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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Гострі респіраторні захворювання (ГРЗ) і в 21 столітті 

залишаються найпоширенішими інфекційними захворюваннями серед усіх вікових 

груп населення планети. Щорічно в світі реєструється біля 1 млрд. хворих на ГРЗ.  

В Україні на ГРЗ щорічно хворіє біля 14 млн. осіб, що становить приблизно 

75 % від усієї інфекційної захворюваності [Голубовська О. А. та співавт., 2012]. 

Особливо великого значення набувають ГРЗ вірусної етіології у дітей [Охотнікова 

О. М., Дзюблик І. В., 2013]. До найпоширеніших збудників ГРЗ відносяться віруси 

грипу A і В, парагрипу, РС-вірус, адено-, рино-, корона- та ентеровіруси 

[Колобухіна Л. В. та співавт., 2008; Львов Д. К., 2008; Широбоков В. П. та співавт., 

2016; Дзюблик І. В. та співавт., 2016]. Проте, тільки за останні роки прогрес у 

галузі молекулярно-генетичних технологій призвів до відкриття більше 10 «нових» 

респіраторних збудників вірусної природи, серед яких велику зацікавленість 

науковців і практикуючих лікарів викликають бокавіруси людини.  

Вперше, бокавірус людини був виявлений та ідентифікований методом 

полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) у 2005 році в Швеції у дітей з ГРЗ [Allander 

Т. et al., 2005]. За період з 2006 по 2010 роки послідовно були відкриті ще три 

генотипи бокавірусів людини [Arthur А. et al., 2009; Kapoor А. et al., 2010; Cotmore 

J. et al., 2014]. Усі чотири генотипи бокавірусів людини (HBoV1-4) увійшли до 

родини Parvoviridae, підродини Parvovirinae, роду Bocavirus. 

З 2010 по 2015 роки в країнах Америки, Австралії, Африки та Близького 

Сходу HBoV1 був виявлений у 1,5–19,0 % хворих на ГРЗ дітей [Moriyama Y. et al., 

2010; Chia-Yunn C. et al., 2011; Körner R. et al., 2011; Meriluoto M. et al., 2012; 

Nawaz S. et al., 2012; Schildgen O. et al., 2013; Li J. et al., 2013; Shi T. et al., 2015]. 

Встановлено, що HBoV1-інфекція зайняла одне з провідних місць у 

структурі гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) у дитячого населення 

Європи. Так у Німеччині HBoV1-інфекція посіла друге місце після РС-інфекції, в 

Італії – третє місце поступаючись лише рино- та РС-вірусній інфекціям, у 

Фінляндії – четверте місце [Huang Q. et al., 2012; Li J. et al., 2013; Shi T. et al., 

2015].  

Описані випадки захворювань у дітей з клінічними проявами ГРЗ та/або 

гострої кишкової інфекції, при цьому були виявлені HBoV2, HBoV3, HBoV4. Є 

окремі повідомлення про виділення та ідентифікацію у хворих на негоспітальну 

пневмонію та бронхіальну астму (БА) [Arthur L. et al., 2009; Вартанян Р. В. та 

співав., 2012]. 

В роботах описані найбільш часті клінічні симптоми HBoV1-інфекції у 

хворих на ГРВІ – це кашель, ринорея, лихоманка та утруднене дихання. Проте, 

схожі клінічні прояви спостерігалися при ГРВІ іншої етіології. Відтак, для 

практики охорони здоров’я вирішальну роль у підтвердженні клінічного діагнозу 

відіграє лабораторна діагностика. Не викликає сумніву, що тільки своєчасна та 

ефективна лабораторна діагностика здатна забезпечити правильний вибір тактики 

лікування, профілактики, епідеміологічного нагляду та прогнозування ГРВІ, в тому 

числі, бокавірусної інфекції. Неефективність традиційних вірусологічних методів 

ставить гостро питання удосконалення етіологічної діагностики ГРВІ в ряд 

найбільш актуальних задач сучасної медицини. На часі, перспективи 
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удосконалення лабораторної діагностики ГРВІ пов’язані з використанням сучасних 

молекулярно-генетичних методів. 

Через те, що бокавіруси людини були ідентифіковані та визнані, як «нові» 

респіраторні збудники лише нещодавно, лабораторна діагностика бокавірусної 

інфекції в Україні не розроблена. Відсутні будь-які дані щодо біологічних та 

молекулярно-генетичних властивостей циркулюючих бокавірусів людини, не 

вивчені епідеміологічні та клінічні прояви інфекції, не встановлено роль в 

етіологічній структурі ГРВІ та інших захворювань дихальних шляхів серед дитячого 

населення та можливі наслідки.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є 

фрагментом планової ініціативно-пошукової науково-дослідної роботи кафедри 

вірусології Національної медичної академії післядипломної освіти імені 

П.Л. Шупика «Оптимізація стратегій діагностики, профілактики та лікування актуа-

льних вірусних інфекцій на основі клініко-лабораторних та фармакоекономічних 

досліджень» № держреєстрації 0115U002161. 

Мета роботи: дослідити роль бокавірусів людини в етіологічній структурі 

гострих респіраторних вірусних інфекцій у госпіталізованих дітей України та 

удосконалити лабораторну діагностику бокавірусної інфекції на основі 

використання сучасних молекулярно-генетичних методів.  

Задачі дослідження: 

1. Встановити роль бокавірусів людини в етіологічній структурі гострих 

респіраторних вірусних інфекцій у дітей. 

2. Вивчити роль бокавірусів людини в етіологічній структурі інфекційного 

загострення бронхіальної астми та бронхообструктивного синдрому у дітей. 

3. Дослідити молекулярно-генетичні особливості бокавірусу людини. 

4. Удосконалити лабораторну діагностику бокавірусної інфекції. 

5. Розробити та науково обґрунтувати алгоритм лабораторної діагностики 

бокавірусної інфекції у дітей на основі застосування сучасних молекулярно-

генетичних методів. 

6. Розробити метод культивування та виділення бокавірусу людини в 

перещеплюваних культурах клітин в умовах in vitro для поглибленого вивчення 

біологічних властивостей збудника.  

