
7

Žurnalo tinklalapis: https://sm-hs.eu                                                         Adresas susirašinėti: Karolina Stankevičiūtė, el. p. karolinast0710@gmail.com

SVEIKATOS MOKSLAI / 
HEALTH SCIENCES IN EASTERN EUROPE
ISSN 1392-6373 print / 2335-867X online
2022, 32 tomas, Nr.4, p. 7-10    
DOI: https://doi.org/10.35988/sm-hs.2022.130 VISUOMENĖS SVEIKATA / PUBLIC HEALTH

Raktažodžiai: respiracinis sincitinis virusas, RSV, 
COVID-19, pandemija, epidemiologija, nefarmakologinės 
priemonės.

Santrauka
Respiracinis sincitinis virusas yra dažniausia ūminių apa-
tinių kvėpavimo takų virusinių infekcijų priežastis vaikų 
populiacijoje, kurio sezoniškumas žiemos laikotarpiu nu-
spėjamas, tačiau COVID-19 pandemijos metu, laikantis 
infekcijos kontrolės rekomendacijų, stebimos kitokios 
sergamumo tendencijos. Pasaulio sveikatos organizacija 
(PSO) 2020 m. kovo 11 d. naująją koronavirusinę ligą 
COVID-19 paskelbė pasauline pandemija, kuriai suval-
dyti pradėtos taikyti griežtos ligos plitimą mažinančios 
nemedikamentinės priemonės - apribota socialinė veikla 
ir sustiprinta infekcijų kontrolė. Remiantis ne tik Pietų, 
bet ir Šiaurės pusrutulio šalių duomenimis, taikant šias 
priemones, skirtas SARS-CoV-2 pandemijai kontroliuoti, 
respiracinio sincitinio viruso (RSV) aktyvumas pasaulyje 
sumažėjo. Dėl sumažėjusio RSV aktyvumo  visuomenėje 
COVID–19 pandemijos laikotarpiu, didėja imunologiš-
kai nuo RSV neapsaugotos populiacijos dydis. Daugelis 
mokslininkų kelia hipotezes, kad dėl šios priežasties RSV 
epidemijos ateityje gali prasidėti joms neįprastu sezono 
laiku ir būti didesnės, negu anksčiau.  
Tyrimo tikslas − išanalizuoti naujausias mokslines publi-
kacijas, apžvelgiančias RSV sukeltų infekcijų epidemi-
ologiją, sezoniškumą bei virulentiškumą SARS-CoV-2 
pandeminiu laikotarpiu.
Tyrimo medžiaga ir metodai. Literatūros šaltinių paieška 
buvo vykdoma Medline (PubMed), Google Scholar, Sci-
enceDirect, World Health Organization, UpToDate duo-
menų bazėse. Paieškai buvo naudojami raktiniai žodžiai 
anglų kalba: respiracinis sincitinis virusas, RSV, CO-
VID-19, pandemija, epidemiologija, nefarmakologinės 
priemonės (angl. respiratory syncytial virus, RSV, CO-
VID-19, pandemic, epidemiology, non-pharmacological 

interventions). Buvo atrinkti aktualiausi, publikacijai 
svarbiausi ir temą atskleidžiantys moksliniai straipsniai. 
Šiame straipsnyje pateikiama apibendrinta mokslinės 
literatūros analizė. 
Išvados. Nemedikamentinės apsaugos priemonės, skirtos 
SARS-CoV-2 pandemijai suvaldyti, iš esmės sumažino 
RSV paplitimą ir sergamumą Pietų ir Šiaurės  pusrutu-
liuose bei sąlygojo neįprastą RSV epidemijos pradžią. 
Dėl padidėjusios imunologiškai neapsaugotos populiaci-
jos nuo respiracinio sincitinio viruso SARS-CoV-2 pan-
deminiu laikotarpiu, manoma, kad ateinančiais sezonais 
RSV epidemijos bus didesnio masto nei anksčiau.

