ZDROWIE

JERSINIOZA
Jersinioza jest dość rzadką chorobą odzwierzęcą wywoływaną obecnie przez kilka szczepów Gram-ujemnych
bakterii chorobotwórczych. Wśród nich najgroźniejszym
okazał się szczep pałeczek Yersinia enterocolitica, który
przywędrował do Europy ze Stanów Zjednoczonych. Jersinioza posiada szeroki zasięg występowania. Zakażenia
odnotowujemy w krajach Ameryki Północnej, centralnej
oraz wschodniej Azji, Afryki, Australii i Europy. W Polsce co roku stwierdza się ok. 20-30 przypadków zachorowań na jersiniozę jelitową. Dotyczy to pojedynczych osób
lub niewielkich grup. Każdy taki przypadek powinien zostać obowiązkowo zarejestrowany.

DROGI ZAKAŻENIA
Jersiniozą człowiek zaraża się od zwierząt domowych oraz dzikich. Głównym
rezerwuarem bakterii są świnie, a oprócz
nich także: bydło, owce, konie, psy, koty,
króliki, gryzonie i ptaki (gęsi, indyki,
kaczki, gołębie i bażanty). W większości pałeczki Yersinii, bytujące w ziemi
czy słodkiej wodzie są dla człowieka
niegroźne. Zakaźne okazują się nieliczne
występujące u wyżej wymienionych
zwierząt, często w ich odchodach.
Człowiek może zarazić się jersiniozą
głównie po spożyciu skażonej żywności, najczęściej surowego lub półsurowego mięsa wieprzowego, mięs
niepoddanych wystarczającej obróbce
termicznej (np. podczas grillowania),
nawożonych warzyw, po wypiciu
niepasteryzowanego mleka i jego
przetworów oraz zakażonej wody.
Przechowywanie jedzenia w lodówce
w tym przypadku nie pomoże, ponieważ bakterie Yersinia mają zdolność
namnażania się w niskiej temperatu-
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rze. Szczególnie niebezpieczny jest
kontakt z surowymi jelitami chorego zwierzęcia. Do zarażenia może
dojść także podczas uboju zwierząt,
w chłodniach i przetwórniach produktów spożywczych, a także podczas
bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami oraz w czasie przetoczenia krwi
od zakażonego dawcy.

OBJAWY
Mechanizm namnażania się pałeczek
Yersinia w organizmie człowieka jest
prosty. Po spożyciu zakażonej żywności i wniknięciu jej do światła jelita
cienkiego, bakterie Yersinia z pokarmu
wędrują do układu chłonnego końcowego odcinka jelita krętego, do
tzw. kępek Peyera, gdzie zaczynają
się namnażać. Mogą zostać w jelitach,
powodując ich zapalenie, wniknąć do
węzłów chłonnych, będąc przyczyną
zapalenia węzłów chłonnych, oraz
do krwi, powodując ryzyko ogólnoustrojowego zakażenia, czyli sepsy.
Jersinioza może przebiegać z różnym
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nasileniem w zależności od wieku, płci
i stanu ogólnego pacjenta. Przyjmuje
ona postać zakażenia narządowego
bądź ogólnego. Możliwe jest również,
choć rzadko występujące bezobjawowe nosicielstwo pałeczek Yersinia
enterocolitica.

Na jersiniozę najczęściej chorują małe
dzieci do 5. roku życia, ale także dorośli.
W łagodnym przebiegu przyjmuje ona
postać zatrucia pokarmowego, które
zwykle ustępuje po kilku dniach samoistnie. Pojawiają się wtedy bóle brzucha,
biegunka, wymioty i podwyższona tem-

