
Choroba bostońska 

Choroba bostońska to określenie opisujące rodzaj infekcji wirusowej objawiającej 

się wystąpieniem charakterystycznego rodzaju wysypki. Nazwa choroby 

nawiązuje do epidemii tego schorzenia, która miała miejsce właśnie w Bostonie. 

 

 

 

CO TO JEST CHOROBA BOSTOŃSKA? 

Choroba bostońska to schorzenie, które bardzo często mylone jest z ospą 

wietrzną, ponieważ i tu i tu występuje wysypka. Choroba bostońska określana 

jest mianem wysypki pęcherzykowej, enterowirusowego pęcherzykowego 

zapalenia jamy ustnej z wypryskiem czy po prostu choroby stóp, rąk i ust.  To 

nieprzyjemnie schorzenie w odróżnieniu od ospy wietrznej wywołują wirusy 

Coxsackie z grupy enterowirusów.  Choroba bostońska najczęściej dotyka dzieci, 

ale może uaktywnić się również u dorosłych. Najczęściej zarażamy się drogą 

kropelkową (okres lata i jesieni), ale źródłem zakażenia może być również stolec, 

np. podczas wizyty dziecka w toalecie, który ma kontakt z kałem, a następnie 

dotyka przedmiotów, które inni mogą brać do ust. Stąd kluczowe znaczenie w 

zapobieganiu rozprzestrzeniania się zakażenia ma zachowanie wysokiej higieny, 

częste mycie rąk (po skorzystaniu z toalety, po zmianie pieluchy u niemowlęcia), 

co w przypadku dzieci, będących głównym rezerwuarem wirusa, jest często nie 

lada wyzwaniem. Zanim pojawiają się pierwsze objawy zakażenia enterowirusem 

mija około 3-6 dni.  

 

CHOROBA BOSTOŃSKA - OBJAWY 

Pierwszymi symptomami wskazującymi na chorobę bostońską są: 

zmęczenie, 

ból gardła, 

temperatura (około 38-39 °C), 

brak apetytu, 

złe samopoczucie, 

czasem pojawiają się nudności, biegunka i wymioty. 



Następnie pojawia się wysypka bostońska, która ma formę plamek i grudek w – 

jak określa to literatura fachowa – kolorze łososiowym. Są one nieswędzące, mają 

około 1 cm średnicy i atakują głównie twarz i górną połowę klatki piersiowej. 

Grudki pojawiają się po 2-3 dniach trwania gorączki, która stopniowo ustępuje. 

Sama choroba jest schorzeniem samoograniczającym się, objawy ustępują w 

ciągu około 7 dni. Nie wymaga leczenia, poza stosowaniem leków 

przeciwgorączkowych i przeciwzapalnych. Choć zachorować może każdy, 

zdecydowana większość przypadków zachorowań dotyczy dzieci poniżej 10. roku 

życia. Choroba bostońska u dzieci ma znacznie łagodniejszy przebieg niż u osób 

dorosłych.  

 

PRZYCZYNY CHOROBY BOSTOŃSKIEJ 

Jak wcześniej wspomniano, chorobę bostońską wywołują 

enterowirusy Coxsackie, które mogą powodować również przeziębienie, anginę, 

biegunkę czy zapalenie trzustki. Chorobą zarażamy się drogą kropelkową 

(kichanie, kaszel). Na szczęście choroba ta samoistnie mija, ważne jest 

odpowiednie łagodzenie jej objawów.  

 

CHOROBA BOSTOŃSKA A OSPA WIETRZNA - RÓŻNICE 

Mimo. że te dwie choroby są bardzo często ze sobą mylone, warto zwrócić uwagę 

na rozmieszczenie wysypki. W chorobie bostońskiej pęcherzyki zlokalizowane są 

w jamie ustnej, na dłoniach oraz stopach. Natomiast dla ospy wietrznej 

charakterystyczne są pęcherze na twarzy, kończynach, dłoniach czy owłosionej 

skórze głowy. Ich kształt jest okrągły, a po pęknięciu pojawiają się strupki. 

Wysypka bostońska charakteryzuje się tym, że występują podłużne pęcherzyki na 

czerwonym podłożu.  

 

CHOROBA BOSTOŃSKA - DIAGNOZA 

Rozpoznanie choroby bostońskiej polega na wizualnej ocenie przez lekarza zmian 

skórnych, które pojawiły się u pacjenta. Oczywiście są specjalne badania 

laboratoryjne pomagające wykryć wirusy Coxsackie, lecz są one dosyć kosztowne 

http://www.medonet.pl/dolegliwosci,dolegliwosci-profil,1655752,1,goraczka,index.html


i przeprowadza się je raczej w celach naukowych (nie są one konieczne do 

zdiagnozowania schorzenia). 

 

LECZENIE CHOROBY BOSTOŃSKIEJ 

Choroba bostońska to przypadłość, której nie trzeba szczególnie leczyć, ponieważ 

ma dosyć łagodny przebieg. Istotne jest oczywiście odkażenie pęcherzyków 

antybiotykami oraz barwnikami antyseptycznymi, można użyć pudru 

wysuszającego czy fioletu gencjanowego. W sytuacji, gdy u dziecka występuje 

gorączka - wystarczy paracetamol lub niesteroidowe leki przeciwzapalne. Można 

też podać mu lek przeciwbólowy, gdy zmiany skórne w jamie ustnej powodują 

dyskomfort, utrudniają jedzenie oraz picie. Nie należy natomiast stosować u 

dziecka antybiotykoterapii i preparatów steroidowych. Pacjenci z chorobą 

bostońską powinni dużo odpoczywać i pić chłodne napoje, warto również 

zaopatrzyć się w witaminę A2. Ważne: jeżeli choroba bostońska ma ciężki 

przebieg, koniecznie udaj się do specjalisty po odpowiednie leki i dobranie 

odpowiedniego sposobu leczenia.  

 

Uwaga! Choroba bostońska nie uodparnia na całe życie. To, że przeżyliśmy ją 

raz nie oznacza, że nie pojawi się ponownie, gdyż wywołują ją różne wirusy. Z 

tego powodu, schorzenie to może różnie przebiegać.  

  

 

 


