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OSPA WIETRZNA
Ospa jest jedną z najczęściej występujących chorób zakaźnych wieku dziecięcego –
jej zakaźność wynosi 90%, co oznacza, że osoba nie mająca przeciwciał, po kontakcie
z chorym ma 90% prawdopodobieństwo na zakażenie. To choroba zakaźna przenoszona drogą kropelkową, więc cząsteczki wirusa mogą być przenoszone przez wiatr
nawet na odległość kilkudziesięciu metrów – stąd nazwa „wietrzna” lub „wiatrówka”,
a także przez bezpośredni kontakt lub z matki na dziecko poprzez łożysko.

PRZEBIEG CHOROBY
Choroba jest wywołana przez wirusa ospy
i półpaśca (Varicella-zoster virus – VZV) należącego do rodziny tzw. herpeswirusów,
które pozostają w organizmie człowieka
w uśpieniu, reaktywując się w przypadku
obniżenia odporności (podobnie jak wirus
opryszczki). Okres wylęgania choroby trwa
od 10 do 21 dni (średnio 14 dni). Najpierw
pojawiają się objawy grypopodobne: gorączka, bóle głowy i mięśni, ogólne złe
samopoczucie, utrata apetytu, łagodny
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ból brzucha. Po 1-2 dniach pojawia się
charakterystyczna swędząca wysypka
na całym ciele, a w szczególności na
tułowiu i owłosionej skórze głowy. Wykwity początkowo mają postać czerwonych plamek przechodzących w grudki,
a następnie w pęcherzyki wypełnione
surowiczym płynem. Kolejnym etapem
są krostki, które zasychając tworzą strupki,
a te samoistnie odpadają. Wykwity pojawiają się rzutami, stąd w danej chwili
możemy obserwować wszystkie stadia

ewolucji tzw. „obraz gwiaździstego nieba”.
Po wysypce początkowo zostają niewielkie przebarwienia, które z czasem bledną.
W przypadku nadkażeń bakteryjnych czy
zadrapania niestety mogą pozostać blizny
na całe życie. Chory zaraża na 2 dni przed
wystąpieniem wysypki (często kiedy nie
ma jeszcze żadnych objawów) aż do czasu
zaschnięcia wszystkich strupków, tj. przez
około 7-10 dni. Pierwsza styczność z wirusem wywołuje ospę. Po przechorowaniu uzyskuje się odporność na całe życie,
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natomiast wirus pozostaje w organizmie
człowieka w stanie uśpienia w zwojach
nerwowych. W przypadku spadku odporności wirus uaktywnia się i namnaża,
wywołując półpasiec, objawiający się bolesną, swędzącą wysypką zajmującą jeden
dermatom, czyli obszar skóry unerwiony
przez jeden korzeń nerwowy.

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZACHOROWANIA
Do podstawowych zaleceń w przypadku
ospy zalicza się izolację chorego i zakaz
wychodzenia na zewnątrz, z wyjątkiem
wizyty u lekarza. Ze względu na wysoką
zakaźność, chory staje się źródłem zakażenia, a nigdy nie wiadomo, czy nie
spotka na swojej drodze osoby z grupy
ryzyka (z upośledzoną odpornością lub
ciężarnej). Ospa ponadto mocno osłabia
system odpornościowy i zwiększa podatność zachorowania na inne infekcje.
W czasie choroby należy dużo odpoczywać, choć bywa to błędnie rozumiane jako

bezwzględne leżenie pod stosem kołder.
Tymczasem zamknięcie w przegrzanym
i niewietrzonym pokoju nie przyczyni się
do szybszego wygojenia krostek, a wręcz
przeciwnie. Dziecko powinno mieć luźne,
przewiewne ubranie, aby nie doszło do
przepocenia. Odzież oraz pościel powinny być często zmieniane i prane, a pomieszczenie wietrzone kilka razy dziennie.
Pomysł dotlenienia chorego przy ładnej
pogodzie musi zaczekać do czasu wygojenia krostek, ponieważ wystawienie
zmian ospowych na działanie promieni
słonecznych może skutkować powstaniem blizn na ciele. W przebiegu ospy
bardzo ważna jest higiena. Częste mycie
rąk to podstawa jak przy każdej chorobie
zakaźnej. Zalecane są kąpiele: codzienne,
w letniej wodzie (chłodniejsza woda przyniesie ukojenie swędzącej skórze), krótkie
(aby nie doszło do rozmoczenia krostek),
najlepiej z dodatkiem nadmanganianu
potasu o działaniu odkażającym (dobrze
jest go wcześniej rozpuścić w niewielkiej

ilości wody, aby nierozpuszczone kryształki
nie miały styczności ze skórą dziecka). Po
kąpieli skórę należy delikatnie osuszać zamiast pocierać ręcznikiem. W przypadku
dzieci, które jeszcze nie są odpieluchowane trzeba pamiętać o częstej zmianie
pieluszki i możliwym jak najczęstszym
wietrzeniu zmian skórnych w miejscach
intymnych. W czasie choroby należy krótko obciąć dziecku paznokcie, ewentualnie
na noc założyć bawełniane rękawiczki,
aby zapobiec rozdrapywaniu swędzących
zmian skórnych, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do nadkażeń, dłuższego okresu gojenia i blizn na całe życie.

