
ZDROWIE

Wielu z nas planuje wspaniałe wyjaz-
dy, wymarzone wypady do egzotycz-
nych, tropikalnych miejsc. Szczególnie 
chętnie tego typu kierunki wybieramy 
jesienią i zimą. Każda taka wycieczka 
powinna być dokładnie przemyśla-
na, dobrze zorganizowana, by mogła 
obyć się bez problemów. Planując 
urlop w krajach azjatyckich, na Czar-
nym Lądzie lub w Ameryce Południo-
wej, powinniśmy zwrócić szczególną 
uwagę na zagrożenie miejscowymi 
chorobami tropikalnymi. My,  Euro-
pejczycy, w naszej szerokości geogra-
ficznej nie jesteśmy na nie  narażeni, 
a nawet część z nas nie zdaje sobie 
sprawy, że takie choroby jeszcze ist-
nieją. Już na etapie planowania wyjaz-
du trzeba pomyśleć o potencjalnym 
zagrożeniu i możliwości jego zmini-
malizowania oraz sposobach zabez-
pieczenia i ewentualnego leczenia. 
CHOROBY TROPIKALNE WYSTĘPUJĄ 
PRZEDE WSZYSTKIM W GORĄCYM, 
WILGOTNYM KLIMACIE TROPIKALNYM 
I SUBTROPIKALNYM. NIE WSZYSTKIE 
SĄ  ŚMIERTELNIE NIEBEZPIECZNE, ALE 
KAŻDA Z NICH ZAMIENIA WAKACYJNY 
URLOP W UDRĘKĘ. WYSTĘPOWANIE  
CHOROBY W OKREŚLONYM REJO-
NIE ŚWIATA UWARUNKOWANE JEST 
OGÓLNYMI WARUNKAMI ŻYCIA W TYM 
MIEJSCU, POZIOMEM HIGIENY, WY-
STĘPOWANIEM NOSICIELI CHOROBY 
I PRZEDE WSZYSTKIM SPRZYJAJĄCYMI  
JEJ WARUNKAMI KLIMATYCZNYMI.
Choroby tropikalne mogą mieć różne 
podłoże: bakteryjne, grzybicze, wiru-
sowe lub pasożytnicze. 

LEGIONELLOZA
Jedną z najbardziej znanych chorób, jesz-
cze z czasów II wojny światowej, skąd 
wzięła swoją nazwę, jest legionelloza. 
Choroba wywołana jest przez bakterie Le-
gionella pneumophila, której wektorem są 
komary. Legionelloza najczęściej występu-
je w rejonie Morza Śródziemnego. Zaraże-
niu sprzyja wilgotny klimat i wysokie tem-
peratury. Bakterie namnażają się również 
w instalacjach wodnych i klimatyzacjach. 
Kąpiel w nieznanym źródle lub sponta-
niczne pluskanie się w fontannie także 
może okazać się śmiertelnie niebezpiecz-
ne. Zwłaszcza, że w przypadku tej bakterii 
nawet chlorowanie wody nie jest wystar-
czającym zabezpieczeniem. Okres inkuba-
cji choroby trwa od 2 do 10 dni, a objawy 
początkowo przypominają zwykłą infek-
cję, później pojawia się suchy i męczący 
kaszel, a nawet krwioplucie oraz trudności 
w oddychaniu. Po zaobserwowaniu takich 
objawów należy niezwłocznie udać się do 
lekarza i rozpocząć antybiotykoterapię.

CHOLERA
Inną, równie niebezpieczną bakteryjną 
chorobą tropikalną jest cholera. Jest to 
choroba przewodu pokarmowego wy-
wołana przez bakterię Vibrio cholerae. 
W przeszłości miały miejsce epidemie 
cholery, a nawet pandemie. Podczas 
jednej z nich zmarł sam Adam Mickie-
wicz. Ta choroba najczęściej występuje 
w Afryce i Azji. Do zakażenia dochodzi 
poprzez wypicie wody zanieczyszczonej 
zwierzęcymi odchodami, rzadziej po zje-
dzeniu owoców morza. Wodę mogą też 
zanieczyszczać sami chorzy i nosiciele. 

