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Uvod – virusni povzročitelji okužb spodnjih dihal pri otrocih 

 

POGOSTE VIRUSNE REDKE VIRUSNE 

Povzročitelj Klinična značilnost Povzročitelj Klinična značilnost 

RSV  (najpogostejši 
vzrok) 

Bronhiolitis/pljučnica Coronavirus ? 

Humani 
metapnevmovirus 

Podobno RSV Enterovirus Novorojenčki 

Parainfluenca tip 1-3 Laringitis Herpes simplex Novorojenčki 

Influenca A, B 
Visoka vročina, zimske 
epidemije, tudi šolarji 

Cytomegalovirus 
Dojenčki (sindrom 
afebrilne pljučnice), 
imunokompromitirani 

Bokavirus Pogosto le koinfekcija 

Adenovirus Lahko resne okužbe dihal Ošpice Izpuščaj 

Rinovirus? 
Pogost vzrok poslabšanja 
astme. Bronhiolitis, 
pljučnica ? 

Varicella Izpuščaj 



Uvod 

Virusne okužbe povzročajo >50% vseh pljučnic 
pri predšolskih otrocih 

Nove diagnostične metode detekcije virusov → 
boljša opredelitev  kliničnih in laboratorijskih 
značilnosti posameznih virusov → razlikovanje 
virusnih od bakterijskih okužb 

Namen študije: opredelitev kliničnih in laboratorijskih 
značilnosti posameznih virusnih povzročiteljev okužb 
spodnjih dihal ter analiza razlik med njimi 



Preiskovanci in metode 

Vsi (278) predšolski otroci (brez kroničnih bolezni oz stanj), ki so bili 
hospitalizirani na Kliniki za pediatrijo UKC Maribor zaradi okužbe spodnjih dihal 
od 1.1. 2012 do 31. 10 2013.  

Starost: 1-72 mesecev 

Diagnoze: bronhitis, bronhiolitis, pljučnica 

Bris nazofarinksa za detekcijo genoma z metodo PCR za 10 najpogostejših 
respiratornih virusov: RSV, metapneumovirus, rhinovirus, bocavirus, 
coronavirus, parainfluenca, enterovirus, adenovirus, influenca A and B (+ 
Mycoplasma pneumoniae, Chlamydiophila pneumoniae, Bordetella pertussis) 



Preiskovanci in metode 

Pljučnica: RTG slika pljuč (AP), pri tistih preiskovancih, ki so imeli 
klinične ali laboratorijske znake za pljučnico – diagnoza potrjena s 
strani radiologa in pediatra 

Piskanje 

CRP, KKS (levkociti), trajanje hospitalizacije, potreba po dodatku 
kisika, znaki okužbe zgornjih dihal, vročina>380C  



Rezultati 

Vsaj 1 izoliran virus pri 198 (71.2% vseh odvzetih vzorcev), 
skupaj 277 izolatov 

Pri 131 bolnikih(66.1%) monoinfekcija 

Pri 55 (27.8%) dva izolirana virusa  

Pri 12 (6.1%) trije izolirani virusi   

Bokavirusi (v 87.8%), adenovirusi (v 93.3%) in koronavirusi 
(v 85.7%) so bili večinoma izolirani kot koinfekcija   



Rezultati – frekvenčna distribucija posameznih 
izolatov 

N – število bolnikov z izoliranim posameznim virusom 



Rezultati – sezonsko pojavljanje virusov 



Rezultati – prevalenca pljučnice  

p<0.01 

p=0.03 p<0.01 

RSV – najpogostejši povzročitelj pljučnice 
Okužba z coronavirusom povezana z prisotnostjo pljučnice 
Rhinovirus povezan z odsotnostjo pljučnice 



Rezultati – prevalenca piskanja 

 
p<0.01 

p<0.01 p=0.04 

Rhinovirus povezan s piskanjem 
Adenovirus – odsotnost piskanja 



Rezultati – potreba po dodatku kisika 

p=0.01 

p<0.01 p=0.05 

Bokavirus and parainfluenca – manj potrebe po dodatku kisika   



Ostale klinične in laboratorijske značilnosti 

ZNAČILNOST RSV 

N=77 

HRV 

N=92 

ADV 

N=15 

HBoV 

N=33 

HCoV 

N=14 

hMPV 

N=11 

PIV 

N=22 

p 

Starost; povprečje,  

(SD), v mesecih 

 