JAK LECZYĆ OSPĘ?
Obecnie odchodzi się od stosowania
pudrów płynnych z tlenkiem cynku, ponieważ mogą zwiększać ryzyko nadkażeń
bakteryjnych oraz maskować je. Ze względu na składniki chłodzące i znieczulające można rozważyć aplikację tego typu
preparatów w początkowym
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Okres wylęgania choroby trwa od 10 do 21 dni (średnio 14 dni). Najpierw
pojawiają się objawy grypopodobne: gorączka, bóle głowy i mięśni,
ogólne złe samopoczucie, utrata apetytu, łagodny ból brzucha. Po 1-2
dniach pojawia się charakterystyczna swędząca wysypka na całym ciele,
a w szczególności na tułowiu i owłosionej skórze głowy.
stadium choroby, gdy zmiany skórne są
swędzące, nie zaleca się ich stosowania na
pęcherzyki z płynem surowiczym. Sprawdzonym sposobem na odkażanie wykwitów ospowych są wspomniane różowe
kąpiele z nadmanganianem potasu. Można zastosować punktowo roztwór fioletu
gencjanowego, należy jednak pamiętać że
brudzi on ubrania, pościel oraz utrudnia
ocenę wyglądu zmian skórnych, z drugiej
strony jednak, dobrze obrazuje ile powstało nowych wykwitów od poprzedniej
aplikacji. Obecnie najpopularniejsze są
preparaty z oktenidyną w formie sprayu,
które można stosować także na błony
śluzowe, co odgrywa istotną rolę w przypadku pojawienia się krostek w buzi oraz
w miejscach intymnych. Lepiej jest precyzyjnie, punktowo przemywać wypryski
zwilżonym jałowym gazikiem, zamiast
spryskiwać całość, w tym zdrową skórę.
Dużą popularnością wśród rodziców cieszy się także dostępny w aptekach preparat w formie pianki o właściwościach

przeciwbakteryjnych i regenerujących
skórę. Ospę leczy się głównie objawowo.
Nie stosuje się rutynowo leków przeciwwirusowych (acyklowir), ponieważ
nie wykazano skuteczności w młodszej
grupie wiekowej oraz istnieje obawa
przed rozwojem lekooporności przy
nadmiernym stosowaniu. Lek zawierający
w swym składzie substancję acyklowir jest
natomiast zarezerwowany dla dorosłych,
dzieci powyżej 12. roku życia oraz u osób
z upośledzoną odpornością, u których
można spodziewać się cięższego przebiegu choroby. W takiej sytuacji należy
podać lek do 24 godzin od wystąpienia
pierwszych objawów.
W przypadku dokuczliwego świądu
można podać leki przeciwhistaminowe,
dostępne bez recepty oraz leki przepisane
na receptę przez lekarza.
Przy gorączce w przebiegu ospy lekiem
przeciwgorączkowym pierwszego wybo-

ru jest paracetamol. Nie należy podawać
leków na bazie ibuprofenu oraz kwasu acetylosalicylowego ze względu na ich mechanizm działania, który może zwiększać
ryzyko wystąpienia gronkowcowych i paciorkowcowych nadkażeń skóry. W przypadku wysokiej gorączki, po konsultacji
z lekarzem można rozważyć naprzemienne
stosowanie obu leków, mając na uwadze
stosunek ryzyka i korzyści. Bardzo ważna
jest odpowiednia podaż płynów, zwłaszcza
w przypadku gorączki, aby nie doszło do
odwodnienia. Dodatkowo w czasie choroby zmniejsza się apetyt, a obecne w jamie ustnej zmiany chorobowe zniechęcają
dziecko do jedzenia czegokolwiek. Warto
wtedy postawić na produkty półpłynne
oraz unikać kwaśnego.

POWIKŁANIA
O ile choroba ta przebiega w większości łagodnie w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym, o tyle może okazać się niebezpieczna dla noworodków,

Dzienna wartość spożycia (DWS) oraz ilość każdego suplementu diety zalecanych do spożycia w ciągu dnia można znaleźć na opakowaniach
poszczególnych preparatów. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Producent: Procter & Gamble Health Polska Sp. z o.o., ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa
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Viburcol® redukuje stany niepokoju
u niemowląt i małych dzieci w przebiegu:

• kolki niemowlęcej
• ząbkowania

www.spokojdziecka.pl

• infekcji

Viburcol/1/2018

Dostępny
także
w czopkach.

• wzdęć, zaparć
• lęków dziecięcych

Viburcol plus krople doustne, roztwór. Produkt złożony. Wskazania: wspomagająco w stanach niepokoju u niemowląt i małych dzieci
przebiegających z gorączką lub bez gorączki, występujących w przebiegu np. ząbkowania, kolki niemowlęcej lub przeziębienia.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którąkolwiek z substancji czynnych lub pomocniczych zawartych w produkcie leczniczym. Nadwrażliwość na rumianek
(Matricaria recutita) lub rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae dawniej Compositae). Podmiot odpowiedzialny: Heel Polska Sp.z o.o.