Typowymi objawami są uporczywe wy-
mioty i wodniste biegunki o nieprzejrzy-
stym zabarwieniu i słodkawym zapachu. 
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Leczenie polega głównie na wyrówna-
niu gospodarki wodoelektrolitowej. Pro-
filaktyka to przede wszystkim częste my-
cie rąk, unikanie zanieczyszczonej wody 
z nieznanych źródeł i izolacja chorych.

MALARIA
Znana nam głównie z powieści Sienkie-
wicza „W pustyni i w puszczy”, MALARIA, 
NAZYWANA ZIMNICĄ, WYWOŁYWANA 
JEST PRZEZ 5 GATUNKÓW ZARODŹCÓW 
Z RODZINY PLASMODIUM. DO ZAKAŻE-
NIA DOCHODZI POPRZEZ UGRYZIENIE 
SAMICY KOMARA WIDLISZKA. MALARIA 
WYSTĘPUJE GŁÓWNIE W AFRYCE I AZJI. 

Okres wylęgania choroby to 9-40 dni. 
Choroba składa się z 3 faz:

• faza zimna: dreszcze i uczucie zimna,

• faza gorąca: napady gorączki do-
chodzące do 40 stopni, wysuszenie 
błon śluzowych, utrata świadomości, 
śpiączka, 

• faza ustąpienia objawów: spadek 
temperatury i ustąpienie wszelkich 
objawów, wycieńczenie organizmu.

W każdej fazie choroby może nastąpić 
zgon. Nasilenie objawów nie jest takie 
samo u każdego chorego. Wiele zależy 

od zdolności obronnych organizmu i jak 
najszybszego rozpoznania oraz leczenia 
choroby. Leczenie składa się z podawania 
kombinacji wielu leków przeciwmalarycz-
nych oraz antybiotyków. Zapobieganie 
chorobie należy rozpocząć od zaopatrze-
nia się w środki odstraszające owady i mo-
skitiery, dobrze jest mieć pod ręką też leki 
na bazie chlorochiny.

ŻÓŁTA FEBRA
Żółta gorączka, potocznie zwana żółtą fe-
brą, w odróżnieniu od zimnej febry wywo-
łana jest przez wirusa z rodziny Flavivirus.  
Żółta febra u ludzi spowodo-
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wana jest ukąszeniem komara z rodziny 
Aedes Aegypti. Do zakażeń najczęściej do-
chodzi na terenie Afryki i Ameryki Środko-
wej. Okres inkubacji choroby to zaledwie 
3-6 dni.  Podobnie jak w malarii wyróżnia 
się 3 fazy choroby. Początkowo występuje 
wysoka gorączka, złe samopoczucie i bóle 
głowy, w drugiej fazie objawy ustępują na 
około 2-3 dni i w trzeciej fazie nadchodzi 
wysoka gorączka i zażółcenie powłok 
skórnych (stąd też nazwa: żółta febra), 
mogą pojawić się też krwawe wymioty 
oraz krwawienia z narządów wewnętrz-
nych. Największa liczba zgonów następuje 
właśnie w trzeciej fazie choroby, jednak 
jej przebycie daje nam już odporność na 
resztę życia. Leczenie żółtej febry możli-
we jest jedynie w warunkach szpitalnych. 
Uchronić się przed chorobą można dzięki 
szczepieniom oraz odpowiednim środ-
kom ostrożności, jak w przypadku malarii.

