ZDROWIE

WIRUS RSV
Infekcje układu oddechowego mają najczęściej podłoże wirusowe. Odpowiedzialne za ich rozwój są przede
wszystkim adenowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy oraz syncytialny wirus oddechowy (RSV). Najbardziej narażoną grupą osób na zakażenie tymi patogenami są dzieci w wieku do 6. roku życia. Przyjmuje
się, że wystąpienie u nich tego typu infekcji 6-8 razy
do roku stanowi normę. Szczególnie niebezpieczny jest
wirus RSV, który dominuje u dzieci do 2. roku życia.
Szacuje się, że do tego wieku, infekcje tym patogenem
przechodzi nawet 90% osób.

ŹRÓDŁA ZAKAŻENIA
Do zakażenia syncytialnym wirusem oddechowym RSV dochodzi najczęściej poprzez kontakt z wydzieliną zainfekowanej
osoby. Może ona pochodzić z:

•
•
•

nosa
oczu
jamy ustnej

Zakażenie może mieć także charakter
pośredni, gdy dojdzie do niego poprzez
zainfekowane rzeczy. Mogą
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nimi być różne przedmioty użyteczności
publicznej, jak klamki, zabawki w żłobku,
przyciski w windzie, itp., czy ręce innych
osób. Dużo rzadziej do infekcji dochodzi
drogą kropelkową.
Wylęganie się wirusa w zainfekowanym
organizmie trwa zazwyczaj od 5 do 8
dni. Oznacza to, że pierwsze objawy
choroby pojawiają się dopiero po tym
okresie. Niestety dziecko zaczyna być
źródłem zakażenia już tuż po zainfekowaniu. W tym momencie może już
zarażać inne osoby, czyli rozprzestrzeniać wirusa wśród swoich rówieśników,
członków rodzin i wszystkich osób,
z którymi ma kontakt.

EPIDEMIOLOGIA
Po jednorazowej infekcji wirusem RSV,
u 70% dzieci do 3. roku życia dochodzi do ponownego zakażenia. Dziećmi
najbardziej narażonymi na reinfekcje
są te uczęszczające do żłobków oraz
przedszkoli, a także maluchy podlegające hospitalizacji.
Poza powyższymi do czynników ryzyka
zakażenia dzieci przez wirus RSV należy
także zaliczyć:

•

wcześniactwo i niską masę urodzeniową;

•

krótki okres karmienia piersią (poniżej
4. miesięcy);

•

narażenie na dym tytoniowy, zarówno
w trakcie rozwoju płodowego, jak i po
urodzeniu;

•

niski status społeczny, na który składają się złe warunki mieszkaniowe;

•

współistniejące choroby w tym: mukowiscydozę, wrodzony niedobór
odporności, wady serca;

•

płeć męską (co ciekawe, na infekcje
wywołane przez RSV blisko 2-krotnie
częściej chorują chłopcy).
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OBJAWY INFEKCJI
W znacznej większości przypadków infekcji wywołanych przez RSV, pojawiające
się objawy mają charakter łagodny. Obejmują one przede wszystkim nieżyt
górnych dróg oddechowych, lekko
podniesioną temperaturę ciała,
suchy kaszel, a także senność.
Pojawia się także spadek
apetytu, co u niemowląt karmionych piersią
objawia się poprzez
niechęć do ssania.
Symptomy te podlegają leczeniu
objawowemu,
polegającemu
na zmniejszeniu wysięku z nosa,
zbiciu gorączki oraz
zahamowaniu napadów kaszlu.
W większości przypadków przechodzą one po 5-7
dniach od momentu, kiedy po raz
pierwszy się pojawią.
U ok. 10% dzieci zakażonych RSV rozwija się zapalenie
oskrzelików. Objawia się ono początkowo jako przewlekły nieżyt nosa
połączony z silnym, napadowym suchym kaszlem. Z czasem pojawiają
się takie symptomy jak ślinotok oraz
pienista wydzielina z ust. Zapaleniu oskrzelików często towarzyszy
także zapalenie ucha środkowego.
Rozwijające się zapalenie oskrzelików
charakteryzuje się występowaniem
zwiększonej częstości oddechów
u dziecka, wydłużeniem fazy wydechu, zasinieniem obszaru twarzy
z powodu wystąpienia hipoksemii,
a także okresami bezdechu.