Об’єкт дослідження: бокавірусна інфекція, гострі респіраторні вірусні 

інфекції, бронхіальна астма і бронхообструктивний синдром, лабораторна 

діагностика. 

Предмет дослідження: діагностичні тести, технології, молекулярно-генетичні 

методи, бокавіруси людини та інші респіраторні віруси, культури клітин. 

Методи дослідження: вірусологічні, експрес-методи, молекулярно-генетичні, 

статистичний аналіз результатів. 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше в Україні встановлено 

роль HBoV1 в етіологічній структурі ГРВІ, при інфекційному загостренні БА та 

бронхообструктивного синдрому (БОС) у дітей і отримані нові дані щодо 

молекулярно-генетичних особливостей бокавірусу людини. 

Науково обґрунтовано доцільність проведення лабораторної діагностики 

бокавірусної інфекції з використанням методу ПЛР у моноплексному та 
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мультиплексному форматах. 

Вперше розроблено та запропоновано алгоритм етіологічної діагностики, який 

включав в себе комплекс сучасних молекулярно-генетичних технологій на 

платформі ПЛР у мультиплексному форматі та експрес-діагностику швидкими ІХА-

тестами. Алгоритм дає можливість не тільки підвищити ефективність лабораторної 

діагностики та ідентифікувати бокавірус людини, але й виявляти одночасно інші 

респіраторні збудники. 

Вперше, на основі скринінгових досліджень перещеплюваних культур клітин 

в умовах in vitro розроблено метод культивування та виділення HBoV1, який дає 

можливість поглибленого вивчення біологічних властивостей цього вірусу для 

моніторингу за циркуляцією збудника, вивчення противірусної дії хіміопрепаратів і 

дезінфектантів.  

Практичне значення одержаних результатів. Удосконалено лабораторну 

діагностику бокавірусної інфекції у дітей, оптимізовано преаналітичний етап 

дослідження на бокавіруси та інші респіраторні віруси, надані рекомендації та 

запропоновано метод ПЛР у мультиплетному форматі на виявлення 12-16 

респіраторних вірусів. Розроблено алгоритм етіологічної діагностики бокавірусної 

інфекції, що дає можливість встановити причину захворювання в 90,3 % випадків, а 

також зробити оптимальний вибір молекулярно-генетичних методів і швидких ІХА-

тестів та їх комбінації для виявлення мікст-інфекції респіраторних вірусів і 

бактеріальних збудників з отриманням результату в термін від 15 хвилин до 12 

годин.  

Результати дослідження впроваджено в практику вірусологічних лабораторій 

ДУ «Київський міський лабораторний центр МОЗ України» і Національної дитячої 

спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ», клініко-діагностичну лабораторію 

«Київського міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом». 

По матеріалам дисертації підготовано та впроваджено інформаційні листи про 

нововведення в систему охорони здоров`я: № 72-2016 «Алгоритм лабораторної 

діагностики вірусних і бактеріальних інфекцій у дітей з бронхообструктивним 

синдромом» і № 73-2016 «Детекція та ідентифікація вірусу грипу та інших 

респіраторних збудників методом полімеразної ланцюгової реакції в 

мультиплексному форматі у реальному часі». 

Розроблені та впроваджені в практику охорони здоров’я методичні 

рекомендації «Фармакоекономічні підходи до раціонального використання засобів 

лабораторної діагностики респіраторних вірусних інфекцій» (Київ 2016). 

Матеріали дисертації використовуються в навчальному процесі кафедр 

вірусології та педіатрії № 1 НМАПО імені П. Л. Шупика. Крім цього, матеріали 

дослідження увійшли до навчально-методичного посібника для лікарів, лікарів-

інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів післядипломної освіти) «По-

лімеразна ланцюгова реакція в лабораторній діагностиці інфекційних хвороб» (Київ 

2012) та у «Збірних тестових завдань з вірусології» (Київ 2015). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою працею автора. 

Дисертантом самостійно здійснено патентно-інформаційний пошук, опрацьовані 

дані літератури за темою дисертаційної роботи, обрано та обґрунтовано етапи та 

методи дослідження, їх виконання та аналіз отриманих результатів. Здобувачем 
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самостійно проведено дослідження біологічного матеріалу, розроблено алгоритм 

лабораторної діагностики, проведені експериментальні дослідження щодо 

оптимізації преаналітичного та аналітичного етапів.  

Автор висловлює щиру подяку науковому керівнику д.мед.н професору 

Дзюблик І. В. за сприяння та допомогу у виконанні дисертаційної роботи. 

Провідному науковому співробітнику ЦНДЛ НМАПО імені П. Л Шупика к.б.н. 

Трохименко О. П. за проведення експериментальних досліджень у культурах клітин. 

Старшому науковому співробітнику ЦНДЛ НМАПО імені П. Л Шупика к.б.н. 

Соловйову С. О. за допомогу консультативного характеру при роботі над 

методичними рекомендаціями. Співробітниками кафедри педіатрії № 1 НМАПО 

імені П. Л. Шупика, завідувачу кафедри, д.мед.н професору Охотніковій О. М., 

асистенту, к.мед.н. Руденку С. М. і співробітникам кафедри дитячих інфекційних 

хвороб Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького, завідувачу кафедри, д.мед.н. професору Надразі О. Б., клінічному 

ординатору Гладченко О. І. за здійснення клінічних обстежень дітей.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи були представлені доповідями на науково-практичних 

конференціях: «Актуальні інфекційні захворювання: клініка, діагностика, лікування 

та профілактика» (22–23 листопада 2012р., м. Київ); 7-й міжнародній конференції 

«Біоресурси та віруси» (10–13 вересня 2013 р., м. Київ); науково-практичній 

конференції молодих вчених з міжнародною участю «Наукова та інноваційна 

діяльність молодих вчених: сьогодення та перспективи» (25 квітня 2013р., м. Київ); 

Scientific and Practical Conference «Respirology» (2014р., Stockholm); науково-

практичній конференції молодих вчених з міжнародною участю «Сьогодення і 

майбутнє науки в практичній медицині» (22 травня 2014р., м. Київ); 8-й 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Лабораторная диагностика 2014» (28–29 марта 2014р., г. Москва); науково-

практичній конференції молодих вчених з міжнародною участю «ХИСТ» (26–27 

лютого 2015р., м. Чернівці); науково-практичній конференції молодих вчених з 

міжнародною участю «Сучасна медицина: актуальні питання» (17–18 листопада 

2015р., м. Одеса); науково-практичній конференції молодих вчених НМАПО імені 

П.Л. Шупика, «Науково-практична діяльність молодих вчених медиків: досягнення і 

перспективи розвитку» (20 травня 2016р., м. Київ). 

