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Santrauka
Parvovirusai yra vieni mažiausių DNR virusų, infekuo-
jančių žinduolių ląsteles. Parvovirusas B19 yra patoge-
niškas žmogui ir paplitęs visame pasaulyje. Jis plinta 
oro lašelių būdu, galimas perdavimas per kraują ar jo 
produktus.  Tiriant šį virusą, išaiškinta nemažai ligų, ku-
rias jis sukelia. Normalų imunitetą turintiems vaikams 
tai infekcinė eritema, suaugusiems, dažniau moterims, 
poliartropatija. Pacientams, sergantiems hematologi-
nėmis ligomis, ši infekcija gali sukelti laikinąją aplas-
tinę krizę, o turintiems imunodeficitą – lėtinę anemiją 
ar eritroblastopeniją. Nustatyta, kad parvovirusas B19 
pavojingas ir nėščiosioms – vaisiui gali išsivystyti įgimta 
anemija, vandenė arba ištikti vaisiaus mirtis. Gydymo 
dažniausiai neprireikia, nebent pasireiškia rimtesnės ir 
retesnės viruso formos. Vakcinos nuo parvoviruso B19V 
infekcijos nėra.

Įvadas
Parvovirusai yra vieni mažiausių DNR virusų, infekuo-

jančių žinduolių ląsteles. Šios virusų šeimos Parvoviridae 
pavadinimas kilęs iš lotynų kalbos žodžio Parvum, kuris 
išvertus reiškia mažas – šių apvalkalo neturinčių virionų 
dydis tik apie 22 nm, o genomo dydis yra 5596 nukleotidai. 
Žinomi penki žmones infekuojantys parvovirusai: parvovi-
rusas B19 (B19V),  žmogaus bokavirusai (HBoV), Parv4, 
dependovirusai bei žmogaus protoparvovirusai (bufavirusas 
(BuV), tusavirusas (TuV) bei kutavirusas (CuV). Žmonėms 
patogeniški yra tik du – tai B19V ir HBoV, daugiausia ištirtas 
B19V [1,2].

Tyrimo tikslas − išanalizuoti ir aptarti parvoviruso B19 
infekcijos paplitimą, patogenezę, klinikinius simptomus, 
diagnostiką, gydymą bei prevenciją.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Taikyta sisteminė mokslinės literatūros apžvalga bei ana-

lizė. Duomenų ieškota PubMed, Google Scholar duomenų 
bazėse.  Pagal raktinius žodžius bei pavadinimus atrinkti 
visaverčiai tekstai. Remtasi publikacijomis anglų kalba, nau-
doti raktažodžiai: parvovirusas B19, paplitimas, infekcija, 
patogenezė, klinikiniai simptomai, diagnostika, gydymas, 
prevencija.

Tyrimo rezultatai
B19V buvo atrastas 1975 metais, kai tiriant kraujo seru-

mus dėl hepatito B paviršiaus antigeno, viename iš mėginių 
(B plokštelėje, 19 pozicijoje) pastebėta neįprasta precipitaci-
jos reakcija. Atlikus elektroninės mikroskopijos nuotraukas, 
jose buvo matyti virusų dalelės, kurios tuo metu pavadintos 
„serumo dalelėmis, panašiomis į parvovirusą“. Po dešimties 
metų Tarptautinis virusų taksonomijos komitetas priskyrė šį 
virusą Parvoviridae šeimai ir suteikė oficialų pavadinimą – 
parvovirusas B19 [1]. Tiriant šį virusą, išaiškinta nemažai 
ligų, kurias jis sukelia. Normalų imunitetą turintiems vai-
kams tai infekcinė eritema, suaugusiems, dažniau moterims, 
poliartropatija. Sergantiesiems hematologinėmis ligomis ši 
infekcija gali sukelti laikinąją aplastinę krizę, o turintiems 
imunodeficitą – lėtinę anemiją ar eritroblastopeniją. Nu-
statyta, kad parvovirusas B19 pavojingas ir nėščiosioms – 
vaisiui gali išsivystyti įgimta anemija, vandenė arba ištikti 
vaisiaus mirtis [1–3].

