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STRESZCZENIE
Choroby pasożytnicze przewodu pokarmowego znane są od lat, jednak nadal stanowią problem diagnostyczno-terapeutyczny. Istnieje wiele dysku-
syjnych opinii i przekonań dotyczących częstości występowania w populacji dzieci polskich cyklów rozwojowych pasożytów, możliwości zarażenia, 
rozpoznawania i leczenia. W artykule omówiono najczęściej występujące w Polsce rodzime i zawleczone parazytozy przewodu pokarmowego. Są to: 
owsica, glistnica, tasiemczyce, lamblioza, węgorczyca i amebiaza. Standardy Medyczne/Pediatria  2013  T. 10  474-479
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ABSTRACT
Parasites of the intestinal tract have been known from years, but they are still a diagnostic-therapeutic problem. There are many controversial opinions 
and convictions related to frequency of occurrence in polish children population: lifecycle of parasites, possibility of infection, diagnosis and treatment. 
In the article the most frequent in Poland parasitoses of digestive tract are discussed. For example: pinworm infection, ascariasis, tapeworm infection, 
giardiasis, strongyloidosis, amebiasis. Standardy Medyczne/Pediatria  2013  T. 10  474-479
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W Polsce, nie tylko wśród pacjentów, ale także wśród 
lekarzy, panuje wiele mylnych przekonań dotyczą-
cych chorób pasożytniczych przewodu pokarmowe-
go. Uważa się, że choroby te są bardzo rozpowszech-
nione u dzieci w Polsce oraz, że jedynie objawy 
(np. bóle brzucha), bez badań parazytologicznych, 
wystarczą do rozpoznania infestacji pasożytniczej. 
Błędne jest przekonanie, że chorobę pasożytniczą 
można rozpoznać na podstawie niespecyficznych 
objawów, np. zgrzytanie zębami lub metod o nie 
udowodnionej wiarygodności, np. biorezonans. Pro-
wadzi to często do wielokrotnego leczenia przeciwpa-
sożytniczego dzieci bez wiarygodnego potwierdzenia 
rozpoznania, a czasem wręcz do rutynowego „odro-
baczania” dzieci. Niebezpieczeństwem powyższych 
działań jest usprawiedliwianie dolegliwości i zgła-
szanych objawów przez pacjenta/opiekuna infesta-
cją pasożytniczą, co prowadzi do zaprzestania ko-
niecznej diagnostyki. Panuje wiele fałszywych opinii 
dotyczących poszczególnych chorób, świadczących 
o słabej znajomości cyklów rozwojowych pasożytów, 
patomechanizmów choroby oraz doboru badań dia-
gnostycznych.
Zarażenia pasożytnicze na świecie są jednymi z naj-
częściej spotykanych chorób1. Uważa się, że osób 
zarażonych jest ponad 2 miliardy, prezentujących 
objawy kliniczne - ponad 300 milionów. Rocznie 

stwierdza się 155 000 zgonów. Istnieje kilkadzie-
siąt czynników etiologicznych, mogących wywoły-
wać parazytozy. Występują one przede wszystkim  
w krajach tropikalnych i subtropikalnych, gdzie czę-
stość zarażenia sięga 90% populacji. Najwięcej za-
chorowań obserwuje się w północnej części Ameryki 
Południowej i w Ameryce Środkowej, Afryce oraz na 
południowych obszarach Azji2. Sprzyjają temu wa-
runki klimatyczne, zagęszczenie ludności oraz wa-
runki sanitarne. W krajach wysoko rozwiniętych, 
zwłaszcza chłodniejszych stref klimatycznych, za-
rażenia te występują sporadycznie. W Polsce głów-
ną parazytozą przewodu pokarmowego jest owsica, 
której częstość określana jest na co najmniej 10% 
w populacji dziecięcej, rzadziej mamy do czynienia 
z giardiazą (1-10%) i sporadycznie (1%) z glistnicą 
lub tasiemczycami3. Wobec zwiększonego odsetka 
ludzi podróżujących do krajów tropikalnych, misji 
wojskowych istnieje możliwość wystąpienia w Pol-
sce tzw. chorób zawleczonych. Do najczęstszych 
należą włośnica i amebiaza.
Zapobieganie chorobom pasożytniczym przewodu 

GŁÓWNE TEZY

W Polsce panuje wiele mylnych przekonań dotyczą cych chorób 
pasożytniczych przewodu pokarmowe go.
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pokarmowego polega na nauce i stosowaniu prawi-
dłowych zachowań higienicznych, poprawie warun-
ków sanitarnych, dokładnym myciu warzyw spoży-
wanych na surowo, unikaniu spożywania surowego  
i półsurowego mięsa, długim mrożeniu lub goto-
waniu mięsa oraz zakazie nawożenia gleb ludzki-
mi ekskrementami i opróżniania szamb na pola 
uprawne. Odpowiednie warunki hodowli świń i by-
dła uniemożliwiają im kontakt z ludzkimi odcho-
dami4.

