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Резюме:
Острите респираторни заболявания (ОРЗ) са доминиращи в ранна детска възраст. Изследването
цели да се определи честотата и клиничната значимост на най-често срещаните респираторни
вируси, асоциирани с ОРЗ при деца под 5 години, циркулиращи през зимен сезон 2016/17 в
България.
Материали и методи: През периода 10.2016 - 04.2017 са изследвани общо 401 назофарингеални
секрети на деца под 5 години, хоспитализирани (87%, 348/401) или амбулаторно лекувани (13.2%,
53/401) в различни региони на страната. За детекция, типиране и суптипиране на грипни A /B
вируси, респираторено-синцитиален вирус (RSV), метапневровирус (HMPV), параинфлуенца
вируси (PIV 1/2/3), риновируси (HRV), аденовируси (AdV) и бокавируси (BoV) беше използван
Real -Time RТ-PCR анализ.
Резултати: Сред анализираните 401 проби на деца бяха установени общо 359 (89,5%)
респираторни вируси. С моноинфекция бяха инфектирани 316 (88%) деца, с коинфекции 43
(11,8%), а при едно дете (0,2%) беше установена тройна инфекция. За грипни вируси бяха
положителни 93 (23%) проби. Честотата на останалите вируси беше определена както следва:
RSV - 144 (46%); НMPV - 26 (8.4%); PIV-1 - 0 (0%), PIV-2 - 5 (1.6%), PIV-3 - 15 (4.8%), HRV - 34
(11%), AdV – 40 (12%) и BoV 3 (0.9%). Пациентите с доказани грипни вируси бяха разпределени
по диагнози съответно: с ларинготрахеит - 25%, бронхиолит - 4,4%, пневмония - 24% и
неврологични усложнения - 42%. При децата негативни за грипни вируси, установихме следното
процентното разпределение по диагнози: ларинготрахеит - 72%, бронхиолит - 95%, пневмония 73%
и неврологични усложнения- 21%.
Заключение: Репираторно-синцитиалният вирус е водещ причинител на бронхиолит и
ларинготрахеит в ранна детска възраст. Неврологичните усложнения и пневмонията често налагат
хоспитализация и се асоциират с инфекция с грипни вируси.
Ключови думи: респираторен-синцитиален вирус, грипни вируси, бронхиолит, пневмония.

Въведение
Респираторните инфекции навсякъде по света се свързват със значителен брой
амбулаторни посещения, чести хоспитализации, висока смъртност и представляват
сериозно предизвикателство за детското здравеопазване [1]. Данните за 2010 година
показват 11,9 млн. случая на тежки и 3 млн. случая на много тежки заболявания на долния
респираторен тракт, изискващи болнично лечение при деца на възраст под 5г.[12]. Около
80% от случаите на ОРЗ, с установен етиологичен причинител имат вирусен произход [10].
Широка гама от вируси се асоциират със заболявания на дихателните пътища, основните
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от които са - грипни A /B вируси, респираторено-синцитиален вирус (Respiratory-Syncytial
Virus - RSV), метапневровирус (human MetaPneumoVirus - MPV), параинфлуенца вируси
(ParaInfluenza Viruses - PIV 1/2/3), риновируси (RhinoVirus - RV), аденовируси (AdenoVirus
- AdV) и бокавируси (BocaVirus - BoV).
Кърмачетата и малките деца са особено податливи и чувствителни към тези
патогени. Инфекциите при тях протичат в по-тежка форма и често водят до усложнения от
страна на респираторният тракт и/или нервната система, налагащи хоспитализация. Едно
от честите усложнения вследствие на вирусно заболяване и водеща инфекциозна причина
за смъртност при малките деца е пневмонията. Според бюлетин на СЗО, в развитите
страни, ежегодно едно на 20 деца под 5 – годишна възраст развиват заболяването [14].
Клиничните прояви при различните вирусни инфекции са сходни и неспецифични,
поради което етиологичната диагноза, основана само на клинични параметри е ненадежна.
Терапевтичното поведение в повечето случаи на ОРЗ се основава на интерпретацията на
клиничните симптоми и обективното изследване, както и на някои лабораторни параметри,
като брой левкоцити и С-реактивен протеин. През последните години в медицинската
практика все по- широко се прилагат съвременни молекулярни подходи, което спомага за
поставяне на бърза и точна етиологична диагноза, благодарение на която е възможно
адекватно лечение, включително антивирусно (при случаи на грип), а също предприемане
на мерки за инфекциозен контрол. При липса на клинични, лабораторни или
рентгенологични данни за бактериална ко-инфекция установяването на вирусен
респираторен патоген би позволило да се избегне ненужното лечение с антибиотици и да
се съкрати болничния престой [2].
В тази връзка, настоящото изследване цели да се определи честотата, спектъра и
клиничната значимост на грипни вируси А и В, респираторно-синцитиален вирус,
метапневмовирус, парагрипни вируси 1, 2, 3 тип, рино-, адено-, бокавируси в етиологията
на ОРЗ при деца на възраст под 5 год. през зимен сезон 2016/2017 в България.