Epidemiologija. Parvovirusas B19 paplitęs visame pa-
saulyje. Kliniškai pasireiškiančios infekcijos dažniausios 
mokyklinio amžiaus vaikams (apie 70 % atvejų nustatomi 
5-15 metų amžiaus grupėje), tačiau galimybė susirgti išlieka 
ir vėlesniame amžiuje (iki 80 % senyvo amžiaus asmenų 
kraujyje nustatomi antikūnai prieš B19 viruso baltymus). 
Infekcijos šaltinis – sergantis žmogus viremijos stadijoje, 
nes vėliau atsiradęs bėrimas ar artralgija indikuoja susi-
dariusius imuninius kompleksus ir pasibaigusią viremiją 
[1,2,4,5]. Sergamumui būdingas sezoniškumas – žiemos 
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pabaigoje (pavasarį) jis didžiausias. B19V plinta oro lašelių 
būdu, galimas perdavimas ir per kraują ar jo produktus. Šis 
virusas yra ganėtinai atsparus karščiui, jis geba išgyventi 
termines procedūras, atliekamas apdorojant donorų kraują, 
o dėl lipidinio apvalkalo nebuvimo,  nekinta  apdorojamas 
solventų-detergentų kraujo apdorojimo metodikomis [1,7].

Patogenezė. Parvovirusas B19 infekuoja ir dauginasi 
ląstelėse, kurios turi specifinius receptorius bei yra ląstelės 
S ciklo fazėje – tokios yra CD36+ eritroidinės kamieninės 
ląstelės – raudonųjų kraujo kūnelių pirmtakės. Eritroidinėse 
ląstelėse, išskirtose iš kaulų čiulpų, buvo stebėtas skirtingų 
ląstelių nevienodas imlumas B19V infekcijai – pluripoten-
tinės kamieninės ląstelės buvo nepaveiktos, o eritroidiniai 
pirmtakai (ląstelės, iš kurių in vitro išauga eritroidinės kolo-
nijos) ir CD36+ eritroblastai buvo infekuoti B19V. Infekcija 
sukelia šių ląstelių lizę, jų progresyviai mažėja, tai priveda 
prie laikino eritropoezės sutrikimo. Tokiam ląstelių infeka-
vimo specifiškumui svarbus kraujo grupės P antigenas, arba 
globozidas – šis antigenas yra viruso receptorius ir būtinas, 
kad B19V patektų į ląstelę. Žmonių, kurie turi P antigeno 
mutaciją ir jų eritrocitai savo paviršiuje šio antigeno neturi, 
parvovirusas B19 infekuoti negali. P antigenas randamas ant 
eritroblastų, hematopoetinių kamieninių ląstelių, megakario-
citų, endotelio ląstelių, vaisiaus miokardo ląstelių, placentos 
ląstelių paviršiaus. Eksperimentiškai sukėlus šią infekciją 
sveikiems savanoriams, buvo stebima dvifazė eiga. 7-11 
dienomis po užkrėtimo, pacientams buvo nustatyta viremija 
bei viruso buvimas nosiaryklėje kartu su gripą primenančiais 
nespecifiniais simptomais – karščiavimu, rinorėja, raumenų 
skausmais. Retikulocitų skaičius sumažėjo iki minimalaus, 
serumo hemoglobino kiekis šiek tiek pakito ir buvo kliniš-
kai nereikšmingas. Susiformavus antikūnams, simptomai 
išnyko ir serumo hemoglobino kiekis normalizavosi. Kai 
kurie pacientai 17-18 dieną skundėsi bėrimais su sąnarių 
skausmais – šie simptomai sietini su susidariusiais imuni-
niais kompleksais. Šios infekcijos imuniniam atsakui ypač 
svarbus humoralinis imunitetas ir IgM bei IgG antikūnai – 
IgM susidaro praėjus 1-2 dienoms po infekcijos, po jo IgG, 
tuomet normalizuojasi retikulocitų kiekis ir normalizuojasi 
serumo hemoglobino kiekis [1,2,4,5].