Owsica, syn. Enterobioza (Enterobiosis)
Owsica to choroba pasożytnicza przewodu pokar-
mowego wywołana przez owsika ludzkiego Ente-
robius vermicularis, którego postać dojrzała osią-
ga wielkość ok. 1 cm5. Jest jedną z najczęstszych 
chorób pasożytniczych w klimacie umiarkowanym.  
W Polsce jej częstość określana jest na ponad 10% 
populacji dziecięcej, najczęściej w wieku 5-14 lat, 
przebywających w dużych skupiskach zwłaszcza 
przedszkolach, szkołach, internatach. Często ob-
serwuje się zachorowania rodzinne. Jedynym żywi-
cielem jest człowiek, który zaraża się przez połknię-
cie jaj inwazyjnych, przeniesionych zazwyczaj pod 
płytkami paznokci, przez pościel, z ubraniem lub 
kurzem domowym i jedzeniem. Wyklute z jaj larwy 
po ok. 1 miesiącu dojrzewają w jelicie grubym do 
postaci dorosłych. Długość życia dojrzałego osob-
nika w organizmie żywiciela wynosi ok. 2 miesiące. 
Nocą dojrzałe samice migrują do okolicy odbytu i 
składają tam jaja powleczone kleistą substancją, 
która umożliwia przylepienie się ich do skóry odby-
tu, palców rąk, bielizny i różnych przedmiotów. Po 
około 6 godzinach w każdym jaju powstaje larwa 
inwazyjna. Żywotność ich w środowisku zewnętrz-
nym określa się na 20 godzin. Lepka substancja z 
czasem traci swoje właściwości, jaja unoszą się w 
powietrzu, co umożliwia zarażenie drogą oddecho-
wą. Opisany proces nosi nazwę autoegzoinwazji. 
Innymi możliwymi drogami zarażenia są: retro-
inwazja - gdy larwy opuszczają otoczkę jajową na 
skórze odbytu i wędrują wstecznie do jelita grube-
go oraz autoendoinwazja - gdy samica składa jaja  
w okrężnicy lub prostnicy (co występuje zwłaszcza 
u osób z obstrukcjami)6. Choroba może przebiegać 
bez- lub skąpoobjawowo. Najbardziej charaktery-
stycznym objawem jest nocny świąd okolicy około-
odbytniczej, spowodowany obecnością poruszają-
cych się owsików, drażnieniem przez nie zakończeń 
współczulnych oraz wydzielanymi toksynami. Przy 
masywnym, długotrwałym zarażeniu obserwuje się: 
brak łaknienia, bladość skóry, cienie pod oczyma, 
gorszy rozwój dziecka i nadpobudliwość nerwo-
wą. Miejscowo może wystąpić stan zapalny skóry  
i przeczosy7,8. W diagnostyce metodą z wyboru jest 
wymaz z odbytu pobierany rano przed myciem. 

Trzykrotne powtórzenie badania zwiększa szansę 
wykrycia pasożytów do 90%. W celu wykluczenia 
choroby należy zbadać 7 wymazów co 2-gi dzień4. 
Znalezione w kale lub okolicy odbytu postaci do-
rosłe wymagają weryfikacji mikrobiologicznej. Ba-
danie parazytologiczne kału na obecność jaj jest 
nieużyteczne. Leczenie wskazane jest u wszystkich 
osób zarażonych oraz wszystkich członków ich ro-
dzin. W leczeniu stosuje się: pyrantel (Combantrin) 
- jednorazowo 10-11 mg/kg (max. 1 g), mebenda-
zol (Vermox) - 1 x 100 mg lub albendazol (Zentel)  
- 1 x 400 mg9. Zaleca się powtórzenie leczenia po 2-4 
tygodniach, a w przypadku stałej ekspozycji (dzieci 
mieszkające w internatach, domach dziecka) może 
być wskazane rutynowe leczenie co 3-4 miesiące.  
W trakcie leczenia farmakologicznego konieczne jest 
skrupulatne przestrzeganie higieny osobistej, częsta 
zmiana bielizny, stosowanie diety z ograniczeniem 
węglowodanów, bogatej w białko i błonnik oraz dba-
łość o codzienne wypróżnienia. Powikłaniem może 
być zajęcie przez owsiki miejsc ektopicznych, np. wy-
rostka robaczkowego, narządów rodnych, czy jamy 
otrzewnej powodujące stan zapalny tych narządów. 
Rokowanie jest dobre, jednak schorzenie ma naj-
częściej charakter przewlekły, zwłaszcza przy braku 
przestrzegania zaleceń higienicznych.

