W skrócie

Podsumowując, artykuł Zhou i Markowitz uważam
za lekturę fachową i przydatną w praktyce klinicznej
każdego pediatry.
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Wirusy, które po raz pierwszy wykryto w tkance adenoidalnej, nazwano adenowirusami. Są
to wirusy DNA, które mogą wywoływać wiele
klinicznie istotnych zespołów chorobowych u ludzi. Wyodrębniono ponad 50 różnych szczepów adenowirusów. W ciągu pierwszych 5 lat
życia większość dzieci zostaje zakażona przez
co najmniej 1 szczep. Zakażenie jest bardziej
prawdopodobne u dzieci żyjących w przeludnionych miejscach. Epidemie zakażeń notuje się
w różnych społecznościach na całym świecie.
Zakażenie może być bezobjawowe. Możliwe
jest także ponowne zakażenie.
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Adenowirusy przenoszą się z osoby na osobę przez kontakt z wydalinami z układu oddechowego, z kałem oraz wymiocinami. Kontakt
z zanieczyszczoną wodą w basenach kąpielowych i w jeziorach również wywołuje epidemie.
Zakażenie szpitalne może nastąpić w zakładach
opieki zdrowotnej na skutek kontaktu z personelem lub niewłaściwie umytymi narzędziami.
Zakażenie adenowirusami może wystąpić
w każdej porze roku, jednak epidemie notuje się
przede wszystkim zimą, wiosną i na początku
lata. Choć wirus może całymi dniami przeżywać
poza organizmem ludzkim, okres inkubacji wynosi 2-14 dni dla zakażeń układu oddechowego oraz 3-10 w przypadku zakażeń układu
pokarmowego.
Najczęściej wirus atakuje układy oddechowy
i pokarmowy. Objawy zakażenia układu oddechowego u dzieci są związane z nieswoistymi
chorobami gorączkowymi, zakażeniami górnych
dróg oddechowych, zapaleniem ucha środkowego, zapaleniem gardła, ropnym zapaleniem
migdałków i zapaleniem płuc. Zapalenie gardła
i spojówek charakteryzuje się gorączką, zapaleniem migdałków (czasami ropnym), grudkowym
zapaleniem spojówek, śluzowym nieżytem nosa i biegunką. Często stwierdza się powiększenie szyjnych i przyusznych węzłów chłonnych.
Uogólniona wysypka w połączeniu z gorączką,
zapaleniem spojówek i gardła bywa mylona
z chorobą Kawasaki. Do innych objawów zakażenia adenowirusami należy choroba podobna
do krztuśca oraz zapalenia oskrzelików u niemowląt. Czasami, zwłaszcza u dzieci z upośledzoną odpornością, ciężkie zakażenie może
prowadzić do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia mięśnia sercowego, krwotocznego zapalenia pęcherza lub zapalenia
wątroby. U noworodków może wystąpić piorunujące zakażenie wielonarządowe, zakończone

zgonem. Zapalenie żołądkowo-jelitowe jest wynikiem zakażenia serotypami 40 i 41 adenowirusów jelitowych, rzadziej serotypem 31.
Niedawno opisano przypadki ciężkiego i śmiertelnego zakażenia serotypem 14 we wszystkich
grupach wiekowych.
Wirus jest bardzo zjadliwy, ale jego przekazywanie można ograniczyć dzięki starannemu
myciu rąk, myciu powierzchni chlorowymi środkami oraz zapobieganiu kontaktom i rozsiewowi drogą kropelkową podczas leczenia chorych
hospitalizowanych z powodu zakażenia adenowirusami. Zapobieganie zapaleniu gardła i spojówek wymaga odpowiedniego chlorowania
wody w basenach. Wirus jest najbardziej zjadliwy w początkowym stadium choroby, ale jego
rozsiew może utrzymywać się przez długi czas
po ustąpieniu objawów.
Istnieje wiele sposobów rozpoznawania zakażenia adenowirusami. Najbardziej dostępne
są testy do bezpośredniego wykrywania antygenu oraz izolacja wirusa z próbek pobranych
z różnych okolic ciała oraz płynów ustrojowych.
Szybki test do wykrywania antygenu adenowirusa odznacza się dużą czułością i swoistością
w porównaniu z hodowlą wirusa. Wykrywanie
wirusa za pomocą tradycyjnej metody hodowli
trwa dłużej, a wyniki najczęściej otrzymuje się
w ciągu tygodnia. Znane są zmodyﬁkowane
metody hodowli wirusa, takie jak szybka technika shell vials, za pomocą której można wykryć
wirusa w ciągu 1-2 dni po posiewie próbki.
Jelitowe serotypy 40 i 41 najlepiej wykrywać
w próbkach kału za pomocą oznaczania
antygenu.
Do innych metod identyﬁkacji należy restrykcyjna analiza endonukleazy, reakcja łańcuchowa polimerazy, badania serologiczne oraz
mikroskopia elektronowa. Te metody są powszechnie dostępne, ale restrykcyjna analiza
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endonukleazy, reakcja łańcuchowa polimerazy
są czulsze i bardziej swoiste od wykrywania
antygenu metodą immunoﬂuorescencyjną.
Do próbek nadających się do wykrywania wirusa należą: aspirat lub wymaz z jamy nosowo-gardłowej, wymaz z gardła, wymaz lub
wyskrobiny ze spojówek, kał, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy oraz tkanki. Materiał do badania należy pobrać możliwie jak najszybciej
po wystąpieniu objawów, aby zwiększyć szansę wykrycia wirusa.
Chociaż zakażenie adenowirusami zwykle
jest samoograniczające i wymaga wyłącznie leczenia podtrzymującego, cięższy przebieg można zaobserwować u osób z upośledzoną
odpornością. W takich przypadkach stosuje się
leki przeciwwirusowe, np. rybawirynę lub cydofowir, ale wyniki są niejednoznaczne.
Komentarz
Odkrycie klinicznych objawów zakażenia adenowirusami sięga ubiegłego stulecia. Mimo że

