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Częstość występowania owsika ludzkiego (Enterobius vermicularis) u dzieci
z wybranych przedszkoli województwa wielkopolskiego
The frequency of Enterobius vermicularis infection in children
from Wielkopolska Voivodeship
Marta Siekierska, Karolina Kot, Natalia Łanocha-Arendarczyk, Danuta Kosik-Bogacka
Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Streszczenie
Owsik ludzki (Enterobius vermicularis) jest kosmopolitycznym pasożytem jelita grubego. Do zarażenia E. vermicularis dochodzi najczęściej w zamkniętych zbiorowiskach ludzkich, w tym przedszkolach, żłobkach i domach dziecka. Celem badań była ocena częstości
występowania E. vermicularis u dzieci w wieku przedszkolnym pochodzących z terenu województwa wielkopolskiego. Ponadto celem
pracy było zbadanie zależności pomiędzy płcią oraz miejscem zamieszkania a występowaniem owsicy, a także określenie najczęściej
występujących objawów owsicy u dzieci zarażonych E. vermicularis. Przebadano 145 dzieci (84 dziewczynki i 61 chłopców) w wieku od
3 do 6 lat uczęszczających do przedszkoli województwa Wielkopolskiego. Do badania wykorzystano wymaz z okolicy odbytu pobrany
metodą Grahama. U badanych dzieci częstość zarażenia E. vermicularis wynosiła 7,6%. Nie stwierdzono zależności pomiędzy płcią badanych dzieci oraz miejscem zamieszkania a częstością występowania E. vermicularis. Nie wykazano zależności pomiędzy występowaniem
objawów owsicy a zarażeniem E. vermicularis. Na podstawie prezentowanych badań stwierdzono, że u połowy zarażonych E. vermicularis
dzieci, inwazja przebiegała bezobjawowo. Owsica jest najczęściej występującą parazytozą u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Rozpowszechnienie owsicy u ludzi jest skorelowane z czynnikami społeczno-środowiskowymi. Na podstawie prezentowanych
badań stwierdzono, że w celu kontroli zarażenia E. vermicularis należałoby regularnie uświadamiać rodziców o zagrożeniach związanych
z chorobami pasożytniczymi oraz od najmłodszych lat uczyć dzieci zasad higieny.
Abstract
Enterobius vermicularis is a cosmopolitan parasite of large intestine. Enterobius vermicularis infection is found mostly in closed human
communities such as kindergartens, nurseries and orphanages. The aim of the study was to evaluate the frequency of E. vermicularis
in preschool children from Wielkopolska Voivodeship. In addition, the aim was to determine the relationships between the gender of
children, place of residence and the occurrence of enterobiasis and to define the most common symptoms of enterobiasis in infected
children. There were 145 children (84 girls and 61 boys) aged 3-6 who attended kindergartens in Wielkopolskie voivodeship. Swabs
from the anus area was used according to Graham’s method. The frequency of E. vermicularis infection in the studied children was 7.6%.
There were no relationships between the gender of participants as well as the place of residence and the frequency of E. vermicularis
infection. There was no relationship between the occurrence of symptoms of enterobiasis and E. vermicularis infection. The examination
showed that the half of studied children infected with E. vermicularis had no symptoms of infection. Enterobiasis is the most common
parasitosis in preschool and early childhood children. The prevalence of enterobiasis in humans is correlated with socio-environmental
factors. On the basis of the presented study, it was found that in order to control the E. vermicularis infection, it would be necessary
to regularly educate parents about the risks of parasitic diseases and to teach children the principles of hygiene from a young age.
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Wstęp
Owsik ludzki (Enterobius vermicularis; Linnaeus 1785) jest pasożytem kosmopolitycznym jelita grubego występującym głównie
w strefie klimatu umiarkowanego. Obleniec ten wywołuje owsicę,
enterobiozę (łac. enterobiosis) jedną z najczęstszych parazytoz
jelitowych [1]. Zarażenie E. vermicularis opisywane jest głównie

u dzieci przebywających w przedszkolach, żłobkach i domach
dziecka ze względu na łatwą transmisję tego pasożyta [2, 3]. Cykl
rozwojowy E. vermicularis trwa od 4 do 6 tygodni, a formą inwazyjną dla człowieka są jaja, które dostają się do organizmu drogą
pokarmową lub inhalacyjną [4]. W przebiegu zarażenia tym pasożytem bardzo często dochodzi do autoinwazji [3].
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Enterobioza jest chorobą przewlekłą i nawracającą.
