznymi 
prístupmi v prevencii šírenia ochorenia medzi oby-
vateľmi  ubytovne.  2  štúdie  sledujú  možnú  úlohu 
PVP-I ako preventívneho nástroja pri znížení trans-
misie  ochorenia  COVID-19  z pozitívnych  pacien-
tov na ošetrujúci zdravotnícky personál.
PVP-I je v KŠ  podávaný  vo forme roztoku na vý-
plach alebo kloktanie ústnej dutiny, nazálneho spreju, 
nazálneho  gélu,  nazálneho  výplachu  alebo  výteru. 
Koncentrácia použitého PVP-I v rôznych liekových 
formách sa líši. Roztoky na kloktanie alebo výplach 
ústnej  dutiny  sú  v rozmedzí  0,2%  -  1%  PVP-I. 
Nazálny roztok alebo sprej je používaný  v koncen-
tráciách 0,23%  -  2,0%  PVP-I.  Aplikácia  nazálneho 
gélu je použitá v 2 KŠ a jeho koncentrácie sú 0,6% 
a  10,0%.  V jedinej  štúdii  sa  skúma  výter  nosovej 
dutiny 10,0% PVP-I.
Rozdielna je tiež dĺžka aplikácie PVP-I. V prípade 
4 KŠ je to jediná aplikácia, v prípade ostatných KŠ 
sa dĺžka aplikácie pohybuje v rozmedzí 3 - 42 dní.
Frekvencia  aplikácie  PVP-I  je  v KŠ  minimálne 2x 
denne,  maximálne  4x  denne  (okrem KŠ  s jedinou 
aplikáciou). 

Bezpečnosť
Pri používaní PVP-I je potrebné myslieť na riziko:
✦ poškodenia sliznice
✦ ovplyvnenia funkcie štítnej žľazy
✦ ovplyvnenia pohybu riasiniek v nosovej dutine
✦ alergickej reakcie 

PVP-I  je  dezinficiens,  ktoré  sa  bežne  aplikuje  na 
sliznicu úst  (Betadine Gargle  & Mouthwash® -  reg-
istrovaný liek v USA), nosa (3MTM Skin and Nasal An-
tiseptic - registrovaný liek v USA; Nasodine® - liek v 
KŠ v Austrálii), do oka (individuálne pripravovaný liek 
napr. v ČR), na pokožku. Vo väčšine prípadov však ide 
o krátkodobú aplikáciu.   
Na Slovensku je dostupný liek JOX obsahujúci 85mg/
ml PVP-I vo vodno-etanolovom roztoku.  Používa sa 
ako  zriedený  5%  roztok  pri  zápalových  ochoreniach 
ústnej dutiny a hltanu, alebo vo forme spreju v koncen-
trovanej  forme.  Maximálna  odporúčaná  frekvencia 
dávkovania je 6x denne. Nie je stanovená maximálna 
odporúčaná doba používania (SPC JOX). 
V niektorých krajinách je registrovaný prípravok PVP-
I v koncentrácii 1% (Betadine Gargle & Mouthwash®) 
indikovaný  na  výplach  ústnej  dutiny  a  kloktanie. 
Výrobca daného produktu odporúča dávkovanie maxi-
málne  4x  denne.  Čas  používania  limituje  na  14  dní 
(SPC Betadine  Gargle  &  Mouthwash®).  Hromadne 
vyrábaný nosový sprej obsahujúci 0,5% PVP-I pravde-
podobne  zat i aľ  n ie  j e  hromadne  dostupný 
(Nasodine®),  dostupné  sú  však  vatové  tampóny  na-
pustené 5%  -  10%  roztokom PVP-I určené na výter 
nosovej dutiny a roztoky PVP-I, ktoré sa používajú na 
výplach nosovej dutiny použitím konvičky na výplach 
dutín.  Frank  a  kol.  preukázali  dostatočnú  účinnosť 
inaktivácie SARS-CoV-2 roztokom PVP-I od koncen-
trácie 0,5 % a zároveň demonštrovali bezpečnosť in-
tranazálnej aplikácie PVP-I roztoku do koncentrácie 
1,25 % (Frank et al., 2020). Použitie PVP-I na sliznici 
ústnej  dutiny  a  nosovej  dutiny  teda  považujeme  za 
bezpečné, otáznou ostáva zvolená koncentrácia a dĺžka 
aplikácie.
Viaceré štúdie pozorovali  bezpečnosť  používania  vý-
plachu  úst  PVP-I  počas  dlhšieho  obdobia.  Pri  pre-
vencii  mukozitídy  spôsobenej  rádioterapiou  bola 
používaná 1,25% koncentrácia PVP-I počas 9 týždňov. 
Roztok sa aplikoval  každý  deň,  4x denne.  Podľa au-
torov,  PVP-I  nespôsobil  iritáciu  ani  poškodenie 
sliznice. Rovnako nepopisujú zmeny vo funkcii štítnej 
žľazy (Rahn et al., 1997). Štúdia, ktorá sledovala použí-
vanie 5% jódového ústneho výplachu počas 6 mesiacov 
nezistila  žiadnu  zmenu  v hladine  hormónov  štítnej 
žľazy  (sérový  T3/T4,  voľný  T4).  Malé  zvýšenie  bolo 
zistené  v hladinách  TSH,  no  aj  tie  boli  v rámci 
normy (Ader A.W., 1988).
PVP-I  aplikovaný  na  nosovú  sliznicu  v  koncentrácii 
5%  a 10%  môže znižovať  kmitavý  pohyb riasiniek a 
tým pôsobiť ciliotoxicky (Kim et al., 2015), nízka kon-
centrácia  0,5%  nepôsobila  toxicky  na  nazálny  epitel 
(Ramezanpour et al., 2020).
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Napriek  zdanlivej  bezpečnosti  aplikovania  PVP-I 
intranazálne  a  na  výplach  ústnej  dutiny  je  jeho 
použitie  kontraindikované  pri  známej  alergickej 
reakcii na jód, u pacientov s ochorením štítnej žľazy 
alebo renálnym zlyhávaním,  pri  súčasnej  terapii  lí-
tiom alebo  na  rádioterapii  jódom.  Pre  nedostatok 
dát  sa  roztok  jódu  neodporúča  užívať  tehotným 
ženám (SPC Betadine;  Kanagalingam et  al.,  2015). 
Pri  nízkych  koncentráciách  je  zafarbenie  zubov  v 
dôsledku  použitia  jódového  roztoku  minimálne  a 
reverzibilné (Khan, 2020). Z dôvodu chýbajúcich dát 
neodporúčame  užívanie  deťom  mladším  ako  18 
rokov.