pierwsze szczepy wirusa wykryto w 1953 r., epidemię zapalenia rogówki i spojówki opisano
w Austrii już w roku 1889, zakażenie gardła
w latach dwudziestych XX wieku, a szczepy
adenowirusa wywołujące nieżyty jelitowe
– w 1975 r. Ze względu na bardzo różnorodne
objawy oceniający je klinicyści muszą uwzględnić zakażenie adenowirusami. Mimo że zakażenie u dzieci bez zaburzeń odporności może
przebiegać bezobjawowo lub w postaci choroby samoograniczającej, swoiste rozpoznanie zakażenia adenowirusowego bywa w pewnych
okolicznościach ważne. Ponieważ objawy zakażenia adenowirusami mogą przypominać chorobę Kawasaki, zasadnicze znaczenie ma
różnicowanie tej ostatniej i zakażenia adenowirusami z powodu konieczności szybkiego
podjęcia leczenia choroby Kawasaki. Równie
ważne jest dokładne rozpoznanie u chorych
z upośledzoną odpornością, zwłaszcza dzieci
biorców narządów. Ma to znaczenie w przypadku epidemii. Gdy istotne jest rozpoznanie, reak-

cja łańcuchowa polimerazy lub hodowla metodą shell vials zwiększa czułość w porównaniu
z szybkimi testami immunoﬂuorescencyjnymi.
Lekarze praktycy powinni wiedzieć, jakiego
rodzaju testy wykonuje laboratorium w ich
szpitalu.
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Krótki artykuł Nasreen Bhrumbry i Mary Elisabeth Wroblewski przejrzyście przypomina zagadnienia dotyczące
zakażeń wywołanych przez adenowirusy. W praktyce pediatry i lekarza rodzinnego zakażenia adenowirusowe stanowią dość częsty problem kliniczny, diagnostyczny
i terapeutyczny. Autorki zwracają uwagę na powszechność tych zakażeń, które mogą przebiegać bezobjawowo,
sporadycznie i epidemicznie, powodując zakażenia żłobkowe, przedszkolne, koszarowe i szpitalne. Obraz kliniczny zakażeń adenowirusowych jest bardzo zróżnicowany.
Zależy od serotypu, który je wywołał. Dotychczas wyodrębniono 51 serotypów, z których zakażenia u ludzi wywołuje jedna trzecia. Najczęściej występują zakażenia
układu oddechowego i pokarmowego. Adenowirusy powodują też zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, epidemiczne zapalenie spojówek i rogówki, krwotoczne
zapalenie pęcherza moczowego, zespół pseudokrupowy
i zapalenie mięśnia sercowego.
Na przebieg zakażeń adenowirusowych ma wpływ
wiek pacjenta i stan jego odporności. Najczęściej przebiegają lekko, ale grupą szczególnego ryzyka zakażeń
o ciężkim przebiegu są niemowlęta i osoby z niedoborami odporności. Zakażenia adenowirusowe najczęściej
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dotyczą dzieci, ale ostry zespół oddechowy, krwotoczne zapalenie pęcherza moczowego, epidemiczne zapalenie spojówek i rogówki występują u młodzieży
i dorosłych. W meldunkach epidemiologicznych publikowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zakażenia adenowirusowe nie są wyodrębnione.
Wśród biegunek wirusowych (klasyﬁkacja ICD-10
A08.0 do A08.4) zakażenia adenowirusowe (A08.2)
stanowią około 10%. Warto przypomnieć, że w Polsce
zgłoszono w 2008 roku 10 924, a w 2009 roku 12 667
przypadków biegunek o ustalonym czynniku wirusowym. Zwykle objawom ze strony przewodu pokarmowego towarzyszą dolegliwości dotyczące układu
oddechowego. Sugeruje się związek zakażeń adenowirusowych z wgłobieniem jelita.
Autorki zwracają uwagę na trudności diagnostyczne
w adenowirusowych zakażeniach układu oddechowego, które mogą przebiegać z wysoką i długo utrzymującą się gorączką. Obraz kliniczny tych zakażeń może
sugerować etiologię bakteryjną, przypominać odrę lub
chorobę Kawasaki. Szacuje się, że około 5% zakażeń
górnych dróg oddechowych i 10% zapaleń płuc u dzieci ma etiologię adenowirusową.
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W diagnostyce zakażeń adenowirusowych przewodu
pokarmowego stosuje się powszechnie dostępne w Polsce
szybkie testy lateksowe, wykrywające antygeny adenowirusów. W zakażeniach o innej lokalizacji wykonuje
się testy ELISA i badania PCR, rzadziej izolację wirusów. Leczenie jest wyłącznie objawowe. Wykazano
in vitro skuteczność rybawiryny i cydofowiru, ale nie
ma wiarygodnych danych o skuteczności klinicznej.
Z uwagi na powszechność zakażeń i łatwość ich szerzenia się podejmowano próby opracowania szczepionki.
Początkowo stosowano szczepionkę inaktywowaną. W latach 60. XX wieku wyprodukowano żywą, lioﬁlizowaną
szczepionkę zawierającą adenowirusy typu 4 i 7 odpowiadające za zaplenia płuc. Szczepionkę stosowano wyłącznie

w Stanach Zjednoczonych u poborowych. W ciągu 25 lat
stosowania tej szczepionki nie odnotowano epidemii zapalenia płuc u poborowych. Od 1996 roku szczepionka
nie jest produkowana.
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