GORĄCZKA KRWOTOCZNA 
EBOLA 
Kolejną bardzo groźną chorobą wirusową 
jest gorączka krwotoczna Ebola, o której 
było dość głośno w ostatnim czasie, gdy 
zdarzyły się przypadki zachorowań na-
wet w Europie. Gorączkę Ebola wywołuje 

właśnie wirus Ebola. Choroba występuje 
na terenie Afryki, a swój początek i nazwę 
wzięła od miejsca, gdzie pojawiła się po raz 
pierwszy, w dorzeczu rzeki Ebola w Sudanie 
i Zairze. Nosicielami wirusa Ebola są niektó-
re gatunki małp. Do zakażenia dochodzi 
poprzez kontakt z zarażonym zwierzęciem: 
bezpośredni kontakt z krwią, płynami ustro-
jowymi, rzeczami osobistymi innego zaka-
żonego, a także drogą kropelkową. Okres 
wylęgania choroby wynosi od kilku dni do 
nawet 3 tygodni. Początek choroby jest 
gwałtowny, pojawia się wysoka gorączka 
i ostre objawy grypopodobne z krwawy-
mi wymiotami i krwawymi biegunkami. 
Organizm bardzo szybko się odwadnia, 
chory staje się wycieńczony, w końcowej 
fazie pojawiają się plamiste grudki na ciele, 
świadczące o uszkodzeniu wątroby. Lecze-
nie  odbywa się tylko w obrębie szpitala, 
a głównym celem terapii jest przywróce-
nie równowagi wodno-elektrolitowej oraz 
wspomaganie pracy poszczególnych na-
rządów i układów. Jedyną formą prewencji 
jest izolacja chorych i kwarantanna osób, 
mających kontakt z chorymi. Ponadto na 
miejscu w żadnym wypadku nie wolno 
bawić się ze zwierzętami błąkającymi się po 
ulicach lub w pobliżu naszych noclegów.

DENGA
Gorączka krwotoczna denga to choro-
ba wywołana przez wirus dengi. Zarazić 
się można poprzez ugryzienie komara, 
będącego nosicielem choroby. Denga 
występuje w Azji, Afryce, Ameryce Połu-
dniowej i Środkowej. Typowymi objawa-
mi są: gorączka, bóle głowy, bóle mięśni 
i stawów, wysypka, a w ekstremalnych 
przypadkach gorączka z krwotokami, 
trombocytopenia i wstrząs. Wirus inkubu-
je się 3 do 14 dni. Objawy mogą w ogó-
le nie występować. Leczenie to przede 
wszystkim odpowiednie nawodnienie 
pacjenta, podanie sterydów i leków prze-
ciwgorączkowych. Zapobiegać zakaże-
niu można poprzez odpowiedni ubiór, 
chroniący jak największą część ciała oraz 
środki odstraszające  owady.

GORĄCZKA ZACHODNIEGO 
NILU
Gorączka Zachodniego Nilu to zakaźna 
wirusowa choroba spowodowana przez 
wirus gorączki Zachodniego Nilu. Nosi-
cielami wirusa są głównie ptaki brodzą-
ce w wodach Nilu, natomiast do zakaże-
nia dochodzi poprzez ukąszenie komara 
z rodziny Culex quinquecasciatus lub po-

12



ZDROWIE

gryzienia przez muchówki i kleszcze. Wi-
rus rozwija się w bardzo szybkim tempie 
- nawet w 5 dni. Typowe objawy to oczy-
wiście wysoka gorączka, bóle głowy, 
bóle mięśniowe, zesztywnienie karku 
i wiotkość kończyn. Gorączka Zachod-
niego Nilu zagraża szczególnie osobom 
starszym i tym z upośledzoną odporno-
ścią, gdyż może rozwinąć się do postaci 
zapalenia mózgu, zapalenia opon mó-
zgowo-rdzeniowych. Choroba może też 
doprowadzić do śpiączki i śmierci. Wirus 
poza Afryką może występować też na 
Bliskim Wschodzie i Azji. Zapobiegać 
zakażeniu  należy poprzez odpowiednią 
odzież ochronną, moskitiery, repelenty 
(zwłaszcza te z niechcianym i nielubia-
nym DEET).