Публікації. Матеріали дисертації були висвітлені у 20 наукових працях, з них 

11 статей у фахових журналах і збірниках наукових праць (1 – одноосібна, 10 – у 

співавторстві), 4 тез у збірниках матеріалів наукових конференцій та з’їздів, 2 

навчально-методичних посібника, 1 методичні рекомендації та 2 інформаційні 

листи. 

Структура і обсяг роботи. Робота викладена на 140 сторінках друкованого 

комп`ютерного тексту, складалася зі вступу, огляду літератури, розділу матеріалів і 

методів, трьох розділів власних досліджень, аналізу і узагальнення отриманих 

результатів, висновків, практичних рекомендацій. Список літератури налічує 210 

джерел, з них 177 опубліковані латиницею. Робота ілюстрована 37 малюнками, 

містить 12 таблиць.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали та методи дослідження. Матеріалом для дослідження були мазки 

з порожнини носу, відібрані двічі в перші 2 доби з моменту госпіталізації хворих, 

переважно в період від 1 до 36 години поступлення їх до стаціонарів. 

Використовували: велюр-тампони «FLOQ Swab» («COPAN», Італія), тампони 

із віскози «JS» («Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd», Китай) та цитощітки 

«ЗГУ-ЦМ» («Центрмед», Росія). Для транспортування біологічних зразків викори-

стовували універсальне транспортне середовище «UTM for the Collection and 

Preservation of Virus, Clamidia, Mycoplasma, Ureaplasma» («Copan Diagnostics», 

Італія) та транспортне середовище («AmpliSens», Росія). 

Для виділення нуклеїнових кислот застосовували набори реагентів: «Рибо-

преп» («AmpliSens», Росія), «Nucleo Spin Dx Virus, VACHEREY-NAGELTM» 

(«Seegene», Корея). ДНК/РНК респіраторних вірусів, в тому числі HBoV виявляли за 

допомогою наборів реагентів: «ГРВІ-Скрин-FL-варіант-FRT» («AmpliSens», Росія), 

«M. pneumonia LC PCR Kit» («Segene», Корея), «С. pneumonia LCPCR Kit» 

(«Segene», Корея). «Anyplex II RV 16 Detection (1.1)» («Seegene», Корея). 

Ампліфікацію здійснювали за допомогою приладів: Rotor Gene 6000 («Corbett 

Research», Австралія) і CFX 96ТМ («Bio-Rad», США). Валідацію результатів 

дослідження проводили за допомогою програм встановлених на прилади та 

персонального комп`ютера. 

Використовували «Viasure RNA-DNA Extraction Kit» («Cer Test», Іспанія), для 

ампліфікації «Viasure Bocavirus Real-time Detection Kit» («Cer Test», Іспанія). 

Валідацію результатів дослідження здійснювали за допомогою програми і приладу 

IQ 5 («Biorad», США). 

Для секвенування методом Сенгера застосовували набори реагентів: «Big Dye 

Terminator v 3.1 Cycle Sequencing Kit» («Appiled Biosystems», США), «Big Dye 

Terminator 5 Х Sequencing Buffer» («Appiled Biosystems», США), використовували 

секвенатор «Pac Bio RS ІІ» (США). 

Використовували експрес-тести на основі імунохроматографічного аналізу 

(швидкі ІХА-тести): «Cito Test Influenza A&B», «Cito Test Adeno Respi», «Cito Test 

HRsV Blister», («Фармаско», Україна), «Alere Binax NOW Streptococcus 

pneumoniae», («Alere», Іспанія), «Alere Binax NOW Legionella» («Alere», Іспанія). 

Було використано 6 ліній перещеплюваних субстратзалежних культур клітин: 

HEP-2 (культура аденокарциноми гортані), HeLa (культура аденокарциноми шийки 

матки), L41 (культура моноцитарної лейкемії людини), MDCK (культура нирки 

собаки). Культури клітин були одержані із банку клітинних ліній Інституту 

експериментальної патології, онкології і радіології імені Р.Е. Кавецького НАН 

України. Культури клітин ПТП (культура тестикули поросят) і СНЕВ (культура 

свинячої нирки ембріональна версенізована) були отримані з Інституту ветеринарної 

медицини НАН України. 

В роботі застосовано методи: культивування перещеплюваних субстрат-

залежних культур клітин макро- і мікрометодами; зараження, адаптації, виділення та 

індикації бокавірусів за цитопатичною дією; фарбування препаратів; світлової та 

люмінесцентної мікроскопії; експрес-тести; виділення геномної вірусної ДНК/РНК, 

полімеразної ланцюгової реакції в моно- і мультиплексному форматах з детекцією 
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продукту ампліфікації в режимі реального часу, секвенування геному HBoV1 за 

Сенгером [Sanger F., 1980]. 

Математичний і статистичний аналіз отриманих результатів досліджень 

здійснювали за допомогою ліцензійного програмного пакету Statistica for Windows 

6.1. Оцінку достовірності отриманих результатів здійснювали за t-критерієм 

Ст`юдента. Для параметричних показників здійснювали розрахунок середнього 

арифметичного (М), помилки середньої (m). Результати оцінювали на рівні 

достовірності не більше p<0,05 (Лапач С. Н. та співав., 2000; Атомонов М.Ю., 2006). 

Кількісну складову експериментальної частини дисертаційного дослідження 

подано в табл. 1.  

