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Wzrost zakażeń RSV wśród dzieci. Kolejna
epidemia?
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Centra Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) informują o wzroście hospitalizacji niemowląt
zakażonych wirusem RSV, który wywołuje objawy w układzie oddechowym. Zwykle takie
statystyki obserwowane są zimą. Czy ma to związek z pandemią koronawirusa?
Niektóre szpitale w południowych Stanach Zjednoczonych zgłaszają znaczny wzrost liczby przyjęć
niemowląt z powodu wirusa RSV (Respiratory syncytial virus), który zwykle atakuje w zimie i może
powodować poważne konsekwencje u dzieci, osób starszych i z obniżoną odpornością. Podobnie jak
koronawirus i grypa, RSV rozprzestrzenia się drogą kropelkową, ale w porównaniu z SARS-CoV-2 znacznie
dłużej utrzymuje się na różnych powierzchniach (na skórze czy na zabawkach). Szacuje się, że każdego
roku w wyniku zakażenia umiera z tego powodu ok. 500 dzieci poniżej 5.roku życia.

„Podejrzewam, że dzieje się tak, ponieważ w zimie stłumiliśmy normalny rytm krążenia wirusa z powodu
pandemii i teraz w pewnym sensie nadrabiamy ten czas” – sugeruje pediatra Claudette Poole ze szpitala
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Children's of Alabama w Birmingham. To uśpienie wirusa może mieć związek z tym, że w czasie lockdownu
dzieci nie chodziły do przedszkoli i ograniczane były kontakty z innymi dziećmi. W Luizjanie, gdzie liczba
przypadków wzrosła o 244 procent w ciągu ostatnich dwóch tygodni, w szpitalu dziecięcym Our Lady of the
Lake w Baton Rouge prawie zabrakło wolnych łóżek.

Jednym słowem – amerykańscy lekarze ostrzegają rodziców przed kolejnym wirusem atakującym drogi
oddechowe. RSV daje podobne objawy, jak koronawirus. Eksperci uczulają, by w takich przypadkach
również wykonywać test na COVID-19. Według danych New York Timesa liczba nowych zakażeń
koronawirusem wzrosła w ciągu ostatnich dwóch tygodni o 148 procent w Stanach Zjednoczonych, a liczba
hospitalizacji o 73 procent. Gwałtowny wzrost zakażeń koronawirusem przypisuje się w dużej mierze
wysoce zaraźliwemu wariantowi Delta i niskim wskaźnikom szczepień w niektórych stanach.

W serii postów na Twitterze od doktor Heather Haq, pediatry z Texas Children’s Hospital w Houston,
opisany został zarówno wzrost zakażeń zarówno koronawirusem, jak i RSV. „Martwię się, gdy dzieci wrócą
do szkół w czasie, kiedy krąży mutacja Delta. Możemy być świadkami ogromnej epidemii wśród dzieci” –
napisała doktor Haq.
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