
Krztusiec, znany również pod nazwą 
koklusz, to ostra choroba zakaźna, wy-
woływana przez gram ujemną, tleno-
wą bakterię - pałeczkę krztuśca (Bor-
detella pertussis). Zarazić możemy się 
nią od osoby chorej drogą kropelkową 
- poprzez kaszel czy kichanie. Infekcja 
tą bakterią trwa od kilku do nawet kil-
kunastu tygodni i przebiega w kilku 
fazach. 

NA POCZĄTKU POJAWIAJĄ SIĘ OBJA-
WY PODOBNE DO PRZEZIĘBIENIA CZY 
GRYPY. WYSTĘPUJE NIEŻYT NOSA (KA-
TAR) - STĄD TEŻ NAZYWANA JEST ONA 
FAZĄ NIEŻYTOWĄ. PONADTO MOŻE 
WYSTĄPIĆ OGÓLNE OSŁABIENIE PA-
CJENTA, GORĄCZKA I SUCHY KASZEL. 
CZAS TRWANIA TEJ FAZY CHOROBY 
TO OKOŁO 2 TYGODNIE. NASTĘPNIE 
CHOROBA WKRACZA W FAZĘ NAPA-
DOWEGO KASZLU, TRWAJĄCĄ DO 4, 
A NAWET 6 TYGODNI. Większość wy-
mienionych powyżej objawów ustę-
puje, pozostaje kaszel. Z reguły prze-
kształca się on w kaszel mokry i mający 
charakter napadowy. W ciągu doby 
potrafi wystąpić kilka do kilkunastu 
takich napadów, największą ich czę-
stotliwość odnotowuje się nocą. Ataki 
kaszlu są mocne, dławiące, niekiedy 
z chwilowym bezdechem czy dopro-
wadzające do wymiotów. Bezpośred-
nio po ataku kaszlu u licznej grupy 
chorych można usłyszeć charaktery-

styczne piszczące wciągnięcie powie-
trza, przypominające pianie koguta. 
Ta faza jest najbardziej dokuczliwa 
dla pacjentów, może też w jej trakcie 
dojść do najgroźniejszego powikłania, 
jakim jest encefalopatia krztuścowa 
(zaburzenia świadomości, drgawki, 
niedotlenienie i obrzęk mózgu, a na-
wet śpiączka). Kolejne tygodnie to faza 
rekonwalescencji, czyli powrotu do 
zdrowia. Napady kaszlu stają się coraz 
słabsze, rzadsze, a z czasem ustępują.

Zaznaczyć jednak trzeba, że u mło-
dzieży i osób dorosłych szczepionych 
w dzieciństwie, u których istnieje jesz-
cze resztka odporności poszczepien-
nej przebieg choroby najczęściej nie 
jest tak charakterystyczny.

PROFILAKTYKA
KOKLUSZ JEST CHOROBĄ WYSOCE ZA-
KAŹNĄ. PRAWDOPODOBIEŃSTWO ZA-
RAŻENIA SIĘ OSOBY NIEUODPORNIO-
NEJ PO KONTAKCIE Z CHORYM JEST 
BARDZO WYSOKIE - WYNOSI OKOŁO 
80%. DLATEGO TAK WAŻNA JEST PRO-
FILAKTYKA W POSTACI SZCZEPIEŃ. 
W Polsce program szczepień ochron-
nych przeciw krztuścowi u dzieci ru-
szył w 1960 roku. Moment ten miał 
przełomowe znaczenie dla epidemio-
logii tej choroby. W latach wcześniej-
szych zachorowalność była bardzo 
duża, głównie wśród dzieci do 1. roku 
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życia. Co roku notowano od kilku do 
nawet kilkunastu tysięcy przypadków 
kończących się śmiercią! Od czasu 
wprowadzenia obowiązkowych szcze-
pień liczba zachorowań gwałtownie 
spadła. Zaczęła natomiast znów wzra-
stać w latach 90., co doprowadziło do 
zmiany systemu szczepień w 2003 
roku. W ostatnich latach niestety znów 
zauważa się wzrost liczby osób choru-
jących na krztusiec, zwłaszcza wśród 
młodzieży, osób dorosłych i starszych. 
Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy 
mogą być mutacje w materiale ge-
netycznym Bordetella pertussis, a inną 

- stopniowy spadek odporności po-
szczepiennej wraz z upływem lat od 
podania ostatniej dawki.

PROGRAM SZCZEPIEŃ 
PRZECIWKO KRZTUŚCOWI
Podawana w Polsce szczepionka 
chroni przed trzema chorobami: 
krztuścem, błonicą i tężcem. Aktu-
alnie obowiązkowo podaje się pięć 
dawek szczepionki na krztusiec. 
Pierwsze trzy, nazywane pierwotny-
mi, podaje się w 1. roku życia dziec-
ka (w 2. miesiącu, między 3. a 4. oraz 
między 5. a 6. miesiącem). Czwarte 

szczepienie, uzupełniające, podaje 
się między 16. a 18. miesiącem życia. 
Ostatnią obowiązkową dawkę szcze-
pienia, również przypominającą, sto-
suje się w 6. roku życia. ZALECANE 
JEST RÓWNIEŻ SZCZEPIENIE NASTO-
LATKÓW W WIEKU 14 I 19 LAT, A U OSÓB 
DOROSŁYCH CO 10 LAT DAWKĄ PRZY-
POMINAJĄCĄ. Na te szczepienia, z ra-
cji tego, iż nie są obowiązkowe, mało 
kto się decyduje. To tłumaczy fakt 
zachorowalności u osób dorosłych, 
bowiem z upływem lat od ostatniej 
dawki szczepienia, liczba przeciwciał 
i odporność poszczepienna spada.
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KRYTERIA ROZPOZNANIA 
KRZTUŚCA:

KLINICZNE - rozpoznanie na pod-
stawie minimum jednego z charak-
terystycznych objawów: napadowy 
kaszel, „pianie” i/lub wymioty po na-
padzie. Jest to kryterium opisane 
przez Światową Organizację Zdrowia, 
jednak takie objawy mogą dawać 
również inne choroby, więc w prakty-
ce raczej jest ono nieprzydatne.