Stabilita
Cieľom je  použitie  čo  najnižšej  koncentrácie  roz-
toku PVP-I,  aby sa  minimalizovalo  riziko toxicity. 
Stabilita roztoku PVP-I sa však so znižujúcou kon-
centráciou  znižuje.  Je  preto  potrebné  nájsť  kom-
promis medzi koncentráciou, kedy bude roztok sta-
bilný  a účinný  a minimalizovaním rizika  toxicity 
pri dlhodobom používaní. 
Roztok  PVP-I  je  svetlocitlivý  a  rozkladá  sa  pô-
sobením svetla alebo teploty nad 40 °C. Uchováva sa 
chránený  pred  svetlom  v  dobre  uzatvárateľnej 
tmavej sklenenej liekovke. Mierne kyslé pH zvyšuje 
jeho stabilitu, čím zabezpečuje jeho antimikrobiálnu 
účinnosť (Pavlíková et al., 2012).
Aplikácia
V súčasnosti  neexistuje  žiaden  globálne  uznávaný 
protokol  pre  použ i t ie  PVP -I  pr i  ochorení 
COVID-19. K problematike sa vyjadrujú najmä oto-
rynolaryngológovia, zubári, oftalmológovia. Väčšina 
protokolov  sa  sústreďuje  na  dekolonizáciu  sliznice 
pacienta, protokol Kirk-Bayley a kolektívu navrhuje 
použitie nosového spreja a výplachu ústnej dutiny 
aj zdravotníckym pracovníkom, ktorí prichádzajú do 
kontaktu s COVID-19 pozitívnymi pacientmi. Pro-
tokol  navrhuje  použitie  0,5%  roztoku  PVP-I  vo 
forme nosového spreju – 2 vstreky do každej nosovej 
dierky. Ústna dutina má byť  vypláchnutá rovnakou 
koncentráciou roztoku PVP-I v objeme 9ml počas 
30 sekúnd. Postup je možné zopakovať  maximálne 
4x denne (Kirk-Bayley et al.,  2020, t.č.  Nepubliko-
vané).
Vzhľadom na vyššie spomínaný problém so stabili-
tou  roztoku  navrhujeme  používať  roztok  PVP-I 
koncentrácie 1%  nasledovným pôsobom (off-label 
postup), pričom roztok bude nariedený a adjusto-
vaný do vhodného obalového materiálu farmaceutmi 
nemocničnej lekárne.

Nosový  sprej:  2 vstreky nosového spreja  do každej 
nosovej dierky.

Roztok na kloktanie: vypláchnutie ústnej dutiny a 
vykloktanie  počas  minimálne  15  sekúnd  (ideálne  30 
sekúnd), neprehĺtať.

