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Santrauka
Tyrimo tikslas - remiantis mokslinės literatūros duome-
nimis, išanalizuoti ir aptarti informaciją apie parvoviruso 
B19 infekcijos klinikinį pasireiškimą, diagnostikos ir gy-
dymo galimybes. Atlikta mokslinės literatūros ir doku-
mentų apžvalga medicininėse duomenų bazėse. Rezultatai 
parodė, jog parvovirusas B19 yra DNR virusas, su ku-
riuo sąlytį yra turėjusi didelė dalis populiacijos. Įprastai 
besimptomės eigos arba lengvos formos parvovirusinei 
infekcijai yra būdingos tokios klinikinės formos kaip in-
fekcinė eritema, artralgija, tranzitorinė aplastinė krizė ir 
vaisiaus vandenė. Po infekcijos išnykus viremijai, par-
vovirusas B19 linkęs persistuoti kaulų čiulpuose ar si-
noviniame skystyje ne vienerius metus, gali paskatinti 
autoimuninių  sutrikimų vystymąsi. Tiksliausiai infekciją 
diagnozuoja specifinių virusui IgM antikūnų ir DNR nu-
statymas PGR metodu. Parvovirusinės infekcijos gydymas 
nespecifiškas, antivirusinės terapijos nėra, sunkesnėms 
klinikinėms formoms paprastai skiriamas intraveninis 
imunoglobulinas, imunosupresinis gydymas arba kraujo 
transfuzija.

Įvadas
Parvovirusas B19 – žmogui patogeninis Erythroparvovi-

rus genties, Parvoviridae šeimos nedidelis (26 nm), viena-
grandis DNR virusas, selektyviai pažeidžiantis eritroidines 
pirmtakines ląsteles ir kitas organų sistemas. Pirmą kartą 
nustatytas 1975 metais, tiriant asimptominių pacientų kraujo 
serumą dėl hepatito B [1]. Tai dažna infekcija – IgG anti-
kūnų prieš B19 virusą paplitimas 15-60 proc. vaikų, 30-60 
proc.  suaugusiųjų ir apie 85 proc. geriartrinėje populiacijose 
[2]. Virusas perduodamas oro-lašelių, hematogeniniu būdu 
ir vertikaliai iš motinos vaisiui. Infekcijai būdingi įvairūs 
klinikiniai simptomai, kurių gydymo baigtis priklauso nuo 
viruso savybių, šeimininko amžiaus ir individualaus imuni-
teto pajėgumo. Įprastai lengvos eigos ar asimptomė, tačiau 

parvoviruso B19 sukelta infekcija gali būti sunki ir sietina 
su grėsmę gyvybei keliančiomis komplikacijomis, kurioms 
yra būtinas gydymas. 

Tyrimo tikslas − remiantis mokslinės literatūros duome-
nimis, išanalizuoti ir aptarti informaciją apie parvoviruso B19 
infekcijos klinikinį pasireiškimą, diagnostikos priemones ir 
gydymo galimybes.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Publikacijų paieška atlikta PubMed, Google Scholar, Up-

ToDate, MedScape medicininėse duomenų bazėse. Atrinkti 
straipsniai, kurių pavadinimas, santrauka, raktiniai žodžiai nu-
rodė, jog tyrimas yra tinkamas įtraukti į šią apžvalgą. Ieškoti 
raktiniai žodžiai – parvovirusas B19, klinikiniai simptomai, 
diagnostika, gydymas, IVIG, infekcinė eritema. Nagrinėti 
straipsniai anglų kalba, publikuoti nuo 1975 iki 2022 metų. 