Įvadas
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) 2020 m. kovo 11 d. 

naująją koronavirusinę ligą (COVID-19) paskelbė pasauline 
pandemija, kuriai suvaldyti pradėtos taikyti ligos plitimą 
mažinančios priemonės – apribota socialinė veikla, siekiant 
išvengti kontaktų ir naujų ligos atvejų, o infekcijų kontro-
lės priemonės, įskaitant rankų plovimą, medicininių kaukių 
dėvėjimą ir socialinio atstumo laikymąsi, buvo sustiprintos 
[1,2]. Šios nemedikamentinės  priemonės, skirtos sulėtinti 
SARS-CoV-2 plitimą, turėjo įtakos ir kitų kvėpavimo takų 
virusų, ypač respiracinio sincitinio viruso (RSV), perdavimo 
mažinimui [3]. RSV – dažniausia ūminių apatinių kvėpavimo 
takų virusinių infekcijų (AKTVI) priežastis vaikų populia-
cijoje. Sukėlėjas plinta per kvėpavimo takų sekretą artimo 
kontakto su sergančiuoju metu arba per užterštus paviršius, 
ant kurių išlieka daugiau nei 6 valandas. Ši savybė parodo, 
kad rankų plovimas ir atsargumo priemonės yra būtinos (ir 
ekonomiškai efektyvios), siekiant apriboti infekcijos pli-
timą. RSV viruso inkubacinis laikotarpis varijuoja nuo 2 
iki 8 dienų, o imunosupresinės būklės asmenys virusą gali 
platinti iki 3 savaičių. Beveik visi vaikai iki 2 metų bent 
kartą užsikrėčia RSV, tačiau didžiausias sergamumas ste-
bimas 2-3 mėnesių amžiaus grupėje. Sezoniniai protrūkiai 
vyksta kiekvienais metais visame pasaulyje, nors pradžia, 
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sergamumo pikas ir trukmė skiriasi [4, 5]. Kasmet visame 
pasaulyje nustatoma beveik 33,8 mln. RSV atvejų vaikų 
populiacijoje iki 5 metų, iš jų 3,4 mln. (10 %) hospitalizacijų 
ir apie 66 000–199 000 mirčių [1, 4].

Tyrimo tikslas − išanalizuoti naujausias mokslines 
publikacijas, apžvelgiančias RSV sukeltų infekcijų epide-
miologiją, sezoniškumą bei virulentiškumą SARS-CoV-2 
pandeminiu laikotarpiu.

Tyrimo medžiaga ir metodai 
Literatūros šaltinių paieška buvo vykdoma Medline 

(PubMed), Google Scholar, ScienceDirect, World Health 
Organization ir UpToDate duomenų bazėse. Paieškai buvo 
naudojami raktiniai žodžiai anglų kalba: respiracinis sinci-
tinis virusas, RSV, COVID-19, pandemija, epidemiologija, 
nefarmakologinės priemonės  (angl. respiratory syncytial vi-
rus, RSV, COVID-19, pandemic, epidemiology, non-pharma-
cological interventions). Nagrinėtų darbų įtraukimo kriterijai: 
1) straipsniai, publikuoti recenzuojamuose leidiniuose; 2) 
straipsniuose aprašytų tyrimų tikslas yra ištirti SARS-CoV-2 
įtaką RSV paplitimui, sezoniškumui ir virulentiškumui; 3) 
prieinamas visas straipsnio tekstas; 4) straipsniai, nagrinėjan-
tys vaikų populiaciją (0-18 metų); 5) straipsniai, ne senesni 
nei 10 metų (atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos pradžią 
ir duomenis). Straipsnių atmetimo kriterijai: 1) leidiniai 
nebuvo recenzuojami; 2) SARS-CoV-2 įtaka RSV papli-
timui, sezoniškumui ir virulentiškumui nebuvo straipsnio 
arba aprašomo tyrimo tikslas; 3) leidiniai paskelbti ne anglų 
kalba. Buvo rasta 360 straipsnių, iš kurių pagal įtraukimo ir 
atmetimo kriterijus atrinkta 15 publikacijų. Šiame straips-
nyje pateikiama apibendrinta mokslinės literatūros analizė, 
atskleidžianti pasirinktą temą. 