peratura. Jersinioza u niektórych chorych
przejawia się natomiast jako ostre bądź
przewlekłe zapalenie jelit. Rozwija się
w ciągu kilkunastu dni i może dotyczyć
jelita cienkiego i grubego. Charakteryzuje się bólami brzucha, obfitą biegunką
i wymiotami, a na błonie jeli-
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ta powstają wówczas krwawe nadżerki,
co można wykryć badając krew utajoną
w kale. Jest to stan wymagający interwencji lekarza.
Pacjenci w wieku do 30. roku życia chorują najczęściej na postać pseudowyrostkową. Jako że objawy są łudząco podobne
do zapalenia wyrostka robaczkowego,
często dochodzi do niepotrzebnych zabiegów chirurgicznych. Ważne w tym
wypadku jest szybkie wykonanie badania serologicznego, by potwierdzić bądź
wykluczyć obecność pałeczek Yersinii.
Z pewnością najpoważniejszą postacią
jersiniozy jest zakażenie ogólnoustrojowe, czyli sepsa (posocznica). Występuje
ona zwykle u pacjentów z dodatkowymi
schorzeniami lub po transfuzji krwi czy
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podaniu płynów dializacyjnych. Charakteryzuje się ciężkim przebiegiem, często
dochodzi wówczas do powikłań narządowych, a nawet do śmierci pacjenta
(nawet 20% przypadków).
Dość rzadko natomiast mamy do czynienia z miejscowymi zakażeniami, np.
błony śluzowej gardła z owrzodzeniami
migdałków czy narządu ruchu z bólami
stawów, a także skóry ze współistniejącą
wysypką.

POWIKŁANIA
Nieleczona jersinioza może prowadzić
do wielu powikłań, a wśród nich: rumienia guzowatego, ropni wątroby lub
śledziony, bólów i obrzęków stawów,
czy wspomnianej wcześniej sepsy.
Charakterystyczny rumień guzowaty

jest zapalną zmianą podskórnej tkanki
tłuszczowej, szczególnie na przedniej
powierzchni podudzi. Natomiast zapalenia stawów dotyczą najczęściej kończyn dolnych, palców rąk, nadgarstka
czy stawów biodrowo-krzyżowych. Kolejnymi niebezpiecznymi powikłaniami
są zmiany o charakterze immunologicznym, jak zapalenie tęczówki oka,
kłębuszków nerkowych, mięśnia sercowego, czy rumień wielopostaciowy.
Warto wspomnieć, iż zakażenie jersiniozą jest szczególnie niepożądane dla
kobiet w ciąży. Gdy pałeczki Yersinii
dostaną się poza układ pokarmowy
matki, może dojść do zarażenia płodu.
Również podczas porodu niewykluczone jest zakażenie jersiniozą. Wtedy u noworodka choroba objawia
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się małopłytkowością i zapaleniem
śledziony bądź wątroby. Dlatego też
kobiety w ciąży nie powinny spożywać surowego mięsa, nieprzegotowanej wody czy niepasteryzowanego nabiału, a także mieć styczności
z odchodami zwierząt domowych czy
uczestniczyć w przygotowaniach flaków zwierzęcych.

DIAGNOSTYKA
Diagnostyka jersioniozy opiera sią na
wyizolowaniu bakterii z kału bądź
innych materiałów biologicznych,
jak węzły chłonne, mocz, krew, żółć
czy płyn stawowy. Oprócz tego wykonuje się badania serologiczne na
podstawie obecności przeciwciał
w surowicy, a także badania obrazowe. W przypadku chęci odróżnienia
jersiniozy od wyrostka robaczkowego
pomocne będą USG oraz tomografia
komputerowa. Czasami wykonuje się
także kolonoskopię, by wykryć drobne
nadżerki lub owrzodzenia.
Jersinioza o łagodnym przebiegu nie
wymaga podawania antybiotyków,
stosuje się tu zazwyczaj tylko leczenie objawowe. W przypadku pojawienia się gorączki pacjent powinien
przyjmować leki przeciwgorączkowe

Człowiek może zarazić się jersiniozą
głównie po spożyciu skażonej żywności,
najczęściej surowego lub półsurowego
mięsa wieprzowego, mięs niepoddanych
wystarczającej obróbce termicznej (np.
podczas grillowania), nawożonych warzyw,
po wypiciu niepasteryzowanego mleka
i jego przetworów oraz zakażonej wody.
i przeciwzapalne. W leczeniu ciężkiej
postaci jersiniozy, szczególnie u dzieci,
musimy włączyć agresywną antybiotykoterapię. Należy zrobić to jak najszybciej, gdyż u około 10% pacjentów
dochodzi do powikłań.
Na szczęście większości przypadków
jersiniozy można uniknąć. Należy
ostrożnie podchodzić do surowego
mięsa, jego przechowywania i przygotowania, a także zwracać uwagę na
pochodzenie. Najlepiej byłoby w ogóle unikać postaci surowej, półsurowej
czy niedosmażonego grillowanego
mięsa. Powinniśmy uważać także na
ryby, sery pleśniowe, nieprzegotowaną
wodę, niepasteryzowane mleko i jego
przetwory oraz zwierzęce odchody.