Tyrimo rezultatai
Klinikinė eiga. Parvoviruso B19 infekcijos klinikinė 

apraiška varijuoja nuo lengvų iki gyvybei grėsmę kelian-
čių simptomų. Ligos eigai įtakos turi paciento amžius, he-
matologinė ir imunologinė būklė. 25-50 proc.  atvejų eiga 
asimptomė arba lengvos, į peršalimą panašios, formos. In-
fekcinė eritema – dažniausiai pasitaikanti normalios imuni-
nės sistemos pacientų klinikinė išraiška. Tipiška mokyklinio 
amžiaus liga, kuriai būdingas karščiavimas, pykinimas ir 
„antausių“ simptomas (skruostų eritema, blyškumas aplink 
burną). Vėliau atsiranda liemens ir galūnių makulinis ar ma-
kulopapulinis bėrimas. Daugumai pacientų bėrimas išnyksta 
per keletą savaičių, bet gali atsinaujinti reaguojant į emocinį 
stresą, temperatūros pokyčius ar tiesioginius saulės spindu-
lius [3]. Artropatija pasireiškia kaip eitemos komplikacija ir 
kaip pirminis sutrikimas, dažnesnis suaugusiųjų. Būdingas 
neerozinis simetrinis poliartritas, įtraukiantis proksimalinius 
interfalanginius ir metakarpofalanginius, kelių bei riešų są-
narius. Viruso DNR gali būti randama sinoviniame skystyje 
ūmioje ir lėtinėje ligos fazėje [4]. Atliktas tyrimas su pacien-
tais, kuriems taikyta kelio artroplastika, parodė, jog 18,7 proc.  
tiriamųjų  turėjo viruso genetinės medžiagos sinoviniame 
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skystyje [5]. Nespecifiški simptomai ir serumo antikūnai 
(ANA, kardiolipinas, reumatoidinis faktorius) gali sunkinti 
diferenciaciją  nuo autoimuninių ligų. Aprašyta atvejų, kai 
infekcija parvovirusu B19 sietina su autoimuninių sutrikimų 
išsivystymu (pvz, sisteminės raudonosios vilkligės) [6]. Pa-
cientų, kurių sutrikusi eritropoezė ar padidėjęs eritrocitų ne-
tekimas (dėl hemolitinės anemijos, talasemijos, maliarijos 
ar kitų sutrikimų) didesnė tranzitorinės aplastinės anemijos 
išsivystymo rizika. Be eritroidinės linijos sutrikdoma ir kitų 
kraujo ląstelių gamyba, kas gali lemti visišką pancitopeniją, 
o tai sukelia širdies nepakankamumą ir cerebrovaskulines 
komplikacijas [3]. Atliktas tyrimas parodė, jog apie 70 proc.  
pacientų su tranzitorine aplazija pjautuvinės anemijos fone 
turėjo parvoviruso B19 DNR arba IgM antikūnų [7]. Virusas 
turi kardiotropinių savybių ir gali sukelti miokarditą, širdies 
nepakankamumą. Aprašomi kitų sistemų pažeidimo atvejai 
– gali pasireiškti hepatitas, Kawasaki liga, meningitas. Imu-
nodeficitiniams pacientams parvovirusinė B19 infekcija gali 
lemti persistuojančią kaulų čiulpų supresiją, pasireiškiančią 
lėtine anemija, nebūtinai su eritema ar artralgija. Infekcija 
linkusi persistuoti kaulų čiulpuose (22% pacientų, kuriems 
atlikta kelio artroplastika ir 26% reumatinių pacientų), ne-
priklausomai nuo imuninio statuso [5,8]. Užsikrėtusi nėščioji 
turi 30 proc.  riziką perduoti infekciją vaisiui, kuri gali būti 
besimptomė arba sukelti anemiją, hipoalbuminemiją, hepatitą, 
širdies nepakankamumą ir vaisiaus vandenės išsivystymą, 
galimos vaisiaus malformacijos. Nepriklausomai nuo to, kurio 
trimestro metu išsivystė infekcija, grėsmė vaisiaus gyvybei 
išlieka. Vaisiaus vandenė paprastai išsivysto antro trimestro 
metu dėl kraujodaros, vykstančios kepenyse [3].

Diagnostika. Parvovirusinė infekcija gali būti diagnozuo-
jama klinikinių simptomų pagalba, tačiau jie nėra specifiški. 
Diferencinei diagnostikai nuo kitų infekcijų, jungiamojo au-
dinio ligų ar vaskulitų  svarbūs serologiniai tyrimai ir viruso 
DNR nustatymas. Periferinio kraujo tepinėlyje arba kaulų 
čiulpų aspirate matomi tipiniai gigantiniai pronormoblastai, 
tačiau tai turi mažą reikšmę diagnostikai [4]. Specifiniai IgM 
antikūnai nustatomi 10-12 dienų po infekcijos ir paprastai 
nebeaptinkami po 3-4 mėnesių. Tai yra pagrindinis diagno-
zės patvirtinimo metodas. IgG antikūnai gali būti nustatomi 
praėjus maždaug 14 dienų nuo infekcijos ir užtikrina ilgalaikį 
imunitetą, tačiau tiriami retai. Intraveninio imunoglobulino 
(IVIG) naudojimas gydymui gali iškreipti rezultatus. Klai-
dingai teigiamas IgM antikūnų rezultatas gali būti dėl reu-
matoidinio faktoriaus ar kitų antikūnų sąveikos su reagentu. 
EBV, herpes simplex ar HHV6 virusų specifinių IgM tyrimas 
gali būti klaidingai teigiamas esant parvoviruso B19 antikū-
nams [9]. Polimerazinės grandininės reakcijos (PGR) tyrimas 
naudojamas identifikuoti viruso DNR kraujo serume ir yra 
pranašesnis už molekulinės hibridizacijos metodus. Viremija 

nustatoma maždaug po 7 dienų nuo viruso patekimo, paprastai 
išnyksta po 7-10 dienų, tačiau virionai gali būti aptinkami iki 
6 mėnesių [10]. Tyrimas tikslingesnis nustatant B19 infek-
ciją imunosupresuotiems  pacientams ar esant tranzitorinei 
aplastinei krizei, tačiau praktikoje rečiau naudojamas nei 
IgM nustatymas ELISA metodu. DNR gali būti randamas 
kraujo serume, sinovinėse membranose ir kaulų čiulpuose 
daugiau kaip metus po infekcijos net ir esant normaliai imuni-
nei sistemai [11]. Įtarus motinos infekciją, atliekama vaisiaus 
echoskopija, taikoma kordocentezė ir amniocentezė, mėgi-
nys tiriamas PGR metodu. Esant vaisiaus vandenei taikoma 
kordocentezė ir vertinamas vaisiaus hemoglobino lygis [12].