Klinika. Nemažai parvoviruso B19 infekcijų praeina be 
simptomų. Vaikams ši infekcija pasireiškia infekcine eritema, 
suaugusiems, ypač moterims, dažnai būna ūminė poliartro-
patija su (be) bėrimo [2].

Infekcinė eritema arba „raudonųjų skruostų“ sindromas 
stebimas apie pusei infekuotų vaikų. Inkubacinis periodas 
apie 4-28 dienos, vidutiniškai 16-17 dienų. Prodromine fazė 
neišreikšta, apie 30 proc. atvejų būna galvos skausmas, sub-
febrili temperatūra ir viršutinių kvėpavimo takų infekcijos 
simptomai. Pagrindinis šios ligos požymis – bėrimai po 

prodrominio periodo. Ligai būdinga pirma eriteminis veido 
bėrimas, dažnai apibūdinamas kaip „pliaukštelėjimo per 
skruostą“ bėrimas,  po kurio atsiranda difuzinė makulinė 
eritema, kuri greitai plinta link liemens ir proksimalinių ga-
lūnių. Galiausiai bėrimai ima blykšti ir stebimas tinklelio 
simptomas, kuris susidaro bėrimams blykštant nuo centro 
į periferiją. Vyresni vaikai ir suaugusieji kartais skundžiasi 
nesmarkiu niežuliu. Bėrimai praeina per 1-3 savaites, tačiau 
gali atsinaujinti pabuvus saulėje, pasportavus, nuo karščio 
ar streso [2].

Suaugusiems ir vyresniems paaugliams parvovirusas 
B19V dažnai sukelia artralgiją su sąnarių tinimu, šie simpto-
mai dažniau pasireiškia moterims. Sąnarių sinoviniame skys-
tyje kaupiasi antikūnų-antigenų kompleksai, kurie sukelia 
pažeidimus. Sąnarių pažeidimai būna simetriški, dažniausia 
pažeidžiami mažieji plaštakų ir pėdų sąnariai, simptomų tru-
kmė – 1-3 mėnesiai, tačiau gali persistuoti ir ilgiau – keletą 
mėnesių ar net metus. Nesant bėrimų, tokia artropatija gali 
būti supainiojama su ūminiu reumatiniu artritu, nes užsitęsus 
ligai ir procesui tapus lėtiniu, serume nebebus IgM antikūnų 
ar viremijos, tačiau skirtingai nuo reumatinio artrito, sąnarys 
nebūna pažeidžiamas, nevyksta jo destrukcija [1,2].

Sergant infekcija, sukelta parvoviruso B19V, sveikiems 
žmonėms eritrocitų kiekio sumažėjimas yra nežymus ir 
rimta anemija nesivysto. Pacientams, sergantiems lėtinėmis 
hematologinėmis ligomis, B19V sukelia laikiną aplastinę 
krizę − laikiną eritropoezės sustabdymą bei absoliučią reti-
kulocitopeniją. Tokių pacientų kraujyje nėra naujai susifor-
mavusių eritrocitų, o kaulų čiulpuose esantys normoblastai 
tampa pronormoblastais. Tai sukelia ūmų, mirtinai pavojingą 
hemoglobino kiekio serume sumažėjimą. Rizikos grupėje 
yra pacientai, sergantys įvairiomis hemoglobinopatijomis: 
pjautuvine anemija, talasemija, piruvato kinazės deficitu, 
geležies deficitu, įgimta sferocitoze. Esant aplastinei krizei,  
pacientai gali karščiuoti, būti neramūs, letargiški, jiems gali 
pasireikšti ir pažengusios anemijos simptomai, tokie kaip 
tachikardija, tachipnėja. Skirtingai nuo infekcinės eritemos 
ar artropatijos, kurių metu atsiradus bėrimų pacientai  ne-
užkrės aplinkinių, sergant laikina aplastine krize ir atsiradus 
bėrimų, išlieka rizika apkrėsti kitus. Tokius pacientus svarbu 
izoliuoti, ypač nuo rizikos grupės asmenų, pvz.: nėščiųjų [2].