Glistnica (Ascariosis)
Glistnica jest chorobą pasożytniczą przewodu po-
karmowego człowieka wywołaną przez glistę ludz-
ką - Ascaris lumbricoides, osiągającą długość 
15-35 cm5. Jest to najczęstsza choroba pasożyt-
nicza na świecie, spotykana przede wszystkim  
u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkol-
nym. Człowiek jest jedynym żywicielem, nie moż-
na się zarazić poprzez kontakt ze zwierzętami. 
Na powszechność zarażenia wpływają czynniki 
związane ze sposobem życia człowieka, takie jak: 
zła higiena, złe warunki sanitarne, przebywanie  
w dużych skupiskach ludzi, nawożenie pól ludz-
kimi ekskrementami, a także inne jak: ciepły kli-
mat oraz duża ilość wydalanych przez glistę jaj  
(ok. 200 000/dobę) i ich oporność na działanie czyn-
ników szkodliwych10. Zarażenie dojrzałym jajem, za-
wierającym larwę, następuje drogą pokarmową. Ko-
lejne stadia rozwojowe migrują przez układ wrotny, 
płuca, wstecznie - drogami oddechowymi do tchawi-
cy. Drażnienie nabłonka oddechowego powoduje ich 

WAŻNE

Rutynowe powtarzanie leczenia, w przypadku 
potwierdzonej owsicy, należy rozwa żyć tylko  
w grupach ryzyka.
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odkrztuszanie (zwykle w nocy). Wędrówka larw przez 
płuca trwa 10-14 dni. Połknięte larwy dojrzewają  
(w ciągu 60-80 dni) do postaci dorosłych w jelicie 
cienkim. Glista ludzka żyje w przewodzie pokarmo-
wym człowieka 1-2 lata. Złożone przez samicę nie-
dojrzałe jaja, wydalone wraz z kałem, aby nabrać 
cech inwazyjności muszą dojrzewać w glebie 3-4 
tygodnie3.
Glisty produkują silne toksyny odpowiadające za 
nasilenie objawów. Objawy związane są z aktual-
nym miejscem pobytu glisty w organizmie człowie-
ka. Objawy płucne, nasilające się nocą i ustępujące 
samoistnie po ok. 10-14 dniach to: kaszel, czasem  
z odpluwaniem podbarwionej krwią wydzieliny i/lub 
z wymiotami, nasilenie się objawów alergicznych, 
np. stanów spastycznych oskrzeli, gorsze samopo-
czucie, podwyższenie ciepłoty ciała. W badaniu ra-
diologicznym w tym czasie można obserwować na-
cieki Löefflera. Objawy ze strony przewodu pokar-
mowego to: niecharakterystyczne i nawracające bóle 
brzucha, wzdęcia, mdłości, sporadycznie wymioty, 
brak łaknienia, biegunka tłuszczowa na przemian  
z zaparciami. Do objawów toksycznych należą: apa-
tia lub nadmierne pobudzenie, zaburzenia snu oraz 
objawy alergiczne. W przypadku długo trwającej 
glistnicy obserwować można zahamowanie rozwoju 
psychicznego i fizycznego7,8. W diagnostyce stosuje 
się badania parazytologiczne kału na obecność jaj 
(jaja są mało charakterystyczne, możliwość pomyłki 
z elementami roślinnymi, cząstkami pokarmowymi 
i cząstkami skrobii), weryfikację parazytologiczną 
dorosłej postaci glisty. Metody serologiczne znajdu-
ją małe zastosowanie. Odchyleniami w badaniach 
dodatkowych są niewielkiego stopnia leukocytoza  
i wzrost odsetka komórek kwasochłonnych w rozma-
zie krwi obwodowej4. Leczenie stosuje się wyłącznie 
u osób z potwierdzonym rozpoznaniem. Stosuje się 
leki uniemożliwiające przyswajanie glukozy przez 
pasożyta, co powoduje jego obumieranie: albenda-
zol (Zentel): powyżej 2 r.ż. 1 x 400 mg p.os lub me-
bendazol (Vermox): 100 mg/12h przez 3 dni (< 2r.ż. 
leczenie jest możliwe w szczególnych przypadkach). 
Działają one na larwy oraz postaci dojrzałe. Lekiem 
blokującym przewodzenie nerwowo-mięśniowe jest 
Pyrantel (Combantrin): 1 x 10 mg/kg max. 750 mg.9. 
Działa on tylko na postaci dojrzałe glist. Ponieważ 
żaden z leków nie rozpuszcza pasożyta - po leczeniu 
należy obserwować kał w celu znalezienia w nim 
dorosłej postaci wydalonej glisty, co potwierdza za-
rażenie dziecka. Czasem konieczne jest dołączenie 
kortykosteroidów. W czasie kuracji zaleca się dietę 
ubogą w węglowodany (mniejsze drażnienie glist)  
i bogatą w białko (suplementacja), natomiast do-
mowe sposoby leczenia (kwaśna kapusta, śledzie) 
zwiększają ryzyko podrażnienia glist. Rokowanie 
jest pomyślne, a leczenie w 100 % skuteczne.