Таблиця 1 

Обсяг виконаної роботи 

 

Задачі Методи Кількість 

Встановити роль бокавірусів 

людини в етіології ГРВІ 

ПЛР у мультиплексному форматі  

на 12-16 вірусних збудників 

194 

мазки з 

носу 

Встановити роль бокавірусів 

людини при інфекційному 

загостренні БА і БОС 

ПЛР у мультиплексному форматі  

на 12-16 вірусних збудників 

156 

мазків з 

носу 

Дослідити молекулярно-

генетичні особливості 

бокавірусної інфекції 

Метод секвенування геному HBoV1  

за Сенгером 

40 

зразків 

ДНК  

Підтверджуючий тест  

«Bocavirus Real-Time Detection Kit» 

48 

зразків 

ДНК 

Розробити та науково 

обґрунтувати алгоритм 

лабораторної діагностики 

бокавірусної інфекції 

ПЛР у мультиплексному форматі на 2 

збудника (S. pneumonae, L. pneumonae) 

78 

зразків 

Швидкі ІХА-тести на виявлення: 

вірусів грипу А і В, Аденовірусів, РС-

вірусів, S. pneumonae, L. pneumonae 

400 

тестів 

Удосконалити лабораторну 

діагностику бокавірусної 

інфекції 

Відбір біологічного матеріалу велюр-

тампонами, тампонами із віскози, 

цитощітками; фарбування препаратів, 

світлова мікроскопія, ПЛР на 16 

збудників 

224 

препарати 

Розробити метод 

культивування та виділення 

бокавірусу людини в 

перещеплюваних культурах 

клітин в умовах in vitro 

Культивування культур клітин: CHEB, 

MDCK, HEP-2, HeLa, L41, ПТП; 

світлова мікроскопія; люмінісцентна 

мікроскопія; ПЛР на 16 збудників 

1728 

моношарів 
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Результати власних досліджень та їх обговорення. Досліджували роль бока-

вірусів людини в етіологічній структурі ГРВІ за період з жовтня 2012 року по 

грудень 2014 років. Обстежено 97 дітей віком від 3 місяців до 15 років, у 

середньому (39,5±2,5) місяця, які знаходилися на лікуванні в інфекційному 

відділенні у Львівській дитячій міській клінічній лікарні. Серед них хлопчиків було 

51 (52,6 %), а дівчаток – 46 (47,4 %). Госпіталізованих пацієнтів рандомізовано за 

віком на чотири групи: перша група налічувала 12 дітей віком від 3 місяців до 1 

року (12,3 %), друга - нараховувала 67 дітей віком 1-3 роки (69,0 %), третя - 10 дітей 

3-5-річного віку (10,3 %) і четверта - 8 дітей старше 5 років (8,2 %).  

Для етіологічної діагностики використовували метод ПЛР у мультиплексному 

форматі на 12 та на 16 вірусних збудників: бокавіруси (HBoV), аденовіруси (HAdV-

В, С, Е), вірусів парагрипу (HPiV 1-4), коронавіруси (HCoV - OC43, E229, NL63, 

HKUI), риновірус (HRV), РС-вірус (HRsV А, В), метапневмовірус (HMpV). 

Встановлено, що значну перевагу серед респіраторних вірусних збудників в 

етіологічній структурі ГРВІ мали бокавіруси людини (42,3 %). Дещо з меншою 

частотою виявляли віруси парагрипу (21,2 %), аденовіруси (19,2 %), риновіруси (9,7 

%), РС-віруси та метапневмовірус по 3,8 % відповідно (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Етіологічна структура ГРВІ у дітей за період з 2012 по 2014 роки  

(результати наведені у відсотках від загальної кількості лабораторно підтверджених 

випадків) 

 

Крім того, досліджували частоту виявлення бокавірусів в етіологічній 

структурі ГРВІ у дітей різних вікових груп (рис. 2). 

HBoV-42,3%

HPiV-21,2%

HAdV-19,2%

HRV-9,7%

HRsV-3,8% HMpV-3,8%
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Рис. 2. Особливості етіологічної структури ГРВІ у дітей різних вікових груп  

(результати наведені у відсотках від загальної кількості лабораторно підтверджених 

випадків) 

 

У хворих другої групи HBoV виявлено у 25,0 %, у третьої групи в 15,4 %, зі 

значно меншою частотою в четвертій групі - 1,9 %. Бокавірус людини взагалі не 

виявляли в групі хворих дітей до 1 року.  

Бокавірусну моно-інфекцію визначали в 45,5 %, а мікст-інфекцію («бока-

вірус + риновірус», «бокавірус + аденовірус») в 54,5 % випадків. 

Оцінюючи особливості клінічного перебігу бокавірусної інфекції відмічено, 

що більшість пацієнтів були госпіталізовані в стаціонар на 6-18 годину від початку 

захворювання. Причиною звернення було: біль у горлі, нежить, задишка, неспокій, 

висока температура тіла, сильний кашель.  

Основні симптоми ГРВІ у дітей з бокавірусною інфекцією в залежності від 

віку і статі представлено на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Основні симптоми ГРВІ у дітей з бокавірусною інфекцією в залежності 

від віку та статі (результати наведені у відсотках від загальної кількості лабораторно 

підтверджених випадків) 
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Вивчали роль бокавірусів людини при інфекційному загостренні БА та БОС у 

дітей. При цьому обстежено 66 дітей віком від 3 місяців до 6 років середній вік 

пацієнтів становив (36,3±2,5) місяців, госпіталізованих до Національної дитячої 

спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» в період з 2012-2013 роки. З діагнозом БА у 

дослідження включено 28 осіб (42,4 %), а з БОС – 38 осіб (57,6 %). Серед них 

хлопчиків було 46 (69,7 %), а дівчаток – 20 (30,3 %). Методом рандомізації, діти 

були розподілені на чотири групи за віком. Першу групу склали 17 осіб віком до 1 

року, другу - 21 особа віком від 1 до 3 років, третю – 23 дитини від 3 до 5 років, 

четверту – 5 осіб старше 5 років. У контрольну групу війшли 12 дітей І і ІІ груп 

здоров’я. Всього було обстежено 78 дітей. 

