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Różyczka

Ostra  wirusowa  choroba  zakaźna  wieku  dziecięcego,  ale  występuje  również  u  osób 
dorosłych. Zakażenie następuje drogą kropelkową. Okres wylęgania trwa od 14 do 21 dni. 
Okres zaraźliwości zaczyna się 7 dni przed wystąpieniem wysypki i trwa do 3-5 dni po jej 
wystąpieniu. Różyczka raz przebyta zostawia odporność na całe życie. Zachorowalność na 
różyczkę jest bardzo duża.

Różyczka jest chorobą niegroźną i przeważnie przebiega bez komplikacji. Wraz z wiekiem 
gorzej się ją znosi. Jest jednak szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży- największe 
niebezpieczeństwo stanowi w pierwszym trymestrze. Wtedy to narządy dziecka dopiero 
się kształtują i  nie posiada ono jeszcze własnego systemu odpornościowego. Zakażona 
krew matki przenosi wirusa do organizmu dziecka co może wywołać poronienie, ciężkie 
wady wrodzone płodu (przeważnie dotyczą oczu, uszu i mózgu, oraz deformacje kostne i 
uszkodzenia serca i wątroby), a nawet jego obumarcie. Ryzyko wystąpienia wad u dzieci 
zakażonych kobiet waha się od 10 do 50% (między 12 a 16 tygodniem zmniejsza się o 
połowę, a po 16 tygodniu nie musi powodować wad rozwojowych).

Szczepienie:

W  Polsce jest  obowiązek  szczepienia  dzieci  przeciwko  różyczce.  Szczepienia 
przeprowadzane są dwukrotnie (po raz pierwszy w wieku 13-14 miesięcy, po raz drugi w 
wieku 13 lat- okres pokwitania). Szczepionka chroni przed zachorowaniem około 10 lat.

Można  również  stosować  szczepionkę  skojarzoną-  poza  różyczką  uodparnia  również 
przeciwko odrze i śwince.

Objawy:

Zdarza  się,  że  nie  występują  żadne  objawy,  jednak  przeważnie  przebiega  łagodnie  i 
przypomina zwykłe przeziębienie. Objawy, które mogą wystąpić:

• złe samopoczucie
• niewielka gorączka
• powiększenie węzłów chłonnych
• zmiany nieżytowe
• bladoróżowa wysypka o niezlewających się plamkach
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Leczenie:

Leczenie objawowe. Można również podawać leki przeciwgorączkowe.

Powikłania:

Występują rzadko, a są to:

• różyczkowe zapalenie stawów
• różyczkowe zapalenie mózgu
• plamica różyczkowa
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