Tyrimo rezultatai
RSV sukeltų infekcijų epidemiologija SARS-CoV-2 

pandeminiu laikotarpiu. Respiracinis sincitinis virusas 
yra vienas iš labiausiai paplitusių virusų vaikų populiacijoje, 
kurio  sezoniškumas žiemos laikotarpiu yra nuspėjamas, 
tačiau COVID-19 pandemijos metu, laikantis infekcijos kon-
trolės rekomendacijų, stebimos kitokios tendencijos [6,7]. 
Taikant COVID-19 ligos plitimą stabdančias nemedikamen-
tines priemones, vaikų sergamumas RSV Pietų ir Šiaurės 
pusrutuliuose, numatomu piko laikotarpiu, sumažėjo. Pietų 
pusrutulyje teigiami rezultatai stebimi Lotynų Amerikoje, 
Pietų Afrikoje, Australijoje, kur buvo nustatytas mažesnis 
vaikų, sergančių AKTI, hospitalizacijų skaičius intensy-
vios terapijos skyriuose [3,8]. Lotynų Amerikoje (Bolivijoje, 
Čilėje, Kolumbijoje bei Urugvajuje) nuo 2018 m. atlieka-
mas tyrimas, kurio metu reguliariai renkami 22 ligoninių 
duomenys apie virusų sukeltą vaikų ūminio kvėpavimo 

nepakankamumo (ŪKN) paplitimą. Apibendrinus pateik-
tus tyrimų rezultatus, 2020 m. matomas 92 proc. sumažėjęs 
vaikų, sergančių RSV sukelta AKTI, hospitalizacijų skai-
čius intensyviosios terapijos skyriuose, lyginant su 2018 ir 
2019 metais. Skirtingai nuo 2018 ir 2019 metų, kuriais RSV 
sergamumo sezoniškumo pradžia buvo stebima gegužės ir 
birželio mėnesiais, o didžiausias sergamumas liepos mėnesį, 
2020 m. šiuo laikotarpiu RSV atvejų skaičius nepasiekė net 
įprasto pradinio sergamumo lygio [8]. Panašūs rezultatai 
stebimi ir Naujajame Pietų Velse, Australijoje. Visuomenės 
sveikatos atsakas į nemedikamentines apsaugos priemones 
buvo labai veiksmingas, kontroliuojant ankstyvą COVID-19 
pandemijos fazę. 

Šios pandemijos laikotarpiu gydytojai užfiksavo ma-
žesnį nei įprastinį RSV susirgimų bei hospitalizacijų skai-
čių Sidnėjaus vaikų ligoninėje [9]. Palyginus 2015-2019 m. 
duomenis su 2020 m. balandžio, gegužės, birželio mėnesių 
duomenimis, RSV infekcijos sergamumo rodiklis buvo 
70,8 proc.  mažesnis nei prognozuota, o hospitalizacijų dėl 
AKTI stebėta net 85,9  proc.  mažiau. Sumažėjusių  RSV 
sergamumo rodiklių negalima pagrįsti atliktų tyrimų kiekiu, 
kadangi 2020 m. buvo atlikta dvigubai daugiau tyrimų, nei 
ankstesniais metais [6]. Panašūs viruso plitimą stabdančių 
nemedikamentinių priemonių rezultatai stebimi ir Šiaurės 
pusrutulyje. Protarpiniai visuotiniai karantinai sumažino RSV 
viruso atvejų skaičių 2020 metų rudenį ir žiemą, kur įprastai 
sezoniškumas vyrauja nuo spalio iki kovo mėnesio. Visuoti-
nio karantino metu Austrijoje žmonių judėjimas sumažėjo 70 
proc., tai paveikė ir įvairių kvėpavimo takų virusų plitimą. 
Paskelbus visuotinį karantiną, buvo pastebėtas staigus RSV 
atvejų sumažėjimas, o RSV virusui būdingu sezoniškumo 
laikotarpiu, viruso aktyvumas labai skyrėsi, palyginti su 
ankstesniais sezonais. Víenos medicinos universitete  atlikto 
tyrimo metu 2019-2020 metų laikotarpiu buvo ištirta 4014 
PGR (polimerazinė grandininė reakcija) mėginių, iš kurių 
tik 92 buvo nustatyta RSV. Lyginant su 2018-2019 metais, 
šiuo laikotarpiu ištirta beveik dvigubai mažiau mėginių (2047 
PGR mėginiai), iš kurių RSV buvo rastas 170 mėginių [10]. 
Panašūs duomenys aprašomi ir kitose Europos šalyse. Pa-
vyzdžiui, Ispanijoje 2016-2020 m. atliktame tyrime dalyvavo 
38 ligoninės, apimančios skirtingus Ispanijos regionus. 2020 
metais RSV diagnozių buvo nustatyta 65,9 proc. mažiau, nei 
2016–2019 metais. Pritaikius nemedikamentines apsaugos 
priemones prieš COVID-19 plitimą, RSV atvejai beveik 
išnyko ir net per nuspėjamą sezoninį RSV epidemijos lai-
kotarpį buvo užregistruota tik keletas atvejų: šeši atvejai 
rugsėjo, trys spalio, septyni lapkričio ir penki gruodžio mė-
nesį. Palyginus pastarųjų ketverių metų duomenis su 2020 
m. duomenimis, nustatyta, kad  žiemos sezono metu buvo 
užfiksuotas tik 21 atvejis, o numatomas sezoninis hospita-
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lizacijų pikas niekada nebuvo pasiektas, patvirtinti iš viso 
tik 3 hospitalizacijos atvejai [11].