Trajanje 

hospitalizacije; 

povprečje(SD), v dneh 

13.5 (13.4) 

  

 

6.4 (4.6) 

19.7 (14.6) 

  

 

4.0 (2.4) 

22.0 (12.4) 

  

 

4.0 (1.7) 

18.7 (8.5) 

  

 

3.8 (2.0) 

22.6 (16.6) 

 

  

5.5 (2.9) 

26.6 (23.6) 

 

  

4.8 (1.9) 

15.6 (10.1) 

  

 

4.8 (3.9)  

<0.01 

  

 

<0.01 

Klinične znač- št.(%) 

  prehladni znaki 

  faringitis 

  vročina 

  

55 (71.4) 

37 (48.1) 

45 (58.4) 

  

69 (75.0) 

44 (47.8) 

37 (40.2) 

  

8 (53.3) 

6 (40.0) 

12 (80.0) 

  

25 (75.8) 

14 (42.2) 

20 (60.6) 

  

11 (78.6) 

5 (35.7) 

7 (50.0) 

  

9 (81.8) 

4 (36.4) 

8 (72.7) 

  

13 (59.1) 

10 (45.5) 

12 (54.5) 

  

0.43 

0.95 

0.03 

Laboratorij,  

povprečje (SD) 

   CRP (mg/l)) 

   WBC (x 109/L) 

 

  

27,5 (41.4) 

13.4 (6.1) 

  

 

29.2 (44.1) 

16.0 (6.1) 

  

 

72.4 (51.4) 

19.2 (8.3) 

  

 

30.7 (51.3) 

15.4 (7.7) 

  

 

35.4 (47.6) 

14.9 (8.1) 

  

 

44.9 (64.5) 

12.2 (4.0) 

  

 

33.1 (45.4) 

14.3 (7.0) 

  

 

0.03 

<0.01 



Zaključki - RSV 

Najpogostejši vzrok pljučnic 
pri predšolskih otrocih 

Daljše trajanje hospitalizacije, 
več potrebe po kisiku – 

resnejša poškodba spodnjih 
dihal  

Piskanje samo pri polovici 
okužb spodnjih dihal z RSV 

↓WBC in ↓CRP v primerjavi z ostalimi 
virusi  



Zaključki – humani rinovirus 

Nižja prevalenca 
pljučnice 

Krajše trajanje 
hospitalizacije in manj 

pogosta vročina  

Lažja neposredna 
poškodba spodnjih 

dihal 

Glavni mehanizem 
delovanja – poslabšanje 
astme – bolj dostopno 

terapiji? 

↑WBC 



Zaključki – coronavirus 

Povezava s pljučnico   Večinoma kot koinfekcija 

Polovica naših primerov okužb s 
koronavirusi je potrebovala dodatek 

kisika – velika patogenost virusa?  



Zaključki – adenovirus 

Adenovirusi pri manj kot 
4% vseh pljučnic (manj 

kot je navedeno v 
literaturi) 

Krajše trajanje hospitalizacij 
prav tako odraža lažje vnetje 

spodnjih dihal 

Okužbe spodnjih dihal z 
adenovirusi so povezane z 

odsotnostjo piskanja 

Višje vrednosti levkocitov in 
CRP pri adenovirusnih 
okužbah so skladne z 
podatki iz literature 



Zaključki 

Parainfluenca  in bocavirus 
(oba večinoma kot 

koinfekcije) – lažji potek 
okužbe spodnjih dihal 

Presenetljivo brez 
pomembnih razlik v klinični 
sliki med monoinfekcijami 

in koinfekcijami 

Klinične in laboratorijske 
značilnosti posameznih 
virusnih povzročiteljev 
okužb spodnjih dihal se 
razlikujejo bolj, kot smo 

domnevali doslej  

Nova spoznanja omogočajo 
tudi razlikovanje med 

virusnimi in bakterijskimi 
okužbami spodnjih dihal 