Tasiemczyce (Taeniases)
Choroby pasożytnicze ludzi i zwierząt wywołane 
przez tasiemce. Człowiek jest żywicielem ostatecz-
nym tasiemców (w przypadku zarażenia tasiem-
cem nieuzbrojonym - Taenia saginata, (zarażenia 
najczęstsze), uzbrojonym T. solium, karłowatym 
- Hymenolepis nana, bruzdogłowcem szerokim - 
Diphyllobotrium latum) albo żywicielem przypad-
kowym (zarażenie tasiemcem psim Dipylidium 
caninum lub szczurzym - Hymenolepis diminu-
ta)3,11,12. W jelicie człowieka bytują postaci dojrza-
łe pasożyta. W przypadku zarażenia tasiemcem 
uzbrojonym człowiek może być także żywicie-
lem pośrednim, czego konsekwencją jest wągrzy-
ca. Najczęściej infestacje występują w krajach  
o ciepłym klimacie, jednak zachorowania zdarzają 
się na całym świecie. Ciało dorosłych postaci (strobi-
la) zbudowane z tysięcy członów (proglotydów) może 
osiągnąć długość 2-20 m. Przednie segmenty tworzą 
główkę (skoleks) zaopatrzoną w przyssawki i/lub  
w haczyki, umożliwiające przytwierdzenie pasożyta 
do błony śluzowej jelita. Ich rodzaj i wygląd są cha-
rakterystyczne dla każdego gatunku. Tasiemce są 
obojnakami, a każdy z segmentów zawiera własne 
organy reproduktywne. Ostatnie człony tasiemców, 
zawierające tysiące jaj inwazyjnych, wydalane są  
w całości z kałem. Jaja te są oporne na czynniki ze-
wnętrzne i wykazują zdolność zarażenia żywiciela po-
średniego przez ponad rok5. Tasiemce potrzebują do 
swego pełnego rozwoju co najmniej dwóch żywicieli 
pośredniego i ostatecznego. Żywicielami pośrednimi 
są: bydło dla T. saginata, nierogacizna (gł. świnie)  
i człowiek dla T. solium, widłonogi i ryby dla D. 
latum oraz pchły i owady dla t. karłowatego.  
W tkankach żywiciela pośredniego powstają po-
staci larwalne (wągry - cysticerci). Zarażenie czło-
wieka następuje najczęściej przez zjedzenie suro-
wego lub niedogotowanego mięsa zawierającego 
wągry (egzoinwazja). Uwolnione z wągrów główki 
tasiemców po ok. 2-3 miesiącach dorastają do po-
staci dojrzałych i mogą przeżyć w jelicie żywiciela 
od kilku do kilkudziesięciu lat13. Obraz kliniczny 
tasiemczycy przewodu pokarmowego jest niepato-
gnomoniczny i charakteryzuje się bólami brzucha, 
nudnościami, biegunkami lub zaparciami, zabu-
rzeniami łaknienia (ich wzrostem lub upośledze-
niem), chudnięciem i rzadziej: osłabieniem, wymio-
tami, zaburzeniami snu, pokrzywkowymi zmianami 
skórnymi, objawami z ośrodkowego układu nerwo-
wego i niedokrwistością, a w zarażeniu T. sagina-
ta - świądem okołoodbytniczym (zdolność członów 
do samodzielnego poruszania się). Objawy klinicz-
ne wągrzycy zostaną omówione przy okazji przed-
stawiania parazytoz tkankowych. Rozpoznanie sta-
wiane jest zazwyczaj przypadkowo po znalezieniu 
i weryfikacji parazytologicznej jednego lub częściej  
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- kilku członów w kale. Badaniem z wyboru jest trzy-
krotne badanie parazytologiczne kału na obecność 
członów i jaj tasiemców. W morfologii krwi stwierdza 
się niewielkiego stopnia eozynofilię. Użyteczna może 
być diagnostyka serologiczna (test ELISA lub immu-
noblot) w krwi, płynie mózgowo-rdzeniowym (więk-
sza wrażliwość i czułość) i w kale. Badania te dają 
reakcję krzyżową z wszystkimi tasiemczycami i nie 
odróżniają zarażenia postacią dorosłą od wągrzycy. 
Leczy się tylko pacjentów z rozpoznanym zaraże-
niem. Stosuje się: niclosamid (Yomesan) (11-34kg  
- 1 x 2 tabl. a 1g; > 34 kg - 1 x 3 tabl.) lub pra-
zykwantel (Biltricide, Cesol) (5-10 mg/kg jednora-
zowo). Żaden z powyższych leków nie jest dostęp-
ny w Polsce, są sprowadzane na import docelowy9. 
Według ulotki (GSK) w leczeniu tasiemczycy można 
stosować także albendazol. Zgodnie z informacją  
o lekach (dostępną na stronach CDC) albenda-
zol działa tylko na postaci larwalne pasożytów,  
w związku z tym jego stosowanie w leczeniu tasiem-
czyc przewodu pokarmowego wydaje się dyskusyj-
ne9,14. Za skuteczne uważa się leczenie, po którym 
nie obserwuje się wydalania członów przez mini-
mum 4 miesiące. Rokowanie jest dobre w przypad-
ku większości tasiemczyc przewodu pokarmowego. 
W zarażeniu tasiemcem uzbrojonym rokowanie jest 
ostrożne, z możliwym następczym rozwojem wą-
grzycy i groźnymi dla życia konsekwencjami.