RSV sukeltų infekcijų sezoniškumo ir virulentiškumo 
kitimas SARS-CoV-2 pandeminiu laikotarpiu. Pradėjus 
taikyti nefarmakologines priemones, skirtas kontroliuoti 
COVID-19 ligą, RSV aktyvumas daugelyje Europos šalių 
sumažėjo. Remiantis Europos ligų prevencijų ir kontrolės 
centro duomenimis, 2020-2021 m. laikotarpiu net 17 Europos 
valstybių registravo RSV epidemijos pradžios vėlavimą, o 
2020-2021m. žiemą RSV epidemijos buvo stebimos tik Pran-
cūzijoje ir Islandijoje [12]. Prancūzijoje šios epidemijos metu 
buvo stebimos kitokios, nei įprastinės, paplitimo tendencijos. 
Paryžiaus Necker ligoninėje atliktame tyrime dalyvavo paci-
entai, kuriems buvo diagnozuota su RSV susijusi ūminė res-
piracinė infekcija (ŪRI) nuo 2018 m. rugpjūčio  iki 2021 m. 
balandžio mėnesio. Asmenų, sirgusių su RSV susijusia ŪRI 
2020-2021 m., ligos ypatumai buvo palyginti su asmenų, 
užsikrėtusių  RSV per du ankstesnius epideminius laiko-
tarpius. Nustatyta, kad 2020-2021m. buvo stebima daugiau 
susirgimų 6-11 metų amžiaus grupėje ir mažiau susirgimų 
<6 mėnesių amžiaus grupėje, palyginus su ankstesniais pro-
trūkiais. Stebėtas mažesnis intensyviosios terapijos skyriaus 
hospitalizacijų skaičius bei trumpesnis bendras hospitali-
zacijos laikas ligoninėje [13]. Manoma, kad išlikusio RSV 
sergamumo priežastis Prancūzijoje ir Islandijoje tai mokyklų 
bei kitų vaikų dienos priežiūros įstaigų atidarymas antrojo 
visuotinio karantino metu. Panašios tendencijos stebimos 
ir Nyderlanduose, kur RSV epidemija prasidėjo praėjus 19 
savaičių po mokyklų atidarymo, o tai rodo, kad mokyklų 
atidarymas turėjo įtakos RSV aktyvumui [12]. Daugelis 
mokslininkų kelia hipotezes, kad RSV epidemijos ateityje 
gali prasidėti joms neįprastu metų laiku ir būti didesnės, negu 
tikėtasi. Keliamos hipotezės, kas gali nutikti, kai RSV vėl 
pradės cirkuliuoti bendruomenėje po COVID-19 pandemijos 
[1,12,13]. Remiantis simuliaciniais modeliais, spėjama, kad 
ateinančiais sezonais RSV epidemijos bus didesnio masto 
nei anksčiau dėl padidėjusios imunologiškai neapsaugotos 
populiacijos nuo RSV. Remiantis RSV sergamumo statis-
tiniais duomenimis, 60-70 proc.  vaikų populiacijos iki 1 
metų ir beveik visi vaikai iki 2 metų nors kartą suserga RSV 
infekcija, po kurios susidaro imunitetas, apsaugantis juos nuo 
sunkios RSV infekcijos eigos. Dėl sumažėjusio RSV akty-
vumo COVID –19 pandemijos laikotarpiu, didesnis skaičius 
kūdikių ir mažų vaikų gali sirgti sunkia RSV forma. JAV nuo 
2020 m. lapkričio iki 2021 m. spalio atliktuose tyrimuose  
nustatyta, kad dėl sumažėjusio nėščiųjų kontakto su RSV, 
trumpėja transplacentiniu būdu įgyta imuniteto kokybė ir 
imunizacijos trukmė naujagimiams, todėl šiuo laikotarpiu 
gimę kūdikiai yra viena iš rizikos grupių, galinčių turėti 
sumažėjusią įgimto imuniteto apsaugą [12,14,15]. 