Objawy owsicy zależą od intensywności inwazji,
czasu jej trwania oraz indywidualnych predyspozycji żywiciela [5]. Najczęstszymi objawami tej
parazytozy są wzmożona pobudliwość nerwowa
związana ze świądem okolicy odbytu, obniżenie
łaknienia powodujące spadek masy ciała, bladość
powłok, uczucie osłabienia i zaburzenia snu [6, 7,
8]. U dzieci opisywano także drgawki, pobudzenie
ruchowe, problemy z koncentracją, zgrzytanie zębami, obgryzanie paznokci i zaburzenia w rozwoju
umysłowym spowodowane działającymi toksycznie metabolitami owsika ludzkiego [9]. U dziewcząt samice owsika mogą dostać się do narządów
płciowych i wywołać zapalenie pochwy, macicy
i jajowodów [5, 7]. Migracja owsików do wyrostka robaczkowego oraz pęcherza moczowego powoduje silne zapalenia, a umiejscowienie się tych
pasożytów w okrężnicy i w jelicie cienkim może
doprowadzić do nudności, wymiotów, nieżytu jelita
i bólu [10]. Zarażeniu E. vermicularis może towarzyszyć zapalenie jelita grubego [11]. Owsica może
również przebiegać bezobjawowo [5].
Diagnostyka enterobiozy opiera się na wymazie
pobranym z okolicy okołoodbytniczej za pomocą
przylepca celofanowego tzw. metoda Grahama lub
Rycina 1. Jaja owsika ludzkiego (Enterobius vermicularis) z wymazów około odbytniczych w powiękbagietki z tomofanem (celofanem) według metody
szeniu x10 i x40 (fotografia oryginalna)
Halla (NIH). Badanie stolca nie jest metodą referenDo diagnostyki zarażenia E. vermicularis wykorzystano metocyjną w rutynowym badaniu w kierunku owsicy, ponieważ jaja
dę Grahama. Materiał do badań był pobierany przez rodziców.
E. vermicularis są rzadko wykrywane w badaniu kału.
Próbki pobierano rano przed myciem i oddaniem kału z okolic
W leczeniu inwazji E. vermicularis stosuje się jednorazowe dawki
odbytu po rozchyleniu fałdów skórnych, a następnie dostarczano
pyrantelu w dawce 10 mg/kg masy ciała, 200 mg mebendazolu lub
do laboratorium parazytologicznego Katedry i Zakładu Biologii
200 mg albendazolu. W przypadku wystąpienia owsicy u jednego
i Parazytologii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medyczczłonka rodziny, leczeni są wszyscy domownicy [12]. Skuteczność
nego w Szczecinie. Preparat oceniano przy użyciu mikroskopu
leczenia farmakologicznego zależy także od zachowania higieny
świetlnego (ryc. 1).
osobistej i przestrzegania porządku w mieszkaniu. Konieczna jest
Do opracowania statystycznego wykorzystano program Statistica
również częsta zmiana bielizny osobistej i pościelowej [5].
9.0 StatSoft oraz program Microsoft Excel 2007. W celu ustalenia
Celem pracy była ocena częstości występowania owsika ludzkiego
związku między częstością zarażenia dzieci E. vermicularis a płcią,
u dzieci w wieku przedszkolnym pochodzących z terenu centralnej
miejscem zamieszkania oraz występowaniem objawów owsicy
Polski. Ponadto celem pracy było ustalenie zależności między płcią
wykorzystano test statystyczny Chi2. Wyniki zostały uznane za
oraz miejscem zamieszkania a występowaniem owsicy, określenie
istotne statystycznie, gdy wartość p < 0,05.
najczęściej występujących objawów owsicy u dzieci zarażonych
E. vermicularis.
Materiał i metody
Przebadano 145 dzieci (84 dziewczynki i 61 chłopców) w wieku
od 3 do 6 lat uczęszczających do dwóch przedszkoli w Rogoźnie
Wielkopolskim. Każdy z rodziców badanych dzieci został poinformowany o drogach zarażenia, profilaktyce i objawach owsicy,
wyraził zgodę na badania i wypełnił ankietę. W ankiecie zawarte
były pytania dotyczące daty urodzenia, miejsca zamieszkania,
płci, przebytych chorób pasożytniczych oraz objawów występujących u dziecka. Na badania uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (Uchwała
nr KB-0012/143/15).