Giardiaza, syn. Lamblioza  
(Giardiosis, Lambliosis)
Lamblioza jest chorobą pasożytniczą przewodu 
pokarmowego wywołaną przez występującego pod 
dwiema postaciami (przetrwalnikową - cysty i we-
getatywną - trofozoitu) pierwotniaka Giardia lam-
blia (Giardia intestinalis, Lamblia intestinalis)5. 
Choroba jest rozpowszechniona na całym świecie, 
częściej spotykana w krajach tropikalnych i sub-
tropikalnych. W Polsce jej częstość określana jest 
na 1-10%3. Choroba dotyczy wyłącznie przewodu 
pokarmowego - jelita i dróg żółciowych. Człowiek 
jest jedynym żywicielem. Zaraża się przez spoży-
cie cysty. Przekształcają się one w trofozoity, które 
zajmują jelito cienkie, dwunastnicę, drogi żółciowe 
i przewody trzustkowe. Okresowo trofozoity prze-
kształcają się masowo w cysty i są wydalane z ka-
łem. Lamblie niszczą rąbek szczoteczkowy entero-
cytów, powodując upośledzenie aktywności laktazy. 
Umożliwia to przenikanie antygenów pokarmowych 
i toksyn do krwi15.
Prawdopodobnie najczęściej zarażenie przebiega 
bezobjawowo. Jeżeli występują objawy, ich po-
czątek może być powolny lub nagły. Zwykle są 
to: bóle brzucha i biegunka (o różnym nasileniu; 
tłuszczowa lub fermentacyjna), objawy alergiczne, 
toksyczne, rzadziej niedokrwistość oraz okreso-