Esant įvairiomis imunodeficitinėmis būklėmis (įgimti 
imunodeficitai, AIDS, limfoproliferacinės ligos, transplan-
tacijų recipientai), pacientams, infekuotiems parvovirusu 
B19V, stebimi itin dideli viruso kiekiai kraujyje (>1012 vi-
rionų/ml),  išsivysto eritroblastopenija. Kadangi pacientai 
kraujyje neturi arba turi labai mažus kiekius anti-B19V anti-
kūnų, šie negali sudaryti imuninių kompleksų su sukėlėju ir 
tai lemia lėtinę anemiją. Dėl imuninių kompleksų nebuvimo, 
šiems pacientams nepasireiškia bėrimų ar artropatijų. Kli-
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niškai gali būti stebima tachipnėja, tachikardija, letargija, 
išbalusi oda [5,6].

Parvovirusas B19 gali infekuoti ir vaisų, jei motina neturi 
antigenų prieš sukėlėją. Pavojingiausias laikas apsikrėsti 
yra iki 20 nėštumo savaitės. Parvovirusas infekuoja vai-
siaus kepenis, kadangi ten vyksta intensyviausia eritropo-
ezė ankstyvose vaisiaus vystymosi stadijose. Virusas vaisių 
pasiekia per placentą ir sukelia raudonųjų kraujo kūnelių 
aplaziją ir anemiją, o dėl to ir vandenę, kuri, manoma, pri-
sideda prie vaisiaus širdies nepakankamumo. Paskaičiuota 
30 proc.  transplacentinės infekcijos tikimybė,   motinai už-
sikrėtus B19V ir apie 9 proc., jog vaisius žus. Užsikrėtus 
antrąjį trimestrą, yra didžiausia tikimybė išsivystyti vaisiaus 
vandenei – šis virusas sukelia iki penktadalio visų vaisiaus 
vandenės atvejų. Trečiajame nėštumo trimestre hematopoezė 
persikelia į kaulų čiulpus, eritrocitai normalizuojasi, tad šiuo 
laikotarpiu sumažėja tikimybė formuotis anemijai ar širdies 
pažaidoms [5,6].

Diagnostika. B19V diagnostika dažniausiai klinikinė, 
bet galimi ir laboratoriniai tyrimai. Normalų imunitetą tu-
rintiems asmenims infekcijos pradžioje kraujyje stebimi 
padidėję viruso DNR kiekiai, kurie po 2-4 dienų krenta, 
pradėjus veikti imuniniam atsakui - tai koreliuoja su bėrimų 
ir artralgijų atsiradimu. Kraujyje stebint anti-parvoviruso 
B19V IgM antikūno kiekio padidėjimą, galima ūmios ligos 
fazės diagnostika. Šie antikūnai kraujyje išlieka apie 2-3 
mėnesius po infekcijos. Be IgM, galimas ir IgG antikūno 
nustatymas. IgG kraujyje atsiranda apie septintą ligos dieną 
ir išlieka visą gyvenimą, jis atspindi turimą imunitetą šiai 
infekcijai. Dėl to, jog daugiau nei pusei populiacijos nusta-
tomas šis antikūnas, ūmios ligos diagnostikai tai netaikoma. 
Serologinė antikūnų diagnostika netinkama imunosupre-
suotiems asmenims, kadangi jų imuninė sistema nesugeba 
gaminti reikiamų antikūnų. Tokiu atveju naudojama PGR, 
norint nustatyti, ar sergančiojo kraujo mėginyje yra viruso 
DNR. Imunosupresuotiems asmenims jų kraujyje nustatomi 
itin dideli viruso kiekiai (>1012 virionų/ml). PGR gali būti 
taikomas ir kaip pagalbinė priemonė, diagnozuojant vaisiaus 
vandenę (kartu su ultragarsiniais radiniais), nustatant viruso 
DNR vaisiaus kraujyje ar amniono skystyje [1,2].

