ZDROWIE

OWSICA U DZIECI

Owsica należy do najczęstszych chorób pasożytniczych, jakie występują w Polsce. Jest ona
wywoływana przez nicienia zwanego owsikiem ludzkim. Grupą najbardziej narażoną na
występowanie tego schorzenia są dzieci w placówkach dziecięcych, szczególnie w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym (3-7 lat). Szacuje się, że w tej grupie wiekowej nosicielem jest około ⅕ dzieci. Leczenie owsicy jest trudne i wymaga ogromu cierpliwości, a także zaangażowania wszystkich domowników mieszkających z osobą zarażoną. W terapii tej
choroby niezbędne jest także wdrożenie odpowiednich czynności profilaktycznych.
6 godzin. Po tym czasie mogą one wpełznąć z powrotem do jelita grubego, przez
co dochodzi do tzw. zarażenia wstecznego.
Larwy, które nie dostaną się z powrotem do
jelita grubego, po kilkunastu godzinach od
wylęgnięcia z jaj umierają. Cykl rozwojowy
owsików trwa od 6 do 12 tygodni. Jeśli nie
dochodzi do samozarażenia, to choroba po
tym okresie może zakończyć się samoistnie.
Jednak znacznie częściej nabiera ona charakteru choroby przewlekłej.

OBJAWY OWSICY
ETIOLOGIA OWSICY U DZIECI
Owsica jest chorobą pasożytniczą wywoływaną przez owsika ludzkiego. Nicień ten
najczęściej kolonizuje jelito grube, a znacznie
rzadziej drogi rodne człowieka. Samica owsika
ma długość ok. 1 cm i szerokość ok. 0,4 mm.
Samiec natomiast ma zaledwie kilka mm
długości i raczej nie jest zauważalny gołym
okiem. Co niezwykle istotne, jedynym żywicielem owsika ludzkiego jest człowiek. Nie
stwierdzono, by występował on u zwierząt.
Do zarażenia owsicą następuje najczęściej
poprzez połknięcie przez człowieka jaj inwazyjnych składanych przez samicę w okolicach
odbytu. Jaja przedostają się do układu pokarmowego człowieka głównie przez skażone
ręce, które bezpośrednio dotykały zarażonej
osoby lub pośrednio jej bielizny, pościeli, ręczników lub zabawek czy deski sedesowej, z której
ona korzystała. Wśród dzieci bardzo często
dochodzi także do samozarażenia. U tych,
u których toczy się cykl rozwojowy owsików,

gdy samica składa jaja w okolicach odbytu,
następuje jego silny świąd. Wtedy, dzieci często
się drapią i przenoszą pod paznokciami jaja
larw owsików do buzi, powodując ponowne
zarażenie. Dużo rzadsze są zarażenia drogą
wziewną poprzez wdychanie jaj unoszących
się w powietrzu wraz z kurzem.
Po przedostaniu się jaj larw owsików do
organizmu człowieka w ciągu ok. 4 tygodni
dojrzewają one do postaci dorosłej. Dojrzałe osobniki żyją natomiast ok. 6-8 tygodni. W tym czasie ciężarna samica owsika
w porze nocnej wypełza z jelita grubego
przez odbyt i w jego okolicy składa ok. 10
000 jaj. Są one pokryte klejącą substancją,
co niestety sprzyja temu, by przyklejały się
one do bielizny, pościeli czy rąk człowieka.
Składaniu jaj towarzyszy często silny świąd,
powodujący drapanie się w okolicach odbytu, co zwiększa prawdopodobieństwo
samozarażenia. Larwy w składanym przez
samicę jaju rozwijają się w czasie zaledwie