wa, o niewielkim nasileniu żółtaczka7,8. Najcięższy 
przebieg lambliozy obserwuje się u chorych z ob-
niżeniem odporności, zwłaszcza w zakresie IgA, 
kończy się on czasem wyniszczeniem. W diagno-
styce lambliozy wykonuje się badania parazytolo-
giczne kału na obecność cyst, rzadziej trofozoitów 
oraz testy serologiczne. W sytuacjach wątpliwych 
można wykonać badanie parazytologiczne tre-
ści dwunastniczej na obecność żywych trofozo-
itów lub biopsję jelita i badanie mikroskopowe 
wycinka błony śluzowej. Pomocna w rozpoznaniu 
może być obecność eozynofilii w krwi obwodowej  
(4-10%)4. Leczyć należy wszystkich pacjentów z ob-
jawami klinicznymi oraz wszystkie osoby zarażone  
(z potwierdzeniem mikrobiologicznym lub serolo-
gicznym) z otoczenia. W leczeniu stosuje się: Metro-
nidazol (15 mg/kg w 3 dawkach przez 5-7 dni; nie-
zależnie od posiłku); Tinidazol (1 x 50 mg/kg max. 
2 g, lepiej tolerowany z posiłkiem, można kruszyć ta-
bletki i rozpuszczać) lub Furazolidon (6 mg/kg/24h  
w 4 dawkach przez 7-10 dni; w opornej lambliozie: 
8 mg kg/24h w 3 dawkach przez 10 dni). Alter-
natywnie można zastosować Albendazol (400 mg 
przez 5 dni)9. 
Rokowanie jest z reguły dobre. Wyjątkowo lamblio-
za może stanowić zagrożenie życia (niedobory im-
munologiczne, stany wyniszczenia).

Węgorczyca syn. Strongyloidoza  
(Strongyloidosis)
Rola tego zarażenia w ostatnich latach wzrosła,  
w związku z prowadzonymi misjami wojskowymi  
w Afganistanie i innych krajach tropikalnych o wil-
gotnym klimacie. Pojedyncze ogniska zdarzają się 
także w Europie, Stanach Zjednoczonych i w połu-
dniowo - wschodniej Polsce3. Chorobę powoduje wę-
gorek jelitowy (Strongyloides stercoralis). Jest to ni-
cień, którego postać dorosła osiąga 2 mm długości. 
Pasożyt prowadzi dwa tryby życiowe - wolnożyjący 
i pasożytniczy. Tryb wolnożyjący przebiega w glebie 
i wodzie, bogatych w materiał organiczny i zanie-
czyszczonych kałem ludzkim zawierającym larwy. 
W jego wyniku dochodzi do przeobrażenia wydala-
nych wraz z kałem człowieka nieinwazyjnych larw 
rabditopodobnych poprzez męskie i żeńskie postaci 
dorosłe do inwazyjnych dla ludzi larw filariopodob-
nych. W przebiegu cyklu pasożytniczego larwy te 
penetrują przez skórę człowieka (najczęściej stóp  
i pośladków). Przedostają się do pęcherzyków płu-
cnych, a następnie drogą wstępującą poprzez drze-
wo oskrzelowe, tchawicę do krtani, gdzie na skutek 
drażnienia śluzówek przez larwy dochodzi do ich 
odkrztuszania i połykania. Dalszy rozwój pasożyta 
zachodzi w jelicie cienkim, gdzie larwy przekształca-
ją się w postaci dorosłe. Samice partenogenetycznie 
(dzieworódczo) wytwarzają jaja, które przeobrażają 



478 STANDARDY MEDYCZNE/PEDIATRIA  2013  T. 10  474-479

prace poglądowe

się w nieinwazyjne, wydalane z kałem larwy rabdi-
topodobne3. Zarażenie człowieka larwami węgorka 
przez skórę jest najczęstszą drogą zarażenia i nosi 
nazwę egzoinwazji. Rzadszą, ale odpowiedzialną za 
przewlekanie się zarażenia, jest autoinwazja. Może 
przebiegać jako autoinwazja wewnętrzna, podczas 
której larwy rabditopodobne przekształcają się  
w filariopodobne wewnątrz przewodu pokarmowego 
człowieka, penetrują śluzówkę jelita, podążając do 
płuc. Drugim rodzajem jest autoinwazja zewnętrzna, 
w tym przypadku przekształcone w przewodzie po-
karmowym larwy inwazyjne penetrują skórę okolicy 
okołoodbytniczej i drogą krwiopochodną przedostają 
się do płuc. Dalszy rozwój przebiega jak w przypad-
ku cyklu pasożytniczego16.