Gydymas. Parvoviruso B19 infekcijai paprastai nereikia 
gydymo. Egzistuoja tik simptominės gydymo priemonės, 
kurios priklauso nuo paciento rizikos grupės. Imunokom-
petentingiems pacientams svarbus skysčių vartojimas dehi-
dracijos prevencijai, gali būti vartojami nesteroidiniai vais-
tai nuo uždegimo (NVNU) esant artralgijai ar karščiavimui. 
Pacientams su tranzitorine aplastine krize paprastai taikoma 
kraujo komponentų transfuzija. Ryški aplastinė anemija gy-
doma alogenine kaulų čiulpų transplantacija, imunosupre-
sine terapija, gali būti taikoma IVIG infuzija [13,14]. Esant 
imunosupresijai, su virusu asocijuotoms artropatijoms ir 
pacientams, turintiems gretutinių  hematologinių sutrikimų, 
paprastai skiriamas IVIG 3-5 dienas [15]. Pacientams po 
transplantacijos rekomenduojamas imunosupresijos maži-
nimas [16]. Kai nustatoma infekcija nėščiajai – rekomen-
duojamas ultragarsinis ištyrimas 1 kartą per savaitę. Esant 
vaisiaus vandenei ir (ar) anemijai, skiriama intrauterininė 
eritrocitų masės transfuzija, kai reikia, planuojamas gimdy-
mas, jei vaisius neišnešiotas – svarstyti plaučių brandinimą 
[12]. Atlikta metaanalizė parodė, jog iš 1436 vaisiaus B19 
infekcijų atvejų, išgyvenamumas po transfuzijos 82 proc., 
palyginus su 55 proc., kuomet transfuzija netaikoma [17]. 
Postnatalinė persistuojanti anemija gydoma eritrocitų masės 
transfuzija, o esant aukštai viremijai – rekomenduojama IVIG 
[18]. Specifinio antivirusinio gydymo kol kas nėra. 

Išvados
1. Dažniausiai parvoviruso B19 infekcija būna besimp-

tomė arba lengvos formos, o būdingiausios klinikinės iš-
raiškos – infekcinė eritema, artralgija, tranzitorinė aplastinė 
krizė, vaisiaus vandenė. 

2. Virusas linkęs persistuoti praėjus ne vieneriems me-
tams po infekcijos, gali paskatinti autoimuninių sutrikimų 
vystymąsi.

3. Tiksliausi infekcijos diagnostiniai tyrimai – specifinių 
virusui IgM antikūnų ir DNR nustatymas PGR metodu.

4. Infekcija gydoma nespecifiškai, terapijos nuo viruso 
nėra. 
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5. Esant sunkesnėms klinikinėms formoms, dažniausiai 
skiriamas intraveninis imunoglobulinas, imunosupresinis 
gydymas arba kraujo transfuzija.
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Summary
Study aim – to analyze and discuss information on the clinical 

manifestations, diagnosis and treatment of parvovirus B19 infection 
based on the scientific literature. A review of scientific literature 
and documents in medical databases was performed. The results 
showed that it is a DNA virus that a large proportion of the popu-
lation has been exposed to. Usually asymptomatic or mild, parvo-
virus infection is characterized by clinical forms such as erythema 
infectiosum, arthralgia, transient aplastic crisis and foetal hydrops. 
After the infection is resolved, parvovirus B19 has a tendency to 
persist in bone marrow or synovial fluid for several years and may 
also lead to the development of autoimmune disorders. Modern 
diagnostics of parvovirus B19 infection usually include measure-
ment of virus specific IgM antibodies and virus DNA in blood sam-
ples by PCR. Treatment of various clinical forms of parvovirus in-
fection is nonspecific, more severe cases are usually resolved with 
the use of intravenous immunoglobulin, immunosuppressive the-
rapy or blood transfusion. There is no antiviral therapy available.

Conclusions: 1. Parvovirus infection is usually asymptomatic 
or mild and the most common clinical manifestations are erythema 
infectiosum, arthralgia, transient aplastic crisis and foetal hydrops. 
2. The virus tends to persist more than one year after infection and 
can lead to the development of autoimmune disorders. 3. The most 
accurate diagnostic tests for infection are the detection of virus-spe-
cific IgM antibodies and DNA by PCR. 4. Treatment is nonspecific 
with no antiviral therapy available. 5. More severe clinical forms of 
parvovirus B19 infection are usually treated with intravenous im-
munoglobulin, immunosuppressive therapy or blood transfusion.
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