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Wyniki
Zarażenie E. vermicularis stwierdzono u 11 osób (7,6%), w tym
u 6 dziewczynek i u 5 chłopców (tab. I). U zarażonych dzieci odnotowano jedynie jaja pasożyta, nie zaobserwowano postaci
dojrzałych. Nie stwierdzono wpływu płci na częstość zarażenia
E. vermicularis (Chi2 =0,06, p=0,81). Wyniki zależności pomiędzy
miejscem zamieszkania oraz występowaniem objawów a inwazją
E. vermicularis zostały przedstawione w tabeli II. W badanej grupie
dzieci, około 81% dzieci pochodziło z terenów miejskich, natomiast około 19% z terenów wiejskich. Wszystkie dzieci, u których
stwierdzono zarażenie E. vermicularis pochodziły z terenów miejskich. Objawy owsicy zaobserwowano u pięciu zarażonych dzieci,
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i 12,75% (n=510) odpowiednio w 2013 i 2003
roku [18]. W badaniach prowadzonych w latach
2001-2010 w Arabii Saudyjskiej zarażenie paLiczba
Ilość wyników pozytywnych
sożytem odnotowano u 2,8% dzieci hospitan
%
pacjentów
lizowanych z powodu zapalenia wyrostka roDziewczynki
61
5
8,2%
NS
Chłopcy
84
6
7,1%
baczkowego [19]. Wyższy od prezentowanego
Wszystkie dzieci
145
11
7,6%
w badaniach odsetek zarażenia E. vermicularis
(n, liczba pacjentów zarażonych E. vermicularis; %, częstość występowania inwazji w procentach)
stwierdzono u dzieci, które były pacjentami
ośrodków zdrowia
w Hiszpanii. ZaraTabela II. Częstość zarażenia owsikiem ludzkim (Enterobius vermicularis) dzieci z terenu województwa wielkopolskiego z uwzględnieniem
żenie tym obleńmiejsca zamieszkania, występowania objawów sugerujących zarażenie tym pasożytem
cem odnotowano
Liczba
Ilość wyników pozytywnych
u 11,4% badanych
%
Kategoria
pacjentów
n
dzieci [20]. Jeszcze
zbadanych
większy odsetek
Miejsce zamieszkania miasto
118
11
9,3
NS
wieś
27
0
0
zarażenia owsikiem
Objawy owsicy
występowanie
68
5
7,3
ludzkim stwierdzoNS
brak
77
6
7,8
no u dzieci uczęszObjawy owsicy
brak apetytu
26
38,2
czających do szkół
zgrzytanie zębami
26
38,2
podstawowych
nadpobudliwość
19
27,9
w Szwecji (24%) [21].
niespokojny sen
17
25,0
68
NS
W badaniach prowabóle brzucha
14
20,6
problemy z zasypianiem
13
19,1
dzonych w latach
częste drapanie się
1999-2000 u 808
6
8,8
w okolicy odbytu
dzieci w wieku od 5
(n, liczba pacjentów zarażonych E. vermicularis; %, częstość występowania inwazji)
do 10 lat z różnych
dzielnic Bangkoku
a ich rodzice najczęściej obserwowali u nich brak apetytu (~38%)
(Tajlandia) zarażenie tym obleńcem stwierdzono u 21,91% baoraz zgrzytanie zębami (~38%). Na podstawie wyników badania
danych [22]. Podobny odsetek zarażenia E. vermicularis (22%)
ankietowego stwierdzono również, że 27,6% rodziców nie słyszało
wykazano u dzieci w wieku od 4 do 14 lat pochodzących z Kuby
nigdy wcześniej o występowaniu chorób pasożytniczych u dzieci,
[23]. Wysoki odsetek zarażenia owsikiem (około 47%) odnotowano
natomiast 72,4% rodziców posiadało taką wiedzę.
w Republice Związku Mjanmy u dzieci ze szkół podstawowych
[24]. W badaniach prowadzonych w 2004 roku na terenie ArgenDyskusja
tyny zarażenie E. vermicularis odnotowano u 41,41% badanych
Na zarażenie E. vermicularis najbardziej narażone są dzieci w wieku
dzieci [25].