Діагноз БА встановлювали відповідно до Наказу МОЗ України № 767 від 

27.12.2005 року «Про затвердження протоколів діагностики та лікування алер-

гологічних хвороб у дітей» та № 868 від 08.10.2013 року «Про затвердження та 

впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної 

допомоги при бронхіальній астмі».  

Для виявлення вірусних респіраторних збудників, в тому числі, бокавірусів 

людини застосовували ПЛР у мультиплексному форматі на 12-16 збудників 

(табл. 2). 

Таблиця 2 

Результати досліджень зразків біологічного матеріалу методом ПЛР  

у мультиплексному форматі в режимі реального часу у дітей  

із інфекційним загостренням БА та БОС 

 

Показник 

Бронхіальна астма 

 

(n=28) 

Бронхообструктивний 

синдром 

(n=38) 

абс.ч  %±m % абс.ч  %±m % 

Бокавірус 15 53,6±9,4 7 18,4±6,3 

Аденовірус 4 14,3±6,6 2 5,3±3,6 

Метапневмовірус 1 3,6±3,5 4 10,5±4,9 

Риновірус 2 7,1±4,8 4 10,5±4,9 

РС-вірус 5 17,8±7,2 4 10,5±4,9 

Віруси парагрипу 1–4 1 3,6±3,5 2 5,3±3,6 

Не виявлено 0 0 15 25,9±7,1 

 

Етіологічна структура вірусних збудників у дітей при інфекційному 

загостренні БА (a) та БОС (b) представлена на рис. 4. 
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                      a                                                                 b                                  

Рис. 4. Етіологічна структура вірусів при інфекційному загостренні БА (a) 

та БОС (b) (дані наведені у відсотках від загальної кількості лабораторно підтверд-

жених випадків) 

 

В результаті ПЛР-дослідження БА виявлено HBoV у 53,6 %, HRsV – 17,8 %, 

HAdV – 14,3 %, HRV – 7,1 %, а HMpV і HPiV по 3,6 % випадків. У пацієнтів із БОС 

HBoV був ідентифікований у 30,4 % випадків, HRsV, HRV та HMpV - у 17,4 % 

відповідно, а HAdV і HPiV - у 8,73 % випадків відповідно.  

Особливості етіологічної структури інфекційного загострення БА і БОС у 

дітей різних вікових груп з 2012 по 2013 роки наведені на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Особливості етіологічної структури інфекційного загострення 

 БА і БОС у дітей різних вікових груп за весь період спостереження (у відсотках від 

загальної кількості лабораторно підтверджених результатів) 
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взагалі не виявляли.  

Серед хворих з інфекційним загостренням БА і БОС у яких виявляли бока-

вірус людини, моно-інфекція була встановлена в 86,4 % випадків, а мікст-інфекція 

(«бокавірус + риновірус + аденовірус» і «бокавірус + РС-вірус + аденовірус») – у 

13,6 % випадків. 

Попередній аналіз показав, що частота епізодів ГРВІ у хворих БА становила 

(1,5±0,2 епізоду) і була практично такою ж (p>0,05), як і у дітей (1,6±0,3 епізоду). 

Середній вік появи перших епізодів ГРВІ у дітей з БА складав (21,0±1,5) місяця, а у 

дітей з БОС – (21,7±1,1) місяця, що свідчило про ранню маніфестацію хвороби. Час, 

що проходив від маніфестації ознак БА до встановлення діагнозу, в середньому 

становив (19,7±1,6) місяця, що пов`язано з труднощами встановлення діагнозу у 

ранньому віці. Вікові особливості частоти основних клінічних симптомів хвороби 

наведено у табл. 3. 

Таблиця 3 

Характеристика основних клінічних симптомів (М±m%), бокавірусної інфекції 

у дітей із загостренням БА та БОС в залежності від віку 

 

 

Клінічні симптоми 

Вік обстежених дітей 

до 1 року 

 

n=17 

1-3 роки 

 

n=21 

3-5 років 

 

n=23 

старше 5 

років 

n=5 

Закладеність носа 88,2±7,8 90,5±6,4 91,3±5,8 60,0±21,9 

Ринорея 52,9±12,1 85,7±7,6 73,9±9,2 40,0±21,9 

Гіперемія зіву 47,0±12,1 52,4±10,8 86,9±7,0 60,0±21,9 

Кашель 17,6±9,2 61,9±12,0 65,2±9,9 20,0±17,9 

Ядуха 35,3±11,6 23,8±9,3 13,0±7,0 - 

 

Як видно з даних цієї таблиці, у всіх вікових групах були відмічені катаральні 

явища різних ступенів важкості. Достовірних відмінностей по частоті виявлення 

таких симптомів, як закладеність носа та ринорея не було виявлено (p>0,05). 

Гіперемію зіву відмічали в кожній віковій групі і особливо часто у пацієнтів віком 

від 3 до 5 років. Наведені дані свідчать про те, що за клінічними симптомами 

встановити причину захворювання немає можливості, що підкреслює необхідність 

лабораторної ідентифікації збудника інфекції. 

Проводилась ідентифікація таких респіраторних патогенів, як віруси 

парагрипу, аденовіруси, риновіруси, метапневмовірус і бокавірус по раках. Так, у 

2012 році респіраторні віруси були виявлені в (72,2±5,3) % випадків, у 2013 році – в 

(53,6±7,8) %, у 2014 році –  в (52,0±7,1) % випадків. 

