
Artykul przeglądowyl

Przetywamy obecnie epizootię pryszczycy w Euro-
pie, która wystąpiła w Wielkiej Brytanii po raz kolej-
ny, gdyżpodobna sytuacja zatstniaław latach 1961168
(i 1). Powstaje pytanie dlaczego ta zoonoza nawraca?
Co wynika z postępu wtedzy? Obok dawniej uznawa-
nych dróg szerzeniasię i wrót zakażeniaz,łvterzątprzez
śluzówkę przewodu pokarmowego dziś wiadomo, ze

transmisj a wirusonośnych areozoli szerzy zakażenie
kiedy ogrzane powietrze z obor ulatnia się smugami
mgieł niesionych ptzez wiatry l:ra coraz to nowe tere-
ny (1 1).

Weterynaryjne aspekĘ pryszczyay sądobrze znanę.
Medyczne aspekty tej choroby mogą obecnie uryda-
wać się kontrowersyjne.

Wtradycyjnychżrodłachzakaźnychopisanesądane
epidemiolo giczne, cechy patogenu i obraz kliniczny
pry szczy cy wT az z zalec eniami terapeutycznymi i pro -

fiIakĘcznymi (7). Pryszczycau ludzi - aphtae eplzo-
o ti c ae jest opisywana j ako chorob a o dzwier zęca, któ -
rej drogi szętzęfi:ra obejmują kontakt bezpośredni ze
zvvterzętami chorymi Ia pryszczycę drogą pokarmo-
wą (niepasteryzowane mleko, mięso) oraz aęrozolo-
wą(2, 3). P oza żywnością istotnąrolę odgryw ająprzed-
mioĘ owady, środki transportu.

Choroba u ludzi powstaje po okresie inkubacji trwa-
jącejnajczęściej 2-7 dni(rzadziej od ldo 18 dni), Ob-
jawy sązrożnicowane (ab. 1). Do najczęstszych nale-
żą gorączka o torzę nieregularnym, ogólne złe samo-
poczucie, pęcherzyki na dłoniach, stopach, wokół ust
poprzedzonę zaczęTwlęnieniem skóry Ęch okolic. Na
ich podstawiepryszczycę u ludzi mylono z następują-
cymi chorobami: {ypd, zespół toksycznej epidermo-
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Iizy LyeIIa (8), opryszczki pospolite, herpangina, ospa
wietrzna, a także świerzb z wtórnymi zakażeniamt
b akteryj nymi. Rozpoznanie potwi e r dzaj ąb adania se-

rologiczne: OWD, odczyny neutralizacji i immunoflu-
ore scencj i, a takżę izolacj a wirus ów, Sto s owane lę cze -

nie jest objawowe.
Według Donaldsona i Knowelsa (6) doĘchczasowe

piśmiennictwo zawiera 37 opisów zachorowań na
pryszczycęu ludzi po kontakcie z chorymt nłvterzęta-
mi. U chorych tych obserwowano typowe objawy,zaś
p otwierdzeniem było wykryci e swoi stych pr zeciw ciał
lub izolacje wirusów. Rokowanie było dobre.

Nasuwa się pytanie dlaczego tak mało ludzi choru-
okresie
ewzbu-
Malezji

epidemię zachorowańl dzieci, u których obok zmian
skórnych obserwowan o zapalenie mózgtli rdzenia krę-
gowego ze śmiertelnym skutkiem (5, 9).

Obserwacje te, jak też postęp wirusologii przynio-
sĘ dane zmieniające dotychczasowe poglądy naprysz-
czy cęu ludzi. Wykazano, że pry szczyca wywoĘrvana
jest przezjeden z siedmiu serotypów wirusa rodzaju
Aphtovirus (serotyp Pan Asia -przyczyna epizootii w
Wielkiej Brytanii) to jedno, zaś opisywane pęcherzo-
we zmiany u ludzi to całkiem odmienna choroba.
Wyodrębniono pęcherzowąchorobę dłoni, stóp i jamy
ustnej u ludzi jako powodowanąprzezwirusy Coxsac-
kie A5, A10, 'Ą16 z rodzaju Enterovirus rodziny Pi-
c ornavi ri dae. Tak wię c medy cyna wyr óżnia pęcherzo-
wąchorobę u ludzi jako całkowicie odmiennąod prysz-
c zy cy rw ter ząt, N aj c z ę ś c i ej r ozp oznania te s ą p otwier-