TRĄD
Wydawać by się mogło, że trąd współ-
cześnie już nie występuje, a jednak są 
na Ziemi miejsca, gdzie do tej pory moż-
na się nim zarazić. Jest to bardzo ciężka 
i przewlekła choroba, wywołana przez 
bakterie Mycobacterium leprae. Choroba 
do tej pory występuje przede wszystkim 
w Afryce i południowo-wschodniej Azji. 
Do zakażenia dochodzi poprzez kontakt 
bakterii ze skórą,  błonami śluzowymi 
lub przez otwarte rany. Okres wylęgania 
choroby wynosi od kilku miesięcy do kil-
kunastu lat. Podstawowym, wizualnym 
objawem choroby są charakterystyczne 
zmiany skórne na nosie, dłoniach i no-
gach. Bakterie sukcesywnie atakując or-
ganizm, docierają do układu nerwowe-
go, porażając nerwy i zaburzając czucie 
w kończynach, które z biegiem czasu 
trzeba poddać amputacji. Leczenie może 
być długotrwałe i bardzo żmudne. Prze-
ciw trądowi stosuje się leki zwalczające 
prątki i antybiotyki. Jeśli tylko to możliwe, 
starajmy się unikać wyjazdów w miejsca 
dotknięte tą chorobą. Profilaktyka polega 
bowiem na unikaniu kontaktu z chorymi. 

PROFILAKTYKA I ŚRODKI 
OSTROŻNOŚCI 
Przedstawione powyżej choroby to 
tylko ułamek z tego, co może nas spo-

tkać w tropikach.  Profilaktyka i środki 
ostrożności we wszystkich przypadkach 
są takie same. Na kilka tygodni przed 
wyjazdem zaleca się wizytę u lekarza 
i ustalenie ewentualnego programu 
szczepień ochronnych, które najskutecz-
niej obronią nas przed chorobą. W pro-
gramie mogą znaleźć się szczepionki 
przeciwko żółtej febrze, błonicy, durowi 
brzusznemu, cholerze, kleszczowemu 
zapaleniu mózgu oraz WZW A i WZW B.  
W TRAKCIE PODRÓŻY NALEŻY TAKŻE 
DBAĆ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO PO-
PRZEZ: ZAKŁADANIE ODPOWIEDNIEJ 
ODZIEŻY OCHRONNEJ, STOSOWANIE 
CHEMICZNYCH ŚRODKÓW CHRONIĄ-
CYCH PRZED OWADAMI, WŁAŚCIWĄ 
HIGIENĘ (CZĘSTE MYCIE RĄK, JEDZENIE 
TYLKO W ODPOWIEDNICH MIEJSCACH 
I SPOŻYWANIE WODY BUTELKOWA-
NEJ), ZACHOWANIE OSTROŻNOŚCI 
W KONTAKTACH ZE ZWIERZĘTAMI ORAZ 
OSOBAMI SPRAWIAJĄCYMI WRAŻENIE 
CHORYCH I UNIKANIE DUŻYCH SKUPISK 
LUDZI. WARTO TEŻ MIEĆ ZAWSZE POD 
RĘKĄ ŻELE ANTYBAKTERYJNE I CHU-
STECZKI ODKAŻAJĄCE. Po powrocie 
z wakacji również warto udać się do 
lekarza i ponownie zbadać. Jeśli po po-
wrocie wystąpiły jakiekolwiek niepoko-
jące objawy, należy zwrócić na to uwagę 
lekarza. Konieczne jest też dokończenie 
programu szczepień, rozpoczętego 
przed podróżą. Warto też wiedzieć, że 
wszystkie istotne informacje na temat 
chorób tropikalnych i medycznego 
przygotowania do podróży, można uzy-
skać w biurach podróży i w Internecie. 
Poniżej znajduje się przydatny link do 
strony internetowej Zakładu Epidemio-
logii i Medycyny Tropikalnej Wojskowe-
go Instytutu Medycznego.

http://www.medycynatropikalna.pl/

Wszystkim wczasowiczom pozostaje 
życzyć bezpiecznych i udanych wakacji 
w każdym zakątku Świata.

ANNA ROKOSZAK
Pracownik Apteki RE
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