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Spowodowane jest to przeW prezentowanych badaniach nie zaobserwowano zależności
bywaniem dzieci w zamkniętych środowiskach, złymi nawykami
pomiędzy zarażeniem E. vermicularis a płcią badanych dzieci. Zahigienicznymi, obniżoną lub jeszcze nie w pełni rozwiniętą odrażenie tym pasożytem odnotowano u 8,2% dziewczynek i 7,1%
pornością. W prezentowanych badaniach zarażenie E. vermicularis
chłopców. Podobnie u dzieci w wieku od pięciu do dziesięciu lat
stwierdzono u 7,6% badanych dzieci pochodzących z Wielkopolzamieszkujących okolice Bangkoku nie stwierdzono istotnych
ski. Podobną częstość zarażenia tym pasożytem odnotowano
statystyczne różnic pomiędzy częstością występowania E. vermiw badaniach prowadzonych na terenie województwa Warmińskocularis a płcią [23]. Również Herrström i wsp. [21] badając dzieci
-Mazurskiego w latach 2003–2006. Zarażenie E. vermicularis stwierw wieku od czterech do dziesięciu lat, stwierdzili, że częstość wydzono u 9,2% badanych dzieci uczęszczających do przedszkoli
stępowania zarażenia tym pasożytem u chłopców (27%) i dziewi 29,9% dzieci pochodzących z domu dziecka [13]. W badaniach
czynek (20%) była podobna. Brak różnicy w częstości zarażenia
prowadzonych na terenie 15 województw Polski w latach 2002E. vermicularis pomiędzy chłopcami (48,6%) i dziewczynkami
2003 zarażenie E. vermicularis stwierdzono u 12,15% siedmiolat(45,8%) w wieku od pięciu do siedmiu lat potwierdzili Chai i wsp.
ków [14]. W latach 1994-1996 u warszawskich przedszkolaków
[24]. Natomiast Kubiak i wsp. [13] w swoich badaniach odnotowali
zarażenie E. vermicularis opisano u 9,5% dzieci [15]. Dużo niższy
różnice istotną statystycznie pomiędzy występowaniem zarażenia
odsetek zarażenia tym pasożytem (4,44%) stwierdzono u dzieci
tym pasożytem u mężczyzn i kobiet. Odsetek zarażenia E. vermiprzebywających w szpitalu w Dąbrowie Białostockiej [16]. Podobcularis był nieznacznie większy u mężczyzn niż u kobiet (OR=0,66;
ny odsetek zarażenia E. vermicularis stwierdzili Hong i wsp. [17]
95% CI:0.44-0.97; p <0,05) [13]. Również Miller i Choquette [26]
w Korei u dzieci w wieku przedszkolnym (n=2347). Wang i wsp. [18]
w badaniach przeprowadzonych na terenie Kanady zaobserwobadając dzieci w tym samym wieku pochodzące z Chin stwierdzili,
wali istotną różnice pomiędzy zarażeniem E. vermicularis a płcią
że częstość zarażenia E. vermicularis wynosiło 5,13% (n=1753)
badanych osób. Częstość występowania tych nicieni u chłopców
Tabela I. Częstość zarażenia owsikiem ludzkim (Enterobius vermicularis) dzieci z terenu województwa
wielkopolskiego z uzwględnieniem płci badanych osób

7

www.diagnostykalaboratoryjna.eu
(29%) była nieco niższa niż u dziewczynek (38%) [26]. Natomiast
Cranston i wsp. [27] odnotowali, że u chłopców ilość jaj owsika
na dłoniach jest większa niż u dziewczynek.
Występowanie pasożytów jelitowych u dzieci zależy głównie od
higieny osobistej, klimatu, warunków społeczno-gospodarczych
oraz edukacji zarówno dzieci, jak i rodziców. Badania przeprowadzone w Tajwanie wskazują, że obgryzanie paznokci, brak mycia
rąk przed posiłkami oraz zabawy na podłodze są istotnymi czynnikami ryzyka narażenia na owsicę [28]. Największy wpływ ma
jednak okresowe przebywanie dzieci w dużych grupach między
innymi w przedszkolach, domach opieki oraz szkołach. Zwiększa
to prawdopodobieństwo zarażenia E. vermicularis spowodowane
przez bezpośredni kontakt oraz zachowania predysponujące do
transmisji i zanieczyszczania środowiska pasożytami. Jaja owsików
u zarażonych dzieci znaleziono między innymi na ich palcach,
pościeli, bieliźnie oraz artykułach papierniczych [29]. Dodatkowo,
Cranston i wsp. [27] stwierdzili występowanie jaj owsików również
na rękach dzieci uczęszczających do szkół w wiejskim rejonie
południowej Afryki. Kubiak i wsp. [13] badając dzieci w wieku
przedszkolnym, stwierdzili wyższy odsetek zarażenia E. vermicularis u dzieci z obszarów wiejskich (17,3%) niż u dzieci pochodzących
z obszarów miejskich (10,3%). Natomiast w prezentowanych badaniach nie można ocenić wpływu miejsca zamieszkania na częstość
zarażenia E. vermicularis. Spowodowane jest to stosunkowo małą
grupą badaną, ponadto większość badanych dzieci pochodziła
z terenów miejskich (81,38%), a wszystkie zarażone E. vermicularis
dzieci pochodziły z tych terenów.