Материали и методи
Изследвани бяха носогърлени секрети на 401 деца от различни региони на страната
на възраст под 5 год. - амбулаторно лекувани или хоспитализирани, по повод на
грипоподобни или ОРЗ. Лабораторните тестове се провеждаха в Националната референтна
лаборатория "Грип и остри респираторни заболявания", която е призната от СЗО като
Национален грипен център. От пробите на пациентите бяха екстрахирани вирусни
нуклеинови киселини с помощта на търговски кит ExiPrep Dx (Bioneer), като се спазваха
указанията на производителя. За доказване, типиране и субтипиране на грипни вируси,
респираторено-синцитиален вирус, метапневровирус, параинфлуенца вируси 1/2/3 тип,
риновируси, аденовируси и бокавируси беше използван методът Real Time RT-PCR.
Амплификацията беше осъществена чрез специфични праймери /сонди за RSV, HMPV,
PIV 1/2/3, HRV, AdV, BoV и търговски кит AgPath-ID One Step RT-PCR (Applied
Biosystems) [8]. През сезон 2016/2017 г (от октомври 2016 г. до май 2017 г.) бяха
изследвани общо 401 деца на възраст <5 години с изявена проява на ОРЗ. От тях 53
(13,2%) бяха амбулаторно лекувани, а 359 (89,5%) – хоспитализирани. Възрастта на
пациентите варира от 30 дни до 60 месеца (средно 21,53 ± 12,54 месеца). Съотношението
между половете беше 228 (57%) момчета и 172 (43%) – момичета. При 58,4% от
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пациентите бяха наблюдавани усложнения. Анализирани бяха усложнения от страна на
долния респираторен тракт (бронхиолит, ларинготрахеит, пневмония) и ЦНС (фебрилни
гърчове, оток на мозъка, менингит, енцефалопатия, енцефалит и др.).
Резултати
Вирусологични данни
Общо 359 (89,5%) деца бяха инфектирани с поне един респираторен вирус.
Моноинфекции бяха идентифицирани в 316 (88%) пациента; 43 (11.8%) пациента бяха коинфектирани с два вируса, а 1 дете беше инфектирано с 3 вируса (RSV+HRV+A(H3N2)).
Грипни вируси бяха доказани при 93 (23%) от децата: 4 (4,3%) с вирус A(H1N1)pdm09, 85
(91,4%) с A(H3N2) и 4 (4,3%) с тип B. Сред 308 проби, негативни за грипни вируси, бяха
доказани респираторно-синцитиален вирус, метапневмовирус, парагрипни вируси 1, 2, 3
тип, рино-, адено-, бокавируси в - 144 (46%), 26 (8.4%), 0 (0%), 5 (1.6%), 15 (4.8%), 34
(11%), 40 (12%) и 3 (0.9%) проби, съответно (Таблица 1). Респираторно-синцитиалният
вирус беше най-често идентифициран – общо в 144 (46%) деца. Парагрипни вируси 1, 2 и 3
тип бяха доказани общо в 20 (6,2%) деца (Таблица 1). С най-голяма честота беше доказван
RSV, следван от грипен вирус A(H3N2), адено и риновирусите. Респираторносинцитиалният вирус беше доказван основно при хоспитализирани пациенти, в сравнение
с амбулаторно-лекувани (Таблица 1).

Таблица 1. Разпределение на доказаните респираторни вируси при амбулаторно лекувани
и хоспитализирани пациенти.
Най-голям брой респираторни вирусни инфекции бяха установени през декември 2016 и
януари 2017 г.
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Клинична характеристика
Най-сериозните усложнения, които могат да причинят респираторните вируси при
деца на възраст под 5 год., са тези от страна на долния респираторен тракт (бронхиолит,
ларинготрахеит, пневмония) и ЦНС (фебрилни гърчове, оток на мозъка, менингит,
енцефалопатия, енцефалит). Анализирано беше участието на доказаните респираторни
вируси в развитието на горе-споменатите усложнения. На фигура 1 е представено
разпределението на доказаните респираторни вируси, според клиничната диагноза на
пациентите.
Делът на позитивните за грипни вируси пациенти с ларинготрахеит беше - 25%;
бронхиолит - 4,4%, пневмония - 24% и неврологични усложнения - 42%. По отношение на
останалите анализирани респираторни вируси тези величини бяха: ларинготрахеит - 72%,
бронхиолит - 95%, пневмония 73% и неврологични усложнения- 21% съответно. RSV бе
най-често идентифицираният вирус при пациенти с бронхиолит и ларинготрахеит и се
доказа в 59% и 46,4% от случаите с такива диагнози. Сред децата с пневмония най-често
доказвани бяха грипни вируси (24%) и RSV (10%). При пациентите с неврологични
симптоми по-често се идентифицираха грипни вируси (42%), по-специално А (H3N2)
(Фигура 1).

Фигура 1. Брой респираторни вируси според клиничната диагноза на пациентите.