Gydymas. Dažniausiai pacientams, turintiems  normalią 
imuninę sistemą, gydymo neprireikia, persirgus susidaro 
imunitetas visam gyvenimui. Galimas simptominis gydy-
mas – pacientams dėl artralgijos ir artrito galima skirti ne-
steroidinių vaistų nuo uždegimo, antipiretikų karščiavimui 
slopinti ar antihistamininių preparatų, esant niežuliui.  Esant 
aplastinei krizei, ji gydoma eritrocitų masės perpylimais. 
Imunosupresuotiems pacientams galimas gydymo variantas 
yra trumpalaikis imunosupresiją sukeliančio veiksnio nutrau-
kimas, kuris gali padėti sergančiojo imuninei sistemai pačiai 

susidoroti su infekcija. Atvejais, kai toks gydymo variantas 
negalimas arba neveiksmingas, gali padėti intraveniniai IgG. 
Skiriamas 5 dienų kursas, po kurio dar vieną-dvi savaites 
stebimas paciento viremijos, retikulocitopenijos mažėjimas 
bei anemijos korekcija. Svarbu stebėti, ar paciento būklė 
negrįžta į pradinę – jei tai įvyksta šešių mėnesių laikotar-
pyje, indikuotinos tolesnės IgG infuzijos kasdien būsimas 
keturias savaites. Esant vaisiaus parvovirusinei infekcijai, 
vaisiaus vandenės gydymui gali padėti intrauterinės kraujo 
transfuzijos [1].

Prevencija. Vaikai, sergantys infekcine eritema, diagno-
zės metu neapkrės aplinkinių, nes bėrimai ir (ar) artropatijos 
indikuoja imuninių kompleksų susidarymą. Tokiais atvejais 
izoliacija nereikalinga. Aplastinės krizės atveju, pacientai 
gali apkrėsti aplinkinius ir atsiradus bėrimams, kadangi šios 
ligos atveju viremija būna intensyvesnė.  Reikalinga izolia-
cija, ji turėtų trukti apie savaitę, kol praeis karščiavimas, o 
su sergančiaisiais neturėtų kontaktuoti nėščios moterys ar 
imunosupresuoti  pacientai. Vakcinos šiai ligai nėra ir poeks-
pozinė IgG profilaktika nėščiosioms bei imunosupresuotiems 
pacientams nėra taikoma. Virusas gali plisti ir hematologiniu 
keliu, tad svarbu tirti donorų kraują dėl jame galimai esančio 
viruso [2,3,7]. 

Išvados
1. Parvovirusas B19 yra patogeniškas žmogui ir paplitęs 

visame pasaulyje. Jis plinta oro lašelių būdu, galimas perda-
vimas  per kraują ar jo produktus.

2. Tiriant šį virusą, išaiškinta nemažai ligų, kurias jis 
sukelia. Normalų imunitetą turintiems vaikams tai infekcinė 
eritema; suaugusiems, dažniau moterims – poliartropatija; 
pacientams su hematologinėmis ligomis − laikinoji aplastinė 
krizė, turintiems imunodeficitą – lėtinė anemija ar eritro-
blastopenija. 

3. Nustatyta, kad parvovirusas B19 pavojingas ir nėš-
čiosioms – vaisiui gali išsivystyti įgimta anemija, vandenė 
arba ištikti vaisiaus mirtis.

4. Gydymo dažniausiai neprireikia, nebent pasireiškia 
rimtesnės ir retesnės viruso formos. Vakcinos nuo parvovi-
ruso B19V infekcijos nėra.
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Summary
Parvoviruses are among the smallest of viruses that have the 

capability of infecting mammalian cells. Parvovirus B19 is patho-
genic to humans and is widespread throughout the whole world. It 
is mainly transmitted via airbourne particles, however transmission 
via blood transfusions is possible as well. It causes a wide variety 
of diseases – in children with potent immune system, erythema in-
fectiosum (or fifth disease), in adults, mainly women – polyarthri-
tis. In patients with hematological diseases B19V can cause tran-
sient aplastic crisis and in those with immunodeficiency – chronic 
anemia or erythroblastopenia. B19V is harmful to pregnant wo-
men as well – fetus could develop such conditions as innate ane-
mia, hydrops fetalis or death of fetus could also occur. Treatment 
is usually unnecessary unless more severe cases are present. There 
is no vaccine for this infection available.
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