Išvados
1. Nemedikamentinės apsaugos priemonės, skirtos 

SARS-CoV-2 pandemijai suvaldyti, iš esmės sumažino RSV 
paplitimą ir sergamumą Pietų ir Šiaurės  pusrutuliuose bei 
sąlygojo neįprastą RSV epidemijos pradžią.

2. Dėl padidėjusios imunologiškai neapsaugotos po-
puliacijos nuo RSV SARS-CoV-2 pandeminiu laikotarpiu, 
manoma, kad būsimaisiais sezonais RSV epidemijos bus 
didesnio masto, nei anksčiau.
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CHARACTERISTICS OF RESPIRATORY SYNCYTIAL 
VIRUS INFECTION DURING SARS-COV-2 
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Keywords: respiratory syncytial virus, RSV, COVID-19, pan-
demic, epidemiology, non-pharmacological interventions.

Summary
Respiratory syncytial virus (RSV) is the predominant cause of 

acute lower respiratory tract viral infections in the pediatric popu-
lation. Although the seasonality of RSV is predictable in the win-
ter season, there has been a change observed during the COVID-19 
pandemic after strict infection control guidelines were implemen-
ted. The World Health Organization (WHO) on March 11, 2020, 

has declared the novel coronavirus (COVID-19) outbreak a glo-
bal pandemic. To control and reduce the spread of the disease strict 
non-pharmacological interventions, such as limited social activity 
and strengthened infection control guidelines were implemented. 
According to data from countries of the southern and the nort-
hern hemispheres, the introduction of non-pharmacological mea-
sures to control the SARS-CoV-2 pandemic has reduced the inci-
dence of respiratory syncytial virus (RSV) worldwide. Due to the 
reduced activity of RSV in our society during the COVID-19 pan-
demic, there’s been an increase of immunologically unprotected 
population from RSV. Many researchers hypothesize that the in-
creased population of immunologically unprotected people may 
be the cause for future RSV epidemics to occur out of season and 
on a much bigger scale in comparison to previous RSV epidemics.

Aim - to analyze the latest scientific publications reviewing 
the epidemiology, seasonal onset, and virulence of RSV-induced 
infections during the SARS-CoV-2 pandemic.

Methods. Literature sources were searched in the following 
databases: Medline (PubMed), Google Scholar, ScienceDirect, 
World Health Organization, UpToDate. The following keywords 
were used in the search: respiratory syncytial virus, RSV, CO-
VID-19, pandemic, epidemiology, non-pharmacological interven-
tions. During the writing of the article, the most relevant and im-
portant scientific articles were selected that cover the topic. This 
article provides a comprehensive analysis of the academic litera-
ture on the topic “Characteristics of respiratory syncytial virus du-
ring the SARS-CoV-2 pandemic. Literature review”.

Conclusion. Non-pharmacological interventions and measu-
res to control the SARS-CoV-2 pandemic have significantly re-
duced the prevalence and incidence of RSV in the southern and 
northern hemispheres which led to delayed onset of the RSV epi-
demic. Due to the increased immunologically unprotected popu-
lation of children from the respiratory syncytial virus during the 
SARS-CoV-2 pandemic, RSV epidemics are expected to be more 
severe and possibly with cohorts of a larger size in the coming se-
asons compared to previous RSV epidemics.
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