Ко-инфектирани бяха 43 (11.8%) пациенти. Честотата и разпределението на
установените ко-инфекции съгласно диагнозата на пациентите е подробно представена на
Таблица 2. RSV бе най-често доказваният вирус при смесени инфекции.
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КЛИНИЧНИ ДИАГНОЗИ
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Таблица 2. Разпределение на доказаните ко-инфекции според клиничната диагноза на
пациентите.
Дискусия
Грипните вируси A/B, респираторено-синцитиален вирус, метапневровирус,
параинфлуенца вируси 1/2/3, риновирус, аденовирус и бокавирус са основни причинители
на грип и остри респираторни заболявания при кърмачета и малки деца по целия свят. В
настоящето проучване бе идентифициран широк спектър от респираторни вируси,
причинители на грипоподобни заболявания и ОРЗ, сред деца на възраст под 5 год. през
сезон 2016/2017.
Общо при 89.5 % от изследваните пациенти бе доказана вирусна инфекция, като тази
честота е значително по-висока от установената в други страни честота на вирусните
респираторни инфекции [9]. Смесени инфекции (с два и три вируса) у нас бяха установени
в сравнително нисък процент (11.8%) от изследваните деца. В редица проучвания
проведени предимно с мултиплекс PCR, коинфекциите са чести и този процент варира в
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широк диапазон (5-70%)[5]. Съществуват хипотези, че смесените инфекции водят до потежко протичащи респираторни заболявания, особено коинфекции, включващи RSV[16]
макар че има изследователи, оспорващи това твърдение [15].
Грипни вируси бяха доказани в 23% от изследваните деца, като най-голяма честота
през този сезон имаше грипен вирус A(H3N2). Тези вируси бяха доказани в случаи на
заболявания с усложнения – 5 случая на бронхиолит, 16 случай на пневмония и 10 случай
с неврологични усложнения.
RSV е известен като водещ причинител на бронхиолит и пневмония в ранна детска
възраст, особено при деца на възраст под 1 год. По данни на различни автори този вирус е
отговорен за 50-90% от хоспитализациите с бронхиолит и 5-40% от тези с пневмония при
деца под 5 год.[4;6]. В нашето проучване RSV се доказваше най-често при
хоспитализирани деца, с усложнения от страна на долния респираторен тракт предимно
бронхиолит, ларингорахеит и пневмония.
Човешкият метапневмовирус е сходен с RSV и заема второ място след него, като
причинител на бронхиолит и пневмония сред деца на възраст под 5 год. [3]. В нашето
проучване този вирус бе доказан при 26 деца някой от, които бяха хоспиализирани поповод на възникване на усложнения като бронхиолит и пневмония.
Парагрипните вируси тип 1, 2 и 3 проявяват различни клинични и епидемиологични
характеристики. Тип -1 и -2 са важни етиологични агенти на круп, докато тип -3 се свързва
главно с развитието на бронхиолит и пневмония, при деца в кърмаческа и ранна възраст. В
нашето проучване парагрипни вируси 1, 2 и 3 тип бяха доказани общо в 20 (6,2%) деца,
основно без усложнения [11] .
Честотата на аденовирусните инфекции при деца варира в различните проучвания.
Аденовирусите причиняват по-тежки респираторни заболявания главно при
имунокомпрометирани пациенти. В нашето проучване те бяха доказани при 40 деца
предимно диагносицирани с пневмония.
Риновирусите (тип А, В и С, включващи общо над 150 субтипа) са най-честите
респираторни патогени на горния дихателен тракт при лица от всяка възраст. При малки
деца те могат да причинят тежки ОРЗ, включително среден отит, синуит, круп, засягане на
долния респираторен тракт [7]. В нашето проучване риновирусите имаха сравнително
ниска честота (11%). Те се доказваха както при амбулаторно лекувани, така и при
хоспитализирани деца. Важно е да се спомене, че най чести в изследванео бяха коинфекците с участието на HRV, RSV и A(H3N2).
В редица проучвания е установено, че RSV, метапневмовирус, парагрипните вируси
и бокавирусите се доказват в симптоматични пациенти, но не и в здрави деца, докато в
асимптоматични деца се установява сравнително висок процент рино-, корона- и
ентеровируси. Това се обяснява с продължителното излъчване на втората група вируси,
поради което се препоръчва резултатите от молекулярното им тестване да се
интерпретират с внимание [13].
Настоящето проучване извършено с помощта на метода Real Time RT- PCR
позволява всяка една клинична проба да се изследва в рамките на 24 часа за наличие на
най-често срещани респираторни вируси. Проучването разкрива голямото разнообразие от
вируси, етиологични агенти на ОРЗ в детска възраст.
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Извод
Изследването потвърждава водещата роля на репираторно-синцитиалния вирус,
като причинител на бронхиолит и ларинготрахеит в ранна детска възраст и на грипните
вируси, като основни причинители на тежко протичащи заболявания с неврологичните
усложнения и пневмонията при деца на възраст под 5 год.
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