Rozpoznania zapalenia oskrzelików może
dokonać tylko i wyłącznie lekarz, głównie
poprzez osłuchanie dziecka i zweryfikowanie wystąpienia charakterystycznych
symptomów. Zaliczymy do nich przede
wszystkim świsty wydechowe, furczenia, trzeszczenia, odgłosy opukowe pod
polami płucnymi, czy obniżone granice
płuc. Rzadziej wykonywane jest badanie
RTG płuc, które w przypadku zapalenia
oskrzelików może wykazać ich nadmierne upowietrznienie.
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Objawy charakterystyczne dla zapalenia oskrzelików utrzymują się zazwyczaj do 2 tygodni od pojawienia
się pierwszych symptomów. Jednak
nawet u co piątej osoby, zapalenie
oskrzelików może się utrzymywać
nawet 3 i więcej tygodni. Ciężki przebieg kliniczny tej choroby występuje
u ok. 2% dzieci. To one wymagają hospitalizacji. Pozostałe osoby do pełni
sił dochodzą w domowym zaciszu.
U 1 na 50 osób zainfekowanych wirusem RSV dochodzi do nadkażeń

bak ter yjnych. W efekcie roz wija
się zapalenie płuc. Jego objawy są
bardzo podobne do tych pojawiających się w przebiegu zapalenia
oskrzelików.

LECZENIE
Leczenie infekcji wywołanych przez
RSV polega przede wszystkim na

łagodzeniu w ystępujących objawów. W tym celu podawane są leki
zmniejszające nieżyt nosa. Najczęściej są to α-adrenomimetyki, które
stosowane bezpośrednio na błonę
śluzową nosa, obkurczają obecne
w niej naczynia krwionośne, tym
samym zmniejszając wysięk. Ponadto, zastosowanie znajdują

11

ZDROWIE
także preparaty hamujące suchy kaszel. Najczęściej podawane są one
u dzieci w postaci syropów, które
w swoim składzie zawierają takie
substancje lecznicze jak butamirat
i lewodropropizynę. W przypadku
występowania podwyższonej temperatury ciała stosuje się preparaty
mające działanie przeciwgorączkowe, ibuprofen oraz paracetamol.
W przypadku rozpoznania zapalenia
oskrzelików w większości przypadków
podawane są antybiotyki. Choć nie
jest to prawidłowa praktyka w leczeniu chorób wirusowych, jest często
stosowana ze względu na podobieństwo objawów zapalenia oskrzelików
do zapalenia płuc, w celu zapobiegania nadkażeniom bakteryjnym.
Gdy w przebiegu infekcji wirusem
RSV stwierdzone zostają objaw y
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prz ypominające te w ystępujące
w trakcie zaostrzenia napadów astmy oskrzelowej, podawane mogą
być preparaty zawierające w składzie
glikokortykosteroidy.
W celu łagodzenia pojawiających się
objawów, a także skrócenia czasu ich
trwania stosuje się także nebulizacje
z roztworów soli fizjologicznej, również tej o stężeniu 3%.

ZAPOBIEGANIE
Najważniejszą zasadą profilaktyki
pozwalającą zmniejszyć ryzyko infekcji wirusem RSV jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny, na
które składa się częste mycie rąk, czy
dezynfekcja rzeczy stanowiących potencjalne źródło zakażenia, np. zabawek. Należy także unikać palenia papierosów w towarzystwie dzieci, czy
narażenia ich na zanieczyszczenie

powietrza. Co więcej, zmniejszone
ryzyko infekcji tym patogenem występuje u tych niemowląt, które są
karmione piersią. Istotną kwestią jest
także izolacja dzieci zakażonych od
zdrowych. Szczególnie tych, u których występują przewlekłe choroby
układu oddechowego, a także posiadających nieprawidłowo funkcjonujący układ odpornościowy. Niestety,
nie istnieje szczepionka przeciwko
RSV, stąd tak ważne jest stosowanie
się do zasad profilaktyki biernej.
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