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EPSTEIN-BARR VIRUS REACTIVATION AS ONE CAUSE OF OVERDIAGNOSIS
OF BRONCHIAL ASTHMA
V. І. Іgnatieva

Abstract. The purpose of this study was to analyze the literature data and to demonstrate in a clinical example how Epstein-
Barr virus reactivation in patient with a protracted inflammatory process in the upper airways and bronchitis with obstructive 
syndrome caused overdiagnosis of bronchial asthma (BA). Epstein-Barr virus (EBV) is the most potent transforming type 4 
human γ-herpesvirus, which plays a significant role in the formation of secondary immunodeficiency states and in the 
prevalence of diseases that are induced or associated with EBV infection, malignancies, autoimmune diseases, idiopathic 
pulmonary fibrosis, in the formation of allergic pathologies. According to the literature, it was determined that the imbalance 
in the functioning of antiviral and regulatory cytokines in EBV infection can potentiate the mechanisms of any pathology 
development. Due to the fact that studies on the EBV infection are not mandatory, reactivation of this infection is often not 
diagnosed. This clinical case demonstrates how Epstein-Barr virus reactivation in patient with a protracted inflammatory 
process in the upper airways and bronchitis with obstructive syndrome caused overdiagnosis of BA. Conclusion: Enzyme-
linked immunosorbent assay (ELISA) and polymerase chain reaction (PCR) — the methods that complement each other, are 

Резюме. Метою даної роботи було проведення аналізу літературних джерел та демонстрація на клінічному при-
кладі, як реактивація вірусної інфекції Епштейн-Барр у хворої з затяжним запальним процесом у верхніх дихаль-
них шляхах та бронхітом з обструктивним синдромом стала причиною гіпердіагностики бронхіальної астми (БА). 
Вірус Епштейн-Барр (EBV) є найпотужнішим трансформуючим γ-герпесвірусом людини 4-го типу, якому нале-
жить значуща роль у формуванні вторинних імунодефіцитних станів та в розповсюдженості захворювань, які 
індуковані або асоційовані з EBV-інфекцією — злоякісних новоутворень, аутоімунних захворювань, ідіопатично-
го легеневого фіброзу, у формуванні алергопатології. За літературними даними визначено, що дисбаланс у функ-
ціонуванні системи противірусних і регуляторних цитокінів при ЕВV-інфекції може потенціювати механізми 
розвитку будь-якої патології. У зв`язку з тим, що дослідження на вірусну інфекцію Епштейн-Барр не є 
обов`язковими, часто реактивація цієї інфекції залишається не діагностованою. Наведений клінічний випадок 
демонструє, як реактивація вірусної інфекції Епштейн-Барр у хворої з затяжним запальним процесом у верхніх 
дихальних шляхах та бронхітом з обструктивним синдромом стала причиною гіпердіагностики БА. Висновок.  
Імуноферментний аналіз (ІФА) та полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) — методи, які доповнюють один одного, 
є найбільш інформативними при виявленні первинної форми EBV-інфекції та рецидивної. Дані методи доцільно 
призначати для виявлення активності EBV-інфекції у хворих з затяжним запальним процесом у верхніх дихаль-
них шляхах та бронхітом з обструктивним синдромом, а також пацієнтам на хронічні бронхообструктивні захво-
рювання при інфекційних загостреннях, які не піддаються лікуванню стандартними методами.
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РЕАКТИВАЦИЯ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ЭПШТЕЙНА-БАРР 
КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН ГИПЕРДИАГНОСТИКИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
В. И. Игнатьева

Резюме. Целью данной работы было провести анализ литературных источников и продемонстрировать на кли-
ническом примере как реактивация вирусной инфекции Эпштейн-Барр у больной с затяжным воспалительным 
процессом в верхних дыхательных путях и бронхитом с обструктивным синдромом стала причиной гипердиаг-
ностики бронхиальной астмы (БА). Вирус Эпштейн-Барр (EBV) является самым мощным трансформирующим 
γ-герпесвирусом человека 4-го типа, которому принадлежит важная роль в формировании вторичных иммуно-
дефицитных состояний и в распространенности заболеваний, индуцированных или ассоциированных с EBV-
инфекцией  — злокачественных новообразований, аутоиммунных заболеваний, идиопатического легочного 
фиброза, в формировании аллергопатологии. По литературным данным определено, что дисбаланс в функциони-
ровании системы противовирусных и регуляторных цитокинов при ЕВV-инфекции может усиливать механизмы 
развития любой патологии. В связи с тем, что исследования на вирусную инфекцию Эпштейн-Барр не являются 
обязательными, часто реактивация этой инфекции остается недиагностированной. Приведенный клинический 
случай демонстрирует, как реактивация вирусной инфекции Эпштейн-Барр у больной с затяжным воспалитель-
ным процессом в верхних дыхательных путях и бронхитом с обструктивным синдромом стала причиной гипер-
диагностики БА. Выводы. Иммуноферментный анализ (ИФА) и полимеразная цепная реакция (ПЦР) — методы, 
которые дополняют друг друга, являются наиболее информативными при выявлении первичной формы EBV-
инфекции и рецидивирующей. Данные методы целесообразно назначать для выявления активности EBV-
инфекции у больных с затяжным воспалительным процессом в верхних дыхательных путях и бронхитом с 
обструктивным синдромом, а также пациентам с хроническими бронхообструктивными заболеваниями при 
инфекционных обострениях, которые не поддаются лечению стандартными методами.
Ключевые слова: бронхиальна астма, вирус Епштейн-Барр, диагностика.
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Зростання захворюваності на герпесвірусні 
інфекції та їх ускладнення є актуальною медико-со-
ціальною проблемою [5, 12]. На теперішній час відо-
мо понад 100 герпесвірусів, із яких виділено вісім 
типів, які здатні спричиняти захворювання у люди-
ни. За даними ВООЗ, одним або декількома типами 
герпесвірусів інфіковано від 90 до 100 % дорослих та 
дітей. Від 12 до 25 % із них страждають на рецидивні 
форми захворювання і потребують медичної допо-

моги протягом життя. У 30 % інфекція має субклі-
нічний та латентний перебіг [9]. Особливої уваги 
потребує вірус Епштейн-Барр (EBV), який є най- 
потужнішим трансформуючим γ-герпесвірусом 
людини 4-го типу [16]. При цій інфекції можуть 
формуватися вторинні імунодефіцитні стани, обу-
мовлені недостатністю різних ланок імунної систе-
ми та її нездатністю елімінувати вірус із організму 
людини. Реактивація даної інфекції у дорослих із 

most informative in identifying the primary and recurrent form of EBV infection. These methods should be used to detect 
the activity of EBV infection in patients with prolonged inflammatory processes in the upper airways and bronchitis with 
obstructive syndrome, as well as in patients with exacerbations of chronic obstructive lung disease that do not respond to 
standard therapy.
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