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

niemowląt, osób dorosłych, a zwłaszcza
kobiet w ciąży oraz osób o obniżonej
odporności (np. osoby onkologiczne lub
stale przyjmujące leki immunosupresyjne).
Gorzej przechodzić ospę mogą również
osoby z atopowym zapaleniem skóry. Do
najczęstszych powikłań po ospie należą
bakteryjne nadkażenia skóry, które nieleczone mogą prowadzić do stanu zapalnego obejmującego tkankę podskórną.
Mogą wystąpić również powikłania ze
strony układu oddechowego (zapalenie
płuc), neurologiczne (zapalenie mózgu,
zapalenie móżdżku, zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych, zapalenie ucha
środkowego) i kardiologiczne (zapalenie
mięśnia sercowego). Objawy takie jak bolesna, czerwona skóra lub kaszel, powrót
gorączki lub zaburzenia równowagi czy

matki, jak i płodu. W zależności od wieku
ciąży może dojść do poronienia, obumarcia płodu lub zespołu ospy wrodzonej
(poważne wady wrodzone). W przypadku
wystąpienia objawów ospy u matki na 5
dni lub 2 dni po porodzie wzrasta ryzyko
ciężkiej, uogólnionej infekcji u noworodka,
a nawet jego śmierci.

JAK SIĘ CHRONIĆ?
Panuje przekonanie, że im młodsze dziecko zachoruje tym łagodniej przejdzie ospę,
stąd popularne były swego czasu „ospa
party” – spotkania, na których celowo zaraża się inne dzieci. Dlaczego to zły pomysł?
Ponieważ nigdy nie ma się pewności, jak
dziecko przejdzie chorobę, czy nie wystąpi
wysoka gorączka, dojdzie do odwodnienia czy powikłań. Dodatkowo dochodzi

Pierwsza styczność z wirusem wywołuje ospę. Po
przechorowaniu uzyskuje się odporność na całe
życie, natomiast wirus pozostaje w organizmie
człowieka w stanie uśpienia w zwojach nerwowych.
zaburzenia mowy, występujące do dwóch
tygodni po chorobie mogą wskazywać
na powikłania i wymagają natychmiastowej konsultacji lekarskiej z zaznaczeniem,
że dziecko niedawno przebyło ospę. Na
poważne powikłania narażone są kobiety ciężarne, które nie nabyły odporności
na wirusa ospy (poprzez zachorowanie
w przeszłości lub szczepienie ochronne).
Komplikacje mogą dotyczyć zarówno

fakt, że wirus pozostaje w organizmie,
mogąc wywołać później półpaśca. Najlepszą formą ochrony przed zachorowaniem
jest szczepienie. W Polsce szczepionka
na ospę należy do szczepień zalecanych,
ale nierefundowanych (z pewnymi wyjątkami). Bezpłatna szczepionka przysługuje
dzieciom uczęszczającym do żłobków lub
klubików dziecięcych (do 3. roku życia) na
podstawie zaświadczenia, a także wtedy,

gdy dziecko jest już przyjęte, a nie rozpoczęło jeszcze przygody ze żłobkiem.
Jest również refundowana dla dzieci do
ukończenia 12. roku z upośledzoną odpornością oraz z otoczenia takich osób.
Szczepionka na ospę jest szczepionką
żywą tzn. zawiera osłabione cząsteczki
wirusa. Podaje się dwie dawki w odstępie
minimum 6 tygodni, ale już pierwsza dawka znacznie obniża ryzyko zachorowania,
tudzież ciężkiego przebiegu choroby. Planując ciążę, warto zaszczepić się na ospę,
jeśli nie przybyło się jej w dzieciństwie
(można sprawdzić poziom przeciwciał
w badaniu krwi). Można szczepić dziecko (a nawet trzeba), podczas gdy mama
jest w kolejnej ciąży, ponieważ osoba po
szczepieniu nie jest źródłem zakażenia
dla osób trzecich. Co ważne, szczepienie
może być zastosowane jako profilaktyka zakażenia do 72 godzin po kontakcie
z chorym. Oznacza to, że wiedząc o przypadkach ospy z najbliższego otoczenia
(przedszkole, rodzeństwo, kuzynostwo),
można szybko zareagować i uchronić
dziecko przed zachorowaniem. Dla osób
z grup ryzyka, które nie mogą być szczepione jako profilaktykę poekspozycyjną
stosuje się podanie immunoglobuliny
(gotowych przeciwciał) do 96 godzin od
kontaktu. Należy pamiętać o tym, że ospa
jest bardzo zaraźliwa, natomiast wirus jest
wrażliwy na czynniki środowiskowe i nie
przeżywa na ubraniach czy skórze.
IWONA RAJSKA
Pracownik Apteki
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