Okužbe z glistami

Pri otrocih je pogosto prisotna okužba s podančico, Enterobius vermicularis, bistveno redkeje pa z
navadno človeško glisto, Ascaris lumbricoides.

Podančice

So nenevarne glistice velike 8 - 13 mm, ki živijo v spodnjem delu tankega črevesja in v debelem
črevesu. Samice ponoči potujejo in odlagajo jajčeca na kožo okoli zadnjika, kar povzroča značilno
srbenje.
Znaki bolezni so raznoliki. Okužba se pogosto ne kaže. Če je prisotno večje število glist, se pojavlja
značilno srbenje in pordelost kože okoli zadnjika, ki pri deklicah lahko zajame tudi vulvo. Lahko so
prisotne druge težave, kot so bolečine v trebuhu, neredna prebava, neješčnost, nespečnost,
hujšanje in nemir.
Dokazovanje: če so opisane težave značilne, ali so podančice vidne na blatu, dokazovanje ni
potrebno. Lahko dokazujemo jajčeca v vzorcih blata ali na celofanskem traku (lepilnem traku), ki ga
starši zjutraj zalepijo na zadnjično odprtino, nato pa na stekelce, ki se kupi v lekarni.
Zdravljenje: izredno učinkovito je zdravljenje s tabletami Vermox (učinkovina mebendazol), ki vam
jih predpiše zdravnik.
Preprečevanje ponovne okužbe je zahtevnejše, saj se jajčeca preko umazanih rok zlahka znajdejo v
okolju in prahu, okužba se prenaša tudi med člani iste družine. Za preprečevanje je najučinkovitejša
dosledna higiena s pogostim umivanjem rok, razkuževanjem površin in predmetov ter hkratno
zdravljenje družinskih članov.

Navadna človeška glista
Okužba je redka. Povzročajo jo gliste široke 3-5 mm in dolge do 35 cm. Jajčeca v telo vnesemo z
zaužitjem, tekom razvoja ličinke potujejo v jetra in pljuča in nato nazaj v prebavila, kjer se razvijejo
v odraslo obliko.
Lahko se pojavijo znaki okužbe dihal (astmatični napadi, izkašljevanje krvi) ali prebavil (bolečine v
trebuhu, hujšanje, neješčnost) ali znaki preobčutljivosti (alergijski izpuščaji na koži – urtike).
Dokazovanje: na blatu se lahko opazi odrasle gliste, lahko dokazujemo prisotnost jajčec v vzorcu
blata.
Zdravljenje: s tabletami Vermoxa, ki jih predpiše zdravnik.
Preprečevanje: higienski ukrepi, umivanje rok, izogibanje stiku s človeškim blatom.
Vir:
Parazitologija človeka (J. Logar). Radovljica: Didakta, 2010