Obraz kliniczny i nasilenie objawów będą zależa-
ły od masywności inwazji i odporności (gł. komór-
kowej) żywiciela. Choroba zazwyczaj ma charakter 
przewlekły i przebiega z okresami zaostrzeń i re-
misji. Początkowymi objawami są okrągłe rumienie 
w miejscu wniknięcia larw. Towarzyszy im świąd. 
Zmiany skórne zanikają w ciągu kilku godzin lub 
dni od momentu zarażenia. Następnie dołączają 
się objawy: dyspeptyczne (bóle brzucha, biegunka), 
świąd odbytu i ze strony płuc (kaszel, duszność, 
zapalenie płuc). U osób z upośledzoną odpornością 
mogą występować objawy ze strony ośrodkowego 
układu nerwowego (OUN). U większości chorych 
(>90%) w rozmazie krwi obwodowej stwierdza się 
różnego stopnia eozynofilię3,7,16.
Węgorczycę należy podejrzewać u osób, które 
przebywały na terenach endemicznych (nawet 
przed laty), z wyżej opisanym obrazem klinicznym  
i zwiększonym odsetkiem komórek kwasochłon-
nych, zwłaszcza u osób z obniżoną odpornością. 
Potwierdzeniem rozpoznania jest stwierdzenie larw  
w kale lub treści dwunastniczej. Lepszym bada-
niem, choć trudniejszym technicznie, jest hodowla 
larw z kału na pasku wilgotnej bibuły. U pacjentów 
z niedoborami odporności oznacza się swoiste prze-
ciwciała (IgG). W państwach, których mieszkańcy 
często podróżują na tereny endemiczne i w krajach 
endemicznych wykonuje się immunoenzymatyczne 
odczyny serologiczne. W Polsce metoda ta została 
zarzucona ze względu na sporadyczność zachoro-
wań4.

Leczenie albendazolem, tiabendazolem lub (niedo-
stępną w Polsce) iwermektyną należy przeprowa-
dzić u wszystkich (w tym bezobjawowych) zarażo-
nych. Często istnieje konieczność powtarzania te-
rapii7,16.

Pełzakowica (Amebiasis)
Jest wywołana przez pierwotniaka Entamoeba hi-
stolytica. Identyczna morfologicznie Entamoeba 
dispar jest niechorobotwórcza17. Choroba występu-
je w rejonach wilgotnych ciepłej strefy klimatycz-
nej (Afryce, Ameryce Południowej i Środkowej i Azji 
tropikalnej)3,4,17.
Entamoeba, podobnie jak inne pierwotniaki, wy-
stępuje pod dwiema postaciami: trofozoitów i cyst,  
a jej cykl rozwojowy przypomina cykl Giardii lamblii. 
Cysty w środowisku zewnętrznym przeżywają przez 
kilka dni - tygodni. Zarażenie następuje drogą do-
ustną poprzez spożywanie zabrudzonych odchoda-
mi ludzkimi pokarmów i wody. Za objawy choroby 
odpowiedzialna jest duża aktywność cytolityczna 
Entamoeby wobec błony śluzowej jelita grubego, na 
skutek której powstają butelkowate owrzodzenia 
dochodzące do błony podstawnej. Przez naczynia 
układu żyły wrotnej lub drogą krwionośną może 
dojść do zajęcia różnych narządów17.
Objawy choroby występują zazwyczaj 2-6 tygodni 
od zarażenia. Należą do nich początkowo pojedyn-
cze luźne stolce z towarzyszącymi bólami brzucha, 
mięśni i utratą masy ciała. Wraz z czasem trwa-
nia choroby stopniowo narasta biegunka do 10-12 
stolców/dobę ze śluzem i krwią, której towarzyszy 
gorączka3,4. U osób nieleczonych lub leczonych 
niewłaściwie w rok do kilku lat od zarażenia może 
wystąpić postać pozajelitowa pod postacią ropni 
wątroby, płuc, mózgu lub skóry. Najczęściej, bo  
u ok. 10% chorych z postacią jelitową, występuje 
pojedynczy ropień wątroby. Rzadziej jest ich kil-
ka. Towarzyszą im gorączka, bóle w prawym pod-
żebrzu, ubytek masy ciała. W trakcie organizowa-
nia się ropnia wątroba jest bolesna i powiększona, 
rzadko występuje żółtaczka. Wraz z ropniem płuca 
(zwykle prawego) występuje ból w prawej połowie 
klatki piersiowej, nasilający się przy oddychaniu; 
tarcie opłucnej, płyn w prawej jamie opłucno-
wej. Ropień mózgu powoduje objawy ogniskowego 
uszkodzenia OUN17.
Pełzakowicę należy podejrzewać u osób po powro-
cie z tropiku, u których wystąpiła biegunka z do-
mieszką krwi i śluzu. Do rozpoznania przybliża 
mikroskopowe badanie świeżego kału. Obserwuje 
się dużą ilość krwinek czerwonych, mało krwinek 
białych, kryształy Charcota-Leydena. Rozpoznawa-
na w kale E. histolytica jest obładowana erytrocy-
tami (erytrofagocytoza), trofozoity są obecne w kale 
biegunkowym, cysty - w prawidłowym. Potwierdze-