Szczególnie muszą pilnować się kobiety w ciąży i małe dzieci. Co więcej,
należy zwrócić uwagę na to, by surowe
mięso nie miało kontaktu z innymi
potrawami, by wystarczająco długo
się gotowało, piekło czy smażyło, by
dokładnie opłukiwać warzywa i owoce przed spożyciem oraz na dokładną
higienę rąk po kontakcie i zabawie ze
zwierzętami. Jako że odnotowuje się
coraz więcej zachorowań na jersiniozę, należy wziąć pod uwagę częstsze
niż dotychczas wykonywanie badań
w tym kierunku.

JOANNA SEREMAK
Pracownik Apteki
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*dotyczy Sudafed® Xylospray HA i Sudafed® Xylospray HA dla dzieci **dotyczy działania Sudafed® Xylospray DEX i Sudafed® Xylospray DEX dla dzieci: odblokowuje nos, przyspiesza gojenie błony śluzowej nosa, chroni błonę śluzową nosa i nie podrażnia błony śluzowej nosa
MAT/7427/09/2019
SUDAFED XYLOSPRAY HA DLA DZIECI Jeden ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Wskazania: Krótkotrwałe leczenie objawowe przekrwienia błony śluzowej nosa w przebiegu zapalenia błony śluzowej nosa lub zapalenia zatok. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek
substancję pomocniczą. Nie stosować u: pacjentów z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, zwłaszcza u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania; pacjentów z suchym zapaleniem błony śluzowej nosa; dzieci w wieku poniżej 2 lat; pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych wykonywanych drogą
przeznosową lub przez jamę ustną, przebiegających z odsłonięciem opony twardej; pacjentów, którzy przyjmują lub przyjmowali przez ostatnie dwa tygodnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy oraz tych, którzy przyjmują inne leki mogące zwiększać ciśnienie krwi; pacjentów z zanikowym lub naczynioruchowym zapaleniem błony śluzowej
nosa. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited. SUDAFED XYLOSPRAY DEX DLA DZIECI Każdy ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 50 mg deksopantenolu. Wskazania: Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej w zapaleniu błony śluzowej nosa oraz w wspomagającym leczeniu uszkodzeń
błony śluzowej nosa. Łagodzenie objawów naczynioruchowego zapalenia błony śluzowej nosa. Leczenie niedrożności przewodów nosowych po przebytej operacji nosa. Wskazany do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Suche zapalenie
błony śluzowej nosa. Nie stosować po przezklinowym usunięciu przysadki mózgowej lub innych zabiegach chirurgicznych, przebiegających z odsłonięciem opony twardej. Przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited. SUDAFED XYLOSPRAY HA Jeden ml aerozolu do nosa, roztworu
zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Wskazania: Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa w ostrym, w naczynioruchowym oraz w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa. Ułatwienie odpływu wydzieliny w zapaleniu zatok przynosowych oraz w zapaleniu trąbki słuchowej ucha środkowego połączonego z przeziębieniem. Do stosowania
u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited.
SUDAFED XYLOSPRAY DEX Każdy ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku i 50 mg deksopantenolu. Wskazania: Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej w zapaleniu błony śluzowej nosa oraz w wspomagającym leczeniu uszkodzeń błony śluzowej nosa. Łagodzenie objawów naczynioruchowego zapalenia błony
śluzowej nosa. Leczenie niedrożności przewodów nosowych po przebytej operacji nosa. Wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Suche zapalenie błony śluzowej nosa. Nie stosować po przezklinowym usunięciu
przysadki mózgowej lub innych zabiegach chirurgicznych, przebiegających z odsłonięciem opony twardej. Przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Healthcare (Ireland) Limited.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące
stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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