EPIDEMIOLOGICZNE - rozpozna-
nie typowego przebiegu choroby 
u osoby, która miała kontakt z oso-
bą z laboratoryjnie potwierdzonym 
krztuścem. Tu ze względu na dużą 
zaraźliwość nie jest wymagana do-
datkowa diagnostyka, od razu wdra-
ża się leczenie. 

LABORATORYJNE - potwierdzenie zaka-
żenia bakterią Bordetella pertussis. W la-
boratoryjnej diagnostyce dostępnych 
jest kilka metod i wszystkie wymagają 
prawidłowego pobrania wymazu z no-
sogardła, a następnie odpowiedniej 
analizy. Pierwsza metoda to mikrobio-
logiczne namnażanie bakterii na spe-
cjalnych podłożach. Badanie tym spo-
sobem ma sens w pierwszych dwóch 
tygodniach choroby, a na wynik czeka 
się 7 do 12 dni. Z tego powodu raczej 
nie jest stosowane, bo na tym etapie 
objawy sugerują choćby przeziębienie. 
DIAGNOSTYKĘ W KIERUNKU KRZTUŚ-
CA Z REGUŁY ZACZYNA SIĘ, GDY KA-
SZEL NIE USTĘPUJE KILKA TYGODNI.  
Tu zastosowanie znajduje wykrycie 
materiału genetycznego bakterii po 
jego namnożeniu z użyciem metody 
PCR - łańcuchowej reakcji polimera-

zy. Podstawowe zalety to uzyskanie 
wyniku w ciągu 1-2 dni i brak zafał-
szowania wyniku badania, gdy sto-
sowana jest antybiotykoterapia. Nie-
stety jest to metoda dość kosztowna 
i mało dostępna (przynajmniej w Pol-
sce). Trzecie badanie, najpowszech-
niej stosowane, to testy serologiczne, 
czyli wykrywanie w surowicy prze-
ciwciał przeciwko toksynie krztuśca 
lub przeciwko białku o nazwie hema-
glutynina włókienkowa. Testem moż-
na wykryć przeciwciała klasy IgM, IgA 
oraz IgG. Badanie najlepiej przepro-
wadzić w 3 - 4 tygodniu trwania ob-
jawów. W zależności od wieku osoby 
chorej, od tego czy i kiedy była szcze-
piona, obiektywny wynik można 
uzyskać badając poziom określonej 
grupy przeciwciał. Najlepiej test taki 
powtórzyć po 3 -5 tygodniach. Testy 
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serologiczne są w Polsce dość łatwo 
dostępne, możemy wykonać je bez 
skierowania w laboratoriach diagno-
stycznych. Koszt badania poziomu 
jednego rodzaju przeciwciał waha się 
między 30 a 60 zł w zależności od la-
boratorium. 

LECZENIE
Jak widać kwestia rozpoznania krztuśca 
nie jest wcale prosta i w dodatku dość 
czasochłonna. Jeśli chodzi o leczenie, 
sprawa wygląda zdecydowanie pro-

ściej. Stosuje się leki przeciwbakteryj-
ne, w pierwszej kolejności antybiotyki 
makrolidowe (azytromycyna lub kla-
rytromycyna). W przypadku przeciw-
wskazań do stosowania makrolidów 
lub ich złej tolerancji przez pacjenta 
lekarz dobierze inne odpowiednie leki. 
W zależności od podawanego leku te-
rapia trwa do dwóch tygodni.

Podsumowując, ze względu na wzrasta-
jącą w ostatnich latach zachorowalność 
na koklusz warto pamiętać o tej chorobie.  

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEPO-
KOJĄCYCH OBJAWÓW NALEŻY UDAĆ 
SIĘ DO LEKARZA, PRZYSTĄPIĆ DO DIA-
GNOSTYKI I W RAZIE POTWIERDZENIA 
ZAKAŻENIA, DO ODPOWIEDNIEGO LE-
CZENIA, BY NIE ZARAŻAĆ KOLEJNYCH 
OSÓB. W przypadku osób pracujących, 
na przykład na oddziałach noworodko-
wych, starszych czy z obniżoną odpor-
nością warto rozważyć przypominające 
szczepienia ochronne.

JOANNA BLUJ
Pracownik Apteki

 WAŻNY TEMAT

REKLAMA

Krztusiec występuje na całym świecie z cyklicznym wzrostem zachorowań, co 2-5 lat. 
Każdego roku rejestruje się około 40 mln zachorowań na tę chorobę, szczególnie w 

krajach rozwijających się, co wiąże się z około 5 mln przypadków zapalenia płuc,  
360 000 zgonów oraz 50 000 przypadków powikłań neurologicznych. Wśród przyczyn 

znacznego pogorszenia sytuacji epidemiologicznej i wzrostu liczby zachorowań na 
krztusiec na świecie wymieniane są takie czynniki jak: wygasanie odporności w wyniku 
upływu lat od podania ostatniej dawki przypominającej szczepionki, ewolucja pałeczek 

krztuśca sprzyjająca obniżeniu skuteczności odpowiedzi poszczepiennej oraz spadek 
akceptacji dla szczepień, a w związku z tym zmniejszenie stanu zaszczepienia populacji 

przeciw krztuścowi.

Źródło: www.szczepienia.pzh.gov.pl
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