Po  aplikácii  roztoku  PVP-I  nepiť  ani  nejesť  mini-
málne  30  minút.  Najvhodnejšie  by  bolo  aplikovať 
PVP-I  pred kontaktom s  COVID pozitívnym alebo 
COVID suspektným pacientom. Použitie  je  možné 
napríklad aj  vtedy,  ak pri  skladaní  respirátora mohlo 
dôjsť k zaneseniu vírusu do ústnej či nosovej dutiny. 

Dĺžka účinku sa odhaduje na 2 - 4 hodiny. Maximálna 
denná dávka je 8 vstrekov do každej nosovej dierky a 4 
vykloktania denne. Dávkovací interval je s rozostupom 
minimálne 2 hodín.

Neodporúčame  aplikovať  roztok  PVP-I  na  sliznice 
nosa a úst 24 hodín pred podstúpením výteru z nosa na 
diagnostikovanie  prítomnosti  vírusu  SARS-CoV-2, 
pretože by mohlo dôjsť k falošne negatívnemu výsled-
ku.

Pripravili:
PharmDr. Kristína Krajčovičová
Mgr. Mária Jelšíková
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(GX3KDUP
SUL�1Ó6&+

(GX3KDUP
SUL�1Ó6&+



Číslo: 1/2021 ISSN 2644-6375 25. marca 2021

NÚSCHletters 4

 Zdroje:
✦ Ader A.W., Paul T.L., Reinhardt W., et al. Effect of mouth rinsing with two polyvinylpyrrolidone-iodine mixtures on iodine absorption 

and thyroid function. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 1988, 66(3):632-5, doi: 10.1210/jcem-66-3-632

✦ ALI, Mohammad Javed. A Surgical Protocol to Mitigate the SARS-CoV-2 Transmission Using Multifocal Povidone-Iodine Applications 
in Lacrimal Surgeries During Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic. Ophthalmic Plast Reconstr Surg. [online]. 2020, 36(4), 
416-417 [cit. 2021-03-23]. ISSN 0740-9303. Dostupné z: doi:10.1097/IOP.0000000000001746

✦ BIDRA, Avinash S., Jesse S PELLETIER, Jonna B WESTOVER, Samantha FRANK, Seth M BROWN a Belachew TESSEMA. Rapid 
In-Vitro Inactivation of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Using Povidone-Iodine Oral Antiseptic 
Rinse. Journal of Prosthodontics [online]. 2020, 29(6), 529-533 [cit. 2021-03-23]. ISSN 1059-941X. Dostupné z: doi:10.1111/jopr.13209

✦ COSTA, Larissa Braga, Lucas Giandoni PEREZ, Vitória Andrade PALMEIRA, Thiago MACEDO E CORDEIRO, Victor Teatini 
RIBEIRO, Katharina LANZA a Ana Cristina SIMÕES E SILVA. Insights on SARS-CoV-2 Molecular Interactions With the Renin-
Angiotensin System. Frontiers in Cell  and Developmental Biology [online]. 2020, 8 [cit. 2021-03-25]. ISSN 2296-634X. Dostupné z: 
doi:10.3389/fcell.2020.559841

✦ Frank S., Brown S., M., Capriotti J. A., Westover J. B., Pelletier J. S., Tessema B. In Vitro Efficacy of a Povidone-Iodine Nasal Antiseptic 
for  Rapid  Inactivation  of  SARS-CoV-2.  JAMA Otolaryngol  Head  Neck  Surg.  Published  online  September  17,  2020.  doi:10.1001/
jamaoto.2020.3053

✦ KANAGALINGAM, J., R. FELICIANO, J. H. HAH, H. LABIB, T. A. LE a J.-C. LIN. Practical use of povidone-iodine antiseptic in 
the maintenance of oral health and in the prevention and treatment of common oropharyngeal infections. International Journal of 
Clinical Practice [online]. 2015, 69(11), 1247-1256 [cit. 2021-03-23]. ISSN 1368-5031. Dostupné z: doi:10.1111/ijcp.12707

✦ Kariwa H., Fujii N., Takashima I. Inactivation of SARS coronavirus by means of povidone-iodine, physical conditions and chemical 
reagents. Dermatology (Basel, Switzerland), 2006, 212, Suppl 1, 119–23. doi:10.1159/000089211 

✦ Kawana R., Kitamura T., Nakagomi O., et al. Inactivation of human viruses by povidone-iodine in comparison with other antiseptics. 
Dermatology (Basel, Switzerland), 1997, 195, Suppl:29–35, doi:10.1159/000246027

✦ Khan M.M., Parab S.R., Paranjape M. Repurposing 0.5% povidone iodine solution in otorhinolaryngology practice in Covid 19 pande-
mic, Am J Otolaryngol, 2020, 41(5), dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.amjoto.2020.102618