Встановлено, що в різні роки серед всіх респіраторних вірусів частота 

виявлення бокавірусу при моно-інфекції варіювала в межах (36,5±6,7) %, а при 

мікст-інфекції - (8,0±5,5) % до (21±5,6) (табл. 4). 
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Таблиця 4 

Частота виявлення бокавірусної моно- і бокавірусної мікст-інфекції та інших 

респіраторних вірусів у дітей за період спостереження по роках 

 

Рік 

Кількість 

обстежених 

хворих 

(n) 

Загальна кількість 

виявлених вірусів 

HBoV-моно 

інфекція 

HBoV-мікст 

інфекція 

абс.ч М±m% абс.ч.  М±m% абс. ч М±m% 

2012 72 52 72,2±5,3 19 36,5±6,7 11 21,1±5,6 

2013 41 22 53,6±7,8 8 36,4±10,2 2 9,1±3,0 

2014 50 25 50,0±7,1 2 8,0±5,4 2 8,0±5,5 

 

Аналіз щомісячного виявлення бокавірус людини та інших респіраторних 

вірусних збудників у період спостереження з 2012 по 2014 роки представлено на 

рис. 6.  

 

 
Рис. 6. Результати виявлення респіраторних вірусів по місяцям за період  

з 2012 по 2014 років 

 

Встановлено, що частота виявлення бокавірусу людини коливалася в широких 

межах упродовж року та чітко характеризувалася двома піками: один із них 

припадав на вересень-жовтень, що спіпадало з даними російськиї і білоруських 

вчених, щодо циркуляції HBoV1 серед дитячого населення цих країн [Баранова 

И. П., 2015; Сергиенко Е. Н., 2014], а другий - на весняний період з максимальним 

виявленням у квітні місяці, що за даними літератури більш характерно для країн 

Західної Європи [Zaiga N.K. et. al., 2016]. 

Важливою задачею дисертаційного дослідження було вивчення молекулярно-
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генетичних особливостей бокавірусів людини виявлених у дітей за період 2012-2014 

роки в Україні. В нашому дослідженні, також було застосовано підтверджуючий 

тест «Viasure Bocavirus Real-time Detection Kit» («Cer Test», Іспанія), який 

призначений для виявлення лише HBoV1. В основу методу покладено принцип ПЛР 

у моноплексному форматі з детекцією продуктів реакції в режимі реального часу. 

Вивчено всі позитивні на HBoV проби, які попередньо протестовано за допомогою 

ПЛР у мультиплексному форматі на 12-16 респіраторних збудників. В результаті 

проведеного дослідження всіх позитивні зразки були ідентифіковані, як HBoV1. 

Для характеристики генотипу HBoV нами застосовано метод Сенгера (рік), 

який виконували в референс-центрі з моніторингу за збудниками інфекцій 

дихальних шляхів ФБУН ЦНІЕ Росспоживнагляду (керівник центру, к.б.н. С. Б. 

Яцишина). В основу методу покладено принцип синтезу комплементарного ланцюга 

на основі мДНК за допомогою ДНК-полімерази. Філогенетичне дерево будували 

методом поєднання найближчих сусідів із застосуванням перестановочного аналізу 

статистичної значимості сконструйованого дерева по 500 реплікам (рис. 7).  

Порівняння та аналіз нуклеотидних послідовностей виконували за допомогою 

алгоритму BLAST 2.2.24 із застосуванням серверу Національного центру 

біотехнологічної інформації «NCBI», (США), який включав в себе бази даних Gen 

Bank (США), EMBL (Европа) і DDBJ (Японія).  

 

 
 

Рис. 7. Філограма повногеномних послідовностей генотипів HBoV  

побудована методом максимальної подібності, у вузлах, вказані статистичні 

 індекси підтримки 
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Таким чином, отримані нами дані свідчать, що HBoV1 відіграє провідну роль 

в етіологічній структурі у хворих на ГРВІ та інфекційне загострення БА і БОС, а 

також про переважну його циркуляцію на території України. 

Аналіз власних досліджень щодо використання ПЛР у мультиплексому 

форматі дозволив науково обгрунтувати і запропонувати алгоритм етіологічної 

лабораторної діагностики респіраторних інфекції, в тому числі HBoV, який 

базується на двох різних методичних підходах. Це індикація антигенів 

респіраторних вірусних і бактеріальних агентів та детекція геномної ДНК/РНК 

збудників. За першого підходу застосовували сучасні високочутливі та 

високоспецифічні швидкі ІХА-тести, а за другого – ПЛР у мультиплексному 

форматі. Включення до алгоритму діагностики високотехнологічної ПЛР у 

мультиплексному форматі в комплексі зі швидкими ІХА-тестами дозволило не 

тільки ідентифікувати бокавірус людини, але й виявити випадки бокавірусної мікст-

інфекції з іншими збудниками вірусної або бактеріальної природи (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Алгоритм лабораторної діагностики бокавірусної інфекції 
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та значно підвищити ефективність етіологічної діагностики респіраторних інфекцій у 

дітей до 90,3 %. 
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Важливою складовою роботи стало експериментальне дослідження та 

розробка методу виділення та культивування HBoV1. В роботі використано 45 

позитивних на HBoV1 зразків, проведено скринінг 6 ліній клітин (HEP-2, HeLa,  

L-41, ПТП, MDCK, СНЕВ). Культивування, накопичення та визначення 

інфекційного титру бокавірусу людини за цитопатичною дією (ЦПД) в 

перещеплюваних клітинних лініях, здійснювали мікрометодом у 96-лункових 

культуральних планшетах «Sarstedt» впродовж трьох пасажів, з контролем ЦПД 

збудника під інвертованим мікроскопом «Primo Vert» (Німеччина) з фазовим 

контрастуванням зображення та його візуалізацією і фотографуванням з 

використанням Axio Сam Erc 5s. Встановлено, що із 6 клітинних культур тільки в 

культурі клітин ПТП була виявлена та підтверджена стабільна репродукція HBoV1 і 

детекція з чіткою ЦПД. Цитопатична дія супроводжувалась порушенням цілісності 

клітиного моношару і появою осередків округло-клітинної дегенерації спочатку на 

периферії моношару з наступним залученням в цей процес усіх клітин та їх 

поступовим відшаруванням від поверхні росту через 72 години.  

Ефективність запропонованого методу на всіх етапах культивування була 

підтверджена молекулярно-генетичною детекцією HBoV1 методом ПЛР у 

мультиплексному форматі тест-системою «Anyplex II RV 16 Detection (1.1)» 

(«Seegene», Корея). 