Najbardziej powszechnym objawem owsicy,
który pojawia się praktycznie u wszystkich
chorych, jest odczuwanie świądu w okolicach odbytu w nocy, bądź nad ranem.
Pojawia się on w trakcie składania jaj przez
samicę. W pozostałym okresie choroba ta
przebiega najczęściej bezobjawowo bądź
skąpoobjawowo. W przypadku częstego
samozarażenia i tym samym przewlekłego
charakteru choroby mogą pojawić się takie
symptomy jak brak łaknienia, drażliwość,
nadpobudliwość, niepokój, a także zaburzenia snu. W okolicach odbytu mogą się
także pojawiać nadkażenia bakteryjne skóry
będące wynikiem częstego drapania się
w tej okolicy.
Wbrew powszechnej opinii, symptomem
wskazującym na zakażenia pasożytnicze,
w tym owsicę nie jest bruksizm, czyli zgrzytanie zębów. Ten objaw jest związany zazwyczaj ze stanem emocjonalnym dziecka, na
który wpływ może mieć choroba. Zgrzytanie zębów może mieć także podłoże neurobiologiczne oraz genetyczne.
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DIAGNOSTYKA OWSICY
Rozpoznanie owsicy polega na wykryciu
obecności jaj owsika lub dorosłych samic
w okolicach odbytu. W tym celu przeprowadza się wymaz z odbytu, który pobiera się
rano przed wstaniem z łóżka przy pomocy
specjalnej taśmy celofanowej. Następnie w laboratorium podczas badania mikroskopowego następuje rozpoznanie występowania
owsików. W celu zwiększenia czułości badania
należy je przeprowadzić przynajmniej 3-krotnie. W sporadycznych przypadkach owsiki
mogą być obecne w stolcu.

LECZENIE OWSICY
W leczeniu owsicy zastosowanie znajdują leki
przeciwpasożytnicze. W terapii pierwszego
wyboru zastosowanie znajduje pyrantel. Substancja ta działa blokująco na przewodnictwo
nerwowo-mięśniowe pasożytów, powodując
ich porażenie, przez co łatwo zostają one
wydalone z organizmu. Pyrantel można stosować już u dzieci od 2. roku życia. Preparaty
z tą substancją są dostępne w aptekach bez

recepty. Kurację pyrantelem należy powtórzyć po 2-3 tygodniach.
Lekami drugiego wyboru w terapii owsicy są
natomiast mebendazol i albendazol. Stosuje
się je zazwyczaj, dopiero gdy leczenie pyrantelem okazuje się nieskuteczne. Te substancje
lecznicze są dostępne tylko i wyłącznie na receptę, a ich dawkowanie powinno odbywać
się pod ścisłym nadzorem lekarza.
Leki przeciwpasożytnicze powinno się zastosować nie tylko u osoby zarażonej, ale
u wszystkich domowników, wobec których
istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo,
że zostali zarażeni.
W terapii owsicy bardzo ważną rolę odgrywa
ponadto stosowanie się do zaleceń higienicznych. Wśród nich należy wymienić częste
mycie rąk, w szczególności po korzystaniu
z toalety. Dobrze jest także brać poranny
prysznic, co pomoże w usunięciu jaj, które
samica owsika mogła znieść w nocy. Istotne

jest noszenie obcisłej bielizny, którą należy
często zmieniać. Należy także dokładnie
sprzątać mieszkanie oraz starać się jak najczęściej je wietrzyć.
Owsica jest chorobą, która u wielu rodziców budzi przerażenie. Związane to jest
z wieloma mitami, które krążą na temat tej
choroby. Niestety, spore grono rodziców źle
rozpoznaje symptomy mogące wskazywać
na owsicę (przypisuje się jej np. zgrzytanie
zębów) i niepotrzebnie włącza do terapii leki
przeciwpasożytnicze. Co więcej, gdy po tego
typu leczeniu objawy nie przechodzą, do
terapii włączane jest leczenie niekonwencjonalne jak, np. zioła. Niestety takie działanie
może być szkodliwe dla organizmu dziecka.
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek
wątpliwości, co do występowania owsicy
warto przed wdrożeniem jakiegokolwiek leczenia najpierw skonsultować się z lekarzem
bądź farmaceutą.
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