ZDROWIE

RÓŻYCZKA
Poprawa warunków życia, metod sanitarnych, dynamiczny postęp wiedzy medycznej, rozwój profilaktyki, jaką jest wdrażanie szczepień ochronnych, to czynniki, którym zawdzięczamy spadek zachorowalności na choroby zakaźne. Kilkaset lat temu
prawie każda choroba zakaźna zagrażała życiu noworodków, niemowląt czy ludzi
starszych. Społeczeństwo było całkowicie bezradne. Dziś możemy być dumni z postępu medycyny.
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Jedną ze znanych chorób zakaźnych jest
różyczka. Charakteryzuje się zwykle łagodnym przebiegiem, bez poważnych
następstw. Inaczej wygląda sytuacja,
gdy zapada na nią kobieta w ciąży,
ponieważ grozi to poważnymi powikłaniami u płodu. Choroba wywoływana
jest przez wirusa różyczki – rubella virus,
a do zakażenia dochodzi drogą kropelkową, na skutek kontaktu z zakażonym
materiałem, a także przenosi się drogą
krwionośną przez łożysko matki na płód.
Okres wylęgania, czyli czas od wniknięcia wirusa do organizmu do pojawienia
się pierwszych objawów, to najczęściej
około 2-3 tygodnie. Zarażamy 7 dni przed
i 7 dni po wystąpieniu wysypki. Około

Mimo wyraźnego spadku liczby zachorowań w Polsce,
różyczka jest rejestrowana znacznie częściej niż
w pozostałych krajach europejskich. Przykładowo,
w 2017 roku 71% wszystkich zachorowań na różyczkę
w krajach Unii Europejskiej zarejestrowano w naszym
kraju. Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia,
każda osoba z podejrzeniem różyczki powinna
być skierowana na badanie oznaczania poziomu
przeciwciał przeciw różyczce.
Źródło: http://szczepienia.pzh.gov.pl

50% zakażonych przechodzi chorobę
bezobjawowo. Najczęściej chorują dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym, ale
zdarzają się też zachorowania u dorosłych.

OBJAWY
Objawy różyczki są takie same u dzieci
i dorosłych, ale przebieg choroby jest
cięższy u młodzieży w okresie dojrzewania i u starszych osób. Częstsze są
też u nich powikłania. Kobiety znacznie
częściej mają dolegliwości stawowe,
takie jak bóle czy zapalenia stawów palców, kolan, nadgarstków. U dzieci często pierwszym objawem jest wysypka.
Przebieg objawów różyczki występuje
w trzech okresach:

•

•

okres zwiastunów – gorsze samopoczucie, bóle głowy, mięśni, gorączka,
powiększenie węzłów chłonnych
(karkowych, zausznych, szyjnych),
utrata apetytu, nudności, zmęczenie;
okres ten trwa ok. 24 godziny,
okres wysypkowy – trwający 2-3
dni, pojawia się plamisto-grudkowa wysypka, przypominająca odrę.
Najpierw występuje na twarzy, następnie drobna, różowa wysypka
rozprzestrzenia się w kierunku tułowia i kończyn (dłonie i stopy pozo-

stają wolne od objawów), pojawia
się zaczerwienienie oczu (zapalenie
spojówek),

•

okres zdrowienia - wysypka znika samoistnie, może pojawić się
łuszczenie skóry.

Lekarz stawia diagnozę na podstawie
wnikliwego wywiadu z pacjentem na
temat jego szczepień i kontaktu z osobą
zakażoną. Objawy różyczki są podobne
do wielu chorób wirusowych, jak chociażby rumienia zakaźnego, dlatego
w sytuacji podejrzenia różyczki u kobiety
w ciąży lekarz zleca dodatkowo badanie
krwi. Różyczkę leczy się objawowo, to
znaczy zaleca się leki przeciwgorączkowe, przeciwzapalne i przeciwbólowe.
U większości osób zachorowanie na różyczkę pozostawia odporność na całe
życie.