В результаті проведеного дослідження встановлено, що культура клітин ПТП 

є пермісивною по відношенню до HBoV1 і придатною для його пасажування з 

накопиченням збудника в титрах 2,0–2,5 lg ТЦД50/0,1 мл і більше. Це дозволило 

обґрунтувати доцільність використання культури клітин ПТП для культивування 

HBoV1 з метою поглибленого вивчення біологічних властивостей збудника, 

противірусної дії хіміопрепаратів, дезінфектантів, тощо.  

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі вирішена актуальна науково-практична задача сучасної 

медичної вірусології, щодо удосконалення лабораторної діагностики бокавірусної 

інфекції та встановлення ролі бокавірусу людини першого генотипу у спричиненні 

гострих респіраторних вірусних інфекцій та інфекційного загострення бронхіальної 

астми та бронхообструктивного синдрому у дітей України. 

1. Встановлена етіологічна роль бокавірусу людини у виникненні гострих 

респіраторних вірусних інфекцій у госпіталізованих дітей. Показано, що в 

етіологічній структурі гострих респіраторних вірусних інфекцій за період з 2012 по 

2014 роки ідентифіковано бокавіруси в 42,3 %, віруси парагрипу у 21,2 %, 

аденовіруси - 19,2 %, риновіруси - 9,7 %, РС-вірус - 3,8 %, метапневмовірус - 3,8 % 

випадків. Найбільш часто HBoV виявляли у віковій групі від 1 до 3 років (25 % 

випадків) та в групі дітей від 3 до 5 років (15,4 % випадків). Визначено бокавірусну 

моно-інфекцію у 45,5 % та бокавірусну мікст-інфекцію «бокавірус + риновірус», 

бокавірус + аденовірус» у 54,5 % випадків. 

2. Проведено ідентифікацію бокавірусу людини при інфекційному загостренні 

бронхіальної астми та бронхообструктивного синдрому у дітей. Так, при 

бронхіальній астмі бокавіруси людини було виявлено у 53,6 %, РС-віруси у 17,8 %, 

аденовіруси – 14,3 %, риновірус – 7,1 %, а метапневмовірус і віруси парагрипу по 
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3,6 % випадків відповідно. При бронхообструктивному синдромі бокавіруси було 

ідентифіковано у 30,4 %, риновірус, РС-вірус і метапневмовірус по 17,4 %, а віруси 

парагрипу та аденовіруси по 8,7 % відповідно.  

Бокавірусна моно-інфекція була виявлена в 86,4 % випадків, а бокавірусна 

мікст-інфекція «бокавірус + риновірус + аденовіру» та «бокавірус + РС-вірус + 

аденовірус» у 13,6 % випадків. Найбільш часто бокавірусну інфекцію виявляли у 

вікових групах від 1 до 3 років (23,8 %) і від 3 до 5 років (19,0 %).  

3. Встановлено, що частота виявлення бокавірусу людини коливається в 

широких межах упродовж року та чітко характеризувалася двома піками: один з них 

припадає на вересень-жовтень місяці, а другий - на весняний період з максимальним 

виявленням у квітні місяці.  

4. Дослідження молекулярно-генетичної різноманітності ізолятів бокавірусу 

людини виявлених у 2012-2014 роках показало, що у дітей з гострими 

респіраторними вірусними інфекціями та з інфекційним загостренням бронхіальної 

астми і бронхообструктивного синдрому виявлялявся бокавірус людини 1 типу. 

5. Удосконалено лабораторну діагностику бокавірусної інфекції шляхом 

впровадження методу полімеразної ланцюгової реакції у моноплексному та 

мультиплексному форматах. Науково обґрунтовано алгоритм етіологічної 

діагностики бокавірусної інфекції, який включає в себе комплекс сучасних 

молекулярно-генетичних методів ідентифікації бокавірусів та інших бактеріальних і 

вірусних збудників на платформі полімеразної ланцюгової реакції у мульти-

плексному форматі та експрес-діагностику швидкими ІХА-тестами, що дає 

можливість підвищити ефективність лабораторної діагностики у 90,3 %. 

6. Розроблено метод культивування та виділення HBoV1 в перещеплюваній 

субстратзалежній культурі клітин тестикул поросят в умовах in vitro із наступною 

молекулярно-генетичною ідентифікацією HBoV1 для поглибленого вивчення біоло-

гічних властивостей збудника, противірусної дії хіміопрепаратів, дезінфектантів. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Для встановлення етіологічного діагнозу бокавірусної інфекції у дітей з 

клінічними проявами ГРВІ та при інфекційному загостренні БА і БОС 

запропоновано застосування методу ПЛР у мультиплексному форматі.  

Для оптимізації преаналітичного етапу при молекулярно-генетичних 

дослідженнях на бокавіруси, запропоновано використовувати для відбору мазків з 

носу дітям віком до 5 років велюр-тампони, а дітям старше 5 років – цитощітки.  

Розроблено метод культивування та виділення HBoV1 в умовах in vitro з 

наступною молекулярно-генетичною ідентифікацією збудника. 
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Соломко Ю. О. Лабораторна діагностика та молекулярно-епідеміологічні 

особливості бокавірусної інфекції в Україні. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 03.00.06 – вірусологія. – ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних 

хвороб імені Л. В. Громашевського НАМН України», Київ, 2017. 

Дисертаційна робота присвячена встановленню ролі бокавірусної інфекції в 

етіологічній структурі гострих респіраторних вірусних інфекцій у госпіталізованих 

дітей України, визначенню її молекулярно-епідеміологічних особливостей та 

лабораторній діагностиці на основі використання сучасних молекулярно-генетичних 

методів.  

Встановлено роль бокавірусу людини в етіологічній структурі ГРВІ і при 

інфекційному загостренні БА і БОС у дітей. Уточнено молекулярно-епідеміологічні 

особливості бокавірусної інфекції та доведено циркуляцію HBoV1 генотипу на 

території України. Запропоновані нові методичні підходи і алгоритм лабораторної 

діагностики бокавірусної інфекції у дітей із застосуванням комплексу сучасних 

молекулярно-генетичних методів на платформі полімеразної ланцюгової реакції та 

експрес-діагностики швидкими ІХА-тестами. Удосконалено лабораторну 

діагностику на преаналітичному та аналітичному етапах дослідження. Вперше, 

розроблено метод виділення та культивування HBoV1 в перещеплюваній культурі 

епітеліальних клітин тестикул поросят. 