✦ KIM, J H, J RIMMER, N MRAD, S AHMADZADA a R J HARVEY. Betadine has a ciliotoxic effect on ciliated human respiratory 
cells. The Journal of Laryngology & Otology [online]. 2015, 129(S1), S45-S50 [cit. 2021-03-25]. ISSN 0022-2151. Dostupné z: doi:10.1017/
S0022215114002746

✦ Kirk-Bayley J., Challacombe S., Sunkaraneni V., Combes J. The Use of Povidone Iodine Nasal Spray and Mouthwash During the Cu-
rrent COVID-19 Pandemic May Protect Healthcare Workers and Reduce Cross Infection. SSRN Electronic Journal, 2020, doi: 10.2139/
ssrn.3563092

✦ Pavlíková J. Jodovaný povidon v magistraliter receptuře. Praktické lékarenství, 2012; 8 (6): 283-285

✦ RAHN, R., I.A. ADAMIETZ, H.-D. BOETTCHER, V. SCHAEFER, K. REIMER a W. FLEISCHER. Povidone-Iodine to Prevent 
Mucositis in Patients during Antineoplastic Radiochemotherapy. Dermatology [online].  1997, 195(2),  57-61 [cit. 2021-03-23].  ISSN 
1018-8665. Dostupné z: doi:10.1159/000246032

✦ RAMEZANPOUR, Mahnaz, Jason L.P. SMITH, Alkis J. PSALTIS, Peter J. WORMALD a Sarah VREUGDE. In vitro safety evaluati-
on of a povidone-iodine solution applied to human nasal epithelial cells. International Forum of Allergy & Rhinology [online]. 2020, 
10(10), 1141-1148 [cit. 2021-03-23]. ISSN 2042-6976. Dostupné z: doi:10.1002/alr.22575

✦ SPC Betadine Gargle & Mouthwash®, dostupné z https://www.drugs.com/uk/betadine-gargle-and-mouthwash-leaflet.html

✦ SPC 3MTM Skin and Nasal Antiseptic, dostupné z https://www.drugs.com/otc/101094/3m-skin-and-nasal-antiseptic.html

✦ SPC JOX, dostupné z www.sukl.sk

✦ SPC BETADINE, dostupné z www.sukl.sk

✦ SUNGNAK, Waradon, Ni HUANG, Christophe BÉCAVIN, et al. SARS-CoV-2 entry factors are highly expressed in nasal epithelial 
cells together with innate immune genes. Nature Medicine [online]. 2020, 26(5), 681-687 [cit. 2021-03-23]. ISSN 1078-8956. Dostupné z: 
doi:10.1038/s41591-020-0868-6

✦ TESSEMA, Belachew, Samantha FRANK a Avinash BIDRA. SARS-CoV-2 Viral Inactivation Using Low Dose Povidone-Iodine Oral 
Rinse—Immediate  Application  for  the  Prosthodontic  Practice.  Journal  of  Prosthodontics  [online].  2020,  29(6),  459-459  [cit. 
2021-0323]. ISSN 1059-941X. Dostupné z: doi:10.1111/jopr.13207

✦ Wada H., Nojima Y., Ogawa S., et al. Relationship between virucidal efficacy and free iodine concentration of povidone-iodine in buffer 
solution. Biocontrol Sci, 2016;21(1):21–7. https://doi.org/10.4265/bio.21.21

✦ YONEYAMA, Akiko, Masaki SHIMIZU, Makiko TABATA, Junko YASHIRO, Toshihiko TAKATA a Muneo HIKIDA. In vitro 
Short-Time Killing Activity of Povidone-Iodine (Isodine<sup>®</sup> Gargle) in the Presence of Oral Organic Matter. Dermatology 
[online]. 2006, 212(1), 103-108 [cit. 2021-03-23]. ISSN 1018-8665. Dostupné z: doi:10.1159/000089207

✦ ZOU, Lirong, Feng RUAN, Mingxing HUANG, et al. SARS-CoV-2 Viral Load in Upper Respiratory Specimens of Infected Patients. 
New England Journal of Medicine [online]. 2020, 382(12), 1177-1179 [cit. 2021-03-23]. ISSN 0028-4793. Dostupné z: doi:10.1056/NEJM-

https://doi.org/10.1016/j.amjoto.2020.102618
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.2139%2Fssrn.3563092
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.2139%2Fssrn.3563092
https://www.drugs.com/uk/betadine-gargle-and-mouthwash-leaflet.html
https://www.drugs.com/otc/101094/3m-skin-and-nasal-antiseptic.html
https://doi.org/10.4265/bio.21.21

	Jód-povidón
	Mechanizmus antimikrobiálneho účinku
	Využitie jód-povidónu pri znížení transmisie koronavírusu v zdravotníckom zariadení