SZCZEPIENIA
Szczepienia to jedyny sposób zapobiegania zachorowaniom na różyczkę. Już
od 1962 roku podejmowano próby wyprodukowania preparatu, aż w końcu
w 1966 roku udało się otrzymać żywą
szczepionkę, która uzyskała licencję
w Stanach Zjednoczonych. Chociaż 7-10
dni po szczepieniu występuje namnażanie się wirusa w organizmie
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i jest on obecny w śluzówce nosogardzieli, to mimo tego nie jest on zaraźliwy. Odporność po jednorazowej dawce szczepionki może wygasnąć po 15
latach, dlatego istotne jest dwukrotne
szczepienie. W ten sposób zapobiega
się zakażeniom ciężarnych, będących
w największej grupie ryzyka. Szczepienie najlepiej wykonać ok. 13. miesiąca
życia, ale można je przyjąć w każdym
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Szczepienia są obecnie najskuteczniejszym sposobem zapobiegania chorobom
zakaźnym w naszym
społeczeństwie.

wieku. W okolicach 10. roku życia zaleca się podanie dawki przypominającej.
Dzięki szczepieniom w Stanach Zjednoczonych w 2003 roku odnotowano
tylko 7 przypadków różyczki, podczas
gdy w 1969 roku, czyli w czasach przed
upowszechnieniem się szczepień, rejestrowano kilkadziesiąt tysięcy przypadków tej choroby. W Polsce pierwszy
raz szczepienia przeciwko różyczce

ZDROWIE
jem ciężkich wad (różyczka wrodzona)
oraz uszkodzeń narządowych (zespół
Gergga): wady serca, układu nerwowego, narządu wzroku (zaćma), słuchu
(głuchota), upośledzenie rozwoju psychomotorycznego. Może też wystąpić
zapalenie wątroby, mózgu, opon mózgowych czy nerek, pojawiają się też
wysypki skórne i przewlekłe biegunki.
W kolejnych trymestrach ciąży nie ma
już ryzyka wystąpienia wad wrodzonych.
Powikłania po różyczce występują rzadko i należą do nich:

•
•
•
•
•
•
•

wprowadzono w 1989 roku. Była to
szczepionka monowalentna (pojedyncza), a szczepienia wykonywano u 13–
letnich dziewczynek. Dopiero od 2003
roku szczepi się wszystkie dzieci. Z biegiem czasu zamieniono szczepionki
pojedyncze na złożone, ze względu na
udowodnione bezpieczeństwo i mniejszy odsetek niepożądanych odczynów
poszczepiennych. W Polsce dostępna

jest skojarzona szczepionka przeciwko
odrze, śwince i różyczce (MMR). Chociaż w naszym kraju liczba zachorowań
zmniejszyła się pięciokrotnie, to nadal
jesteśmy krajem z największym odsetkiem zachorowalności w Europie.
W pierwszym trymestrze ciąży zakażenie wirusem różyczki zagraża poronieniem, obumarciem płodu lub rozwo-

odwodnienie,
ból jąder, zapalenie najądrzy,
bóle stawowe u kobiet,
zapalenie wątroby,
małopłytkowość,
zapalenie mózgu,
kłębuszkowe zapalenie nerek.

Szczepienia są obecnie najskuteczniejszym sposobem zapobiegania
chorobom zakaźnym w naszym społeczeństwie. Stosuje się coraz to nowe
technologie produkcji szczepionek,
eliminuje się konserwanty, wnikliwie sprawdza czystość, skuteczność,
bezpieczeństwo. Dziś wielu rodziców
rezygnuje ze szczepień swoich dzieci
z obawy przed ewentualnymi powikłaniami poszczepiennymi, głośnymi
doniesieniami, co do związku szczepień
MMR z autyzmem. Badania potwierdzają, że odczyny poszczepienne to
jedynie gorączka, obrzęk, bolesność
i nie udowodniono związku szczepień z autyzmem. Zanim zdecydujemy o nieszczepieniu, zastanówmy
się, czy nie narazimy naszego dziecka
i innych na niebezpieczne powikłania,
jakie niosą za sobą choroby zakaźne.

MARTA DYRKA
Pracownik Apteki
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