Ключові слова: бокавірус, бокавірусна інфекція, ГРВІ, бронхіальна астма, 

бронхообструктивний синдром, полімеразна ланцюгова реакція, перещеплювана 

культура епітеліальних клітин тестикул поросят. 
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Диссертация посвящена установлению роли бокавирусной инфекции в 

этиологической структуре острых респираторных вирусных инфекций у 

госпитализированных детей Украины, определению ее молекулярно-

эпидемиологических особенностей и лабораторной диагностике на основе 

использования современных молекулярно-генетических методов. 

В работе исследовали роль бокавирусной инфекции в этиологической 

структуре ОРВИ. Было обследовано 97 детей в возрасте от 3 месяцев до 15 лет. 

Пациенты находились на стационарном лечении во Львовской детской городской 

клинической больнице.  

Для этиологической диагностики использовали метод ПЦР в мультиплексном 

формате на 12-16 вирусных возбудителей: бокавирусы (HBoV), аденовирусы (HAdV 

В, С, Е), вирусы парагриппа (HPiV 1-4), коронавирусы (HCoV OC43, E229, NL63, 

HKUI), риновирусы (HRV), РС-вирус (HRsV) и метапневмовирус (HMpV). 

Установлено, что значительное преимущество среди других респираторных 

вирусных возбудителей в этиологической структуре ОРВИ имели бокавирусы 

человека (42,3 %). Установлено частоту выявления бокавирусов у детей разных 

возрастных груп. Так, с наибольшей частотой бокавирус было идентифицировано у 

детей в возрасте от 1 года до 3 лет в 25,0 % и в группе от 3 до 5 лет в 15,4 % случаев. 

Также установлено бокавирусную моно-инфекцию в 45,5 % и микст-инфекцию в 

54,5 % случаев. 

Для изучения роли бокавирусов человека при инфекционном обострении БА и 

БОС у детей, было обследовано 66 детей госпитализированных в Национальную 

детскую специализированную больницу «ОХМАТДЕТ». Для этиологической 

диагностики также применяли метод ПЦР в мультиплексном формате на 12-16 

вирусных возбудителей. В результате проведенных исследований у больных с 

инфекционным обострением БА, бокавирус было виявлено в 53,6 % случаев, а с 

БОС у 30,4 % случаев. Чаще бокавирус идентифицировали в возрастной группе 

детей от 1 до 3 лет (23,8 %) и в группе от 3 до 5 лет (19,00 %). Было виявлено 

бокавирусную моно-инфекцию в 86,4 % случаев, а микст-инфекцию в 13,6 %. 

Уточнены молекулярно-эпидемиологические особенности бокавирусной 

инфекции и доказано циркуляцию HBoV1 генотипа на территории Украины. 

Предложены новые методические подходы и алгоритм лабораторной диагностики 

бокавирусной инфекции у детей с применением комплекса современных 

молекулярно-генетических методов на платформе полимеразной цепной реакции и 

экспресс-диагностики быстрыми ИХА-тестами. Усовершенствовано лабораторную 

диагностику на преаналитическом и аналитическом этапах исследования. Впервые 

разработан метод выделения и культивирования HBoV1 в прививаемой культуре 

эпителиальных клеток тестикул поросят. 

Ключевые слова: бокавирус, бокавирусная инфекция, ОРВИ, бронхиальная 

астма, бронхообструктивный синдром, полимеразная цепная реакция, прививаемая 

культура эпителиальных клеток тестикул поросят. 
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ANNOTATION 

Solomko Y. Laboratory diagnostics and molecular and epidemiological 

features of Bocavirus infection in Ukraine. – Manuscript.  

Dissertation for the degree of candidate of medical sciences by speciality 03.00.06 – 

virology. – SI "The L. V. Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious 

Diseases, Academy of Medical Sciences of Ukraine", Kyiv, 2017. 

The dissertation is devoted to determine the role of Bocavirus infection in 

etiological structure of acute respiratory viral infections (ARI) in hospitalized children in 

Ukraine, to define its molecular and epidemiological features and laboratory diagnostics 

on the basis of use of modern molecular and genetic methods. 

The role of Human Bocavirus in etiological structure of acute respiratory viral 

infections and in infectious exacerbation of Bronchial Asthma and Bronchial Obstruction 

Syndrome (Acute Bronchiolitis) in children is determined. Molecular and epidemiological 

features of Bocavirus infection are specified and circulation of HBoV1 type in the territory 

of Ukraine is proved. New methodical approaches and algorithm of laboratory diagnostics 

of Bocavirus infection in children with application of a complex of modern molecular and 

genetic methods on the platform of polymerase chain reaction and express diagnostics by 

rapid IChA (immunochromatographic assay)-tests are offered. Laboratory diagnostics at 

pre-analytical and analytical investigation phases are improved. For the first time the 

method of isolating and culturing HBoV1 in the instilled culture of epithelial cells of 

porcine testicles is developed. 

Key words: bocavirus, bocavirus infection, ARI, asthma, acute bronchiolitis, 

polymerase chain reaction, instilled culture of epithelial cells of porcine testicles. 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

ГРВІ - гострі респіраторні вірусні інфекції 

ГРЗ - гострі респіраторні захворювання 

БА - бронхіальна астма 

БОС - бронхообструктивний синдром 

ПЛР - полімеразна ланцюгова реакція 

ЦПД - цитопатична дія 

CHEВ - свиняча нирка ембріональна версенізована 

ПТП - культура тестикул поросят 

HBoV - Human Bocavirus 

HEP-2 - культура аденокарциноми гортані 

HeLa - культура аденокарциноми шийки матки 

L41 - культура моноцитарної лейкемії людини 

MDCK - культура нирки собаки 
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