W prezentowanych badaniach najczęściej zgłaszanymi przez rodziców objawami owsicy u dzieci z terenu województwa wielkopolskiego były brak apetytu i zgrzytanie zębami. Objawy te mogą
być charakterystyczne dla przebiegu wielu chorób. W prezentowanej pracy stwierdzenie zarażenia E. vermicularis tylko u części dzieci
z objawami owsicy mogło być spowodowane, jednorazowym
pobraniem wymazu. Takie badanie jest mało dokładne, natomiast
wyniki mogą być fałszywie ujemne. Aby badanie było wiarygodne
powinno być wykonane ponownie. Zalecane jest siedmiokrotne
badanie wymazów w odstępach tygodniowych.
Przebieg owsicy może być różny w zależy od indywidualnych
predyspozycji organizmu oraz budowy anatomicznej. W wielu badaniach wykazano, że inwazje pasożytnicze występujące u dzieci
mają znaczący wpływ na ich zdrowie, prowadząc do niedożywienia i zahamowania wzrostu. W badaniach prowadzonych na terenie Teheranu Nematian i wsp. [30] zauważyli u dzieci zarażonych
pasożytami, szczególnie G. intestinalis i E. vermicularis, zahamowanie wzrostu w porównaniu do dzieci zdrowych. Również badania
prowadzone przez Quihui-Cota i wsp. [31] u dzieci pochodzących
z Meksyku w wieku szkolnym wykazały, że u dzieci zarażonych
pasożytami występuje zmniejszenie wzrostu i masy ciała. Zły stan
odżywienia zarażonych dzieci jest spowodowany przez spadek
apetytu, ograniczone spożycie pokarmu, a w związku z tym pogłębiające się braki składników odżywczych [31]. Pasożyty mogą
wpływać na wchłanianie składników odżywczych, witamin i minerałów, w tym witamin A, B6 i B12, żelaza, wapnia, magnezu, których
poziom wpływa na odporność człowieka, a w przypadku jej braku
zwiększa się predyspozycja do powikłań. Niedożywienie u dzieci
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ma wpływ na ich rozwój intelektualny, zachowania społeczne
i poznawcze [13]. Wördemanna i wsp. [23] stwierdzili zależność
pomiędzy zarażeniem E. vermicularis, a ryzykiem wystąpienia
atopowego zapalenia skóry i alergicznego spojówek. Johansson
i wsp. [32] opisali silne objawy owsicy, które były podobne do
objawów choroby Leśniowskiego-Crohna.
Z przeprowadzonych badań na terenie województwa Wielkopolskiego wynika, że 72,4% rodziców posiadało wiedzę na temat
występowaniu chorób pasożytniczych u dzieci. Poziom wiedzy
rodziców jest bardzo ważnym elementem w epidemiologii chorób
pasożytniczych, zarówno ze względu na zapobieganie jak i zwalczanie pasożytów. Bitkowska i wsp. [14] stwierdzili zmniejszenie
zachorowalności na owsicę od 1992 do 2003 roku, co prawdopodobnie było spowodowane zwiększającym się poziomem wiedzy
rodziców. W roku szkolnym 2015/2016 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy zrealizowała projekt pt. „Profilaktyka chorób pasożytniczych – wszawica, owsica, świerzb”.
Głównym celem projektu było ograniczenie rozprzestrzeniania się
chorób pasożytniczych, zwiększenie wiedzy rodziców i nauczycieli na temat chorób pasożytniczych, w tym wszawicy, owsicy
i świerzbu, a także wyrabianie u dzieci prawidłowych nawyków
higienicznych. Pasożyty są tematem, który pojawia się cyklicznie
w programach telewizyjnych, radiowych, a także w artykułach prasowych i internetowych. Sprzyja to rozpowszechnieniu informacji
na ten temat oraz chęci do zapobiegania i dążenia do ograniczonego rozpowszechniania się pasożytów w najbliższym otoczeniu.
W prowadzonych badaniach na terenie Wielkopolski nadal 27,4%
rodziców nigdy nie słyszało o chorobach pasożytniczych. Mogło
być to spowodowane ograniczonymi działaniami mającymi na
celu rozpowszechnienie wiedzy o chorobach pasożytniczych na
tym terenie lub brakiem zainteresowania rodziców tą tematyką.
Wnioski
1. Na podstawie badań własnych i innych autorów stwierdzono,
że rozpowszechnienie owsicy u ludzi jest skorelowane z czynnikami społeczno-środowiskowymi.
2. Na podstawie prezentowanych badań stwierdzono, że w celu
kontroli zarażenia E. vermicularis należałoby regularnie uświadamiać rodziców o zagrożeniach związanych z chorobami pasożytniczymi oraz od najmłodszych lat uczyć dzieci zasad higieny.
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