Tab. 1. Objawy opisywane jako obraz pryszczycy u ludzi (1, 4, 10)

gOrączka, dreszcze, bóle głOwy

nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha

pęcherzykl na skórze dłoni i stóp, głównie okolic międzypalcowych,
średnicy 2-6 mm, wypełnione płynem surowiczym

pęcherzyki okolicy warg, policzków, dziąseł, gardła, języka, nOsa, pochwy

zapalenie płuc, oskrzeli, tchawicy, wątroby, spojówek, mięśnia
serGOWeg0.

0gólne:

Zołądkowo-jelitowe:

S kórne:

Błon śluzowych:

Narządowe:

dzane w USA i stały się możliwe dzięki postępowi w
dziedzinte wirusolo gii . D oĘ czągłówni e dziect do lat
l 0, r zadziej mło dzieży, najr zadziej doro sĘch fi e dyni e
IIoń chory ch). Po I -2 Ę godniach trwania choroba ustę-
puje samoistnie o ile nie wystąpiąjej powikłarria. Dość
długie utrzymywanie się błędnych poglądow o istnie-
nlupryszczycy u ludzi być moze wynika z podobieństw
zmlan i nieścisłości w tłurnaczenlunazw: mouth and
foot disease - choroba pyska i racic - prys zczyca zwie-
rząt; ponadto hand foot and mouth disease, tnaczej
aphthous fever - choroba dłoni, stóp i jamy ustnej lu-
dzi. Tak więc lekarze medycyny i weterynarii powinni
przyjąc do wiadomości, ze istnieją jedynie ograniczo-
ne, wręcz wyjątkowo rzadko występujące zachorowa-
nia ludzi napryszczycę pochodzącą od zwlerząt,
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Pryszczyca u ludzi
W numerze z I0.03.200I r. czasopisma Veterinary

Record podająA. Donaldson i N. Knowles z Institute
for Animal Health w Pirbright, WB, informacje nt.
przypadków pryszczycy u ludzi. Dane te warto odno-
tować. Pryszczyca została po raz pierwszy opisana w
XVI w. u bydła w północnych Włoszechprzez Hiero-
nyma Fracastoni, ze zmlanami pęcherzykowymi na
racicach i w jamie ustnej. Choroba od tego czasubyła
wielokrotnie stwierdzana w Europie, nierzadko w for-
mie epidemlt zwierząt racicowych. Intrygującym było
już dawno czy i jaki przebieg ma ta choroba u ludzi.
Choroby określane jako pryszczyca człorł,ieka były
ni ej e dnokrotni e stwie r dzane . Mo żliwo ś c i zakażenia
wirusem pryszczycy są bowiem niemałe - popIzęz
kontakt bezpośredni czy aerogenny, spożywanie mię-
sa i mleka od chorych osobników. A jednak rzecrywi-

sĘch przypadków pry szczy cy u lldzi,potwierdzonych
wynikami laboratoryjnymi izolacji wirusa lub stwier-
dzęnla przeciwciał dla wirusa pryszczycy, jest bardzo
mało, Dotąd opisano ich tylko 37 i wszystkie owraź-
nie lekkim przebiegu, po ok. 7-dniowej, z wahaniem
od 1 do 10 dni, inkubacji. Pryszczycopodobne przy-
padki stwierdzano natomiast dużo częściej. Sąone jed-
nak wywoĘwanę przez inne zupełnie wirusy, najczę-
ściej enterowirusy, zwłaszczawirus EV-7I, który wy-
woĘwać może pryszczycopodobne zmiany u dzieci,
a takżę zmiany zapalne mazgr- i rdzenta kręgowego u
dorosłych. Człowiek wykazuje, jak z tego wynika,
wyr aźnąopomość gatunkową na zakażenie rzeczywi-
sĘm wirusempryszczycy.
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