WAŻNE

Błędem jest rozpoznanie choroby pasożytniczej 
tylko na podstawie niespecyficznych objawów, 
np. zgrzytanie zębami lub metod o nie udo
wodnionej wiarygodności, np. biorezonans.
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niem rozpoznania są dodatnie wyniki reakcji PCR, 
testu ELISA (wykrywanie kopro antygenów), testów 
enzymatycznych do wykrywania przeciwciał (różni-
cowanie szczepów patogennych i niepatogennych) 
oraz testów monoklonalnych. W pełzakowicy narzą-
dowej stosuje się mikroskopowe badanie bioptatu 
pobranego w czasie rektoskopii (cysty, trofozoity), 
treści zaaspirowanej z ropnia narządowego (trofo-
zoity). Pomocne mogą być badania obrazowe (USG, 
CT, MRI)4.
W leczeniu postaci jelitowej stosuje się: metroni-
dazol, tinidazol, ornidazol. W postaci pozajelitowej 
po wstępnej fazie leczenia powyższymi preparatami 
powinno się dołączyć lek działający w świetle je-
lita (dijodohydroxycholinę, diklosanid, paromomy-
cynę)4,17. Żaden z nich nie jest dostępny w Polsce.  
W przypadku dużych ropni może być przydatna 
aspiracja treści i przepłukanie jamy metronidazo-
lem.

Podsumowanie
Zarażenia pasożytnicze przewodu pokarmowego 
w Polsce stanowią rzadką przyczynę dolegliwości 
brzusznych, kaszlu czy objawów alergicznych. Przy-
pomnienie sobie patomechanizmów infestacji, ob-
jawów i sposobów postępowania może wpłynąć na 
zmniejszenie lęku i zracjonalizowanie diagnostyki 
oraz leczenia u osób podejrzanych o zarażenie. 

Autorstwo manuskryptu: 
Jolanta Popielska - napisanie artykułu, merytoryczna recenzja 
artykułu,
Magdalena Marczyńska - nadzór nad ostateczną wersją artykułu.
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DO ZAPAMIĘTANIA

1. Zarażenia pasożytnicze przewodu pokarmowego w Polsce 
występują rzadko. Najczęstszą parazytozą jest owsica. 

2. W diagnostyce u pacjentów podróżujących należy brać 
pod uwagę zarażenia zawleczone.

3. Rozpoznanie choroby pasożytniczej przewodu pokarmo-
wego powinno być postawione na podstawie: obciąża-
jącego wywiadu, odchyleń w badaniu przedmiotowym  
i wiarygodnego potwierdzenia badaniami dodatkowymi.

4. W przypadku niespecyficznych objawów klinicznych ko-
nieczna jest rozszerzona diagnostyka (w kierunku chorób 
nie-pasożytniczych).

5. Leczenie przyczynowe należy stosować jedynie w po-
twierdzonych przypadkach zarażenia.

6. W wybranych jednostkach chorobowych leczenie przeciw-
pasożytnicze powinno być zastosowane u osób z najbliż-
szej rodziny lub otoczenia (zgodnie z rekomendacjami).

7. Rutynowe powtarzanie leczenia należy rozważyć tylko  
w grupach ryzyka w przypadku potwierdzonej owsicy.
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