
 

 

                    Загальні відомості про захворювання 

 
   Ентеробіоз – це інфекційне захворювання, яке характеризується ураженням 

кишечника, алергічними реакціями і сильним свербінням в районі анального 

отвору. На даний момент ентеробіоз є найпоширенішим гельмінтозом як в 

Росії, так і в інших країнах з холодним, помірним кліматом. Збудники інфекції 

– дрібні і тонкі гельмінти (гострики) – мешкають в кишечнику. 

   Найчастіше ентеробіоз вражає дітей у віці від 3 до 10 років. Пік 

захворюваності на ентеробіоз у дітей припадає на 5-річний вік. При діагнозі 

ентеробіоз лікування істотно ускладнюється через стійкості збудників до дії 

медичних препаратів, тому вкрай бажано дотримуватися правил особистої 

гігієни дитини і стежити за санітарними умовами в дитячому садку, школі і 

вдома. Особлива увага приділяється постільній білизні, іграшкам, килимах, 

ванних кімнат і туалетів, оскільки саме ці предмети і приміщення є місцем 

скупчення гостриків. Зазвичай ентеробіоз у дітей проявляється після вживання 

в їжу заражених продуктів або води. Незважаючи на регулярну обробку, деякий 

час збудники виживають навіть в дитячих пляшечках і графинах. 

Як передається ентеробіоз? 

   Джерелом ентеробіозу завжди служить хвора людина. Яйця гостриків, 

відкладені на поверхні шкіри, дозрівають протягом 4-6 годин і відразу ж стають 

заразними. Вони потрапляють на постільну білизну, предмети особистої 

гігієни, іграшки, меблі. Розносяться збудники мухами. Що стосується шляхів 

зараження, то, як правило, ентеробіоз розвивається після вживання 

необроблених продуктів і води або вдихання пилу, в якій містяться яйця 

гельмінтів. Зауважимо також, що при діагнозі ентеробіоз симптоми 

захворювання часто виявляються одночасно на декількох ділянках тіла. 

Пояснюється це діями самого пацієнта, які розчісує сверблячі місця і 

переносить збудників на здорову шкіру, сприяючи їх повторному попаданню в 

кишечник. 

   Наслідки ентеробіозу. Потрапляючи в організм людини, гельмінти 

викликають механічні пошкодження шкірного покриву і слизових оболонок 

органів, що призводить до виникнення запальних процесів і розвитку 

алергічних реакцій. У жінок самки гостриків часто проникають в статеві 

органи. 

Симптоми захворювання ентеробіозу 

  Поява симптомів ентеробіозу відзначається через 1,5-2 тижні після зараження. 

Саме за цей термін гострики досягають статевозрілого стану і починають свою 

руйнівну діяльність. Основний симптом ентеробіозу – сильний свербіж в 

області задньопрохідного отвору. Зазвичай він триває протягом декількох днів, 

а потім слабшає, щоб через 3-4 тижні заявити про себе з подвоєною силою. У 

міру накопичення збудників в кишечнику свербіж набуває постійний характер і 

стає дуже болісним. Розчісування пошкоджених ділянок призводить лише до 

повторного потрапляння гельмінтів в кишечник, саден, дерматитів і 

приєднанню вторинних інфекцій. Якщо є підозри на ентеробіоз, аналіз на 

наявність гельмінтів слід проводити якомога швидше. В іншому випадку, до 



 

 

постійного свербіння додадуться і інші характерні симптомам ентеробіозу 

інфекції: 

 болі в животі; 

 запальні захворювання шлунково-кишкового тракту; 

 блювота, нудота; 

 тривожний сон, швидка втомлюваність; 

 алергічні реакції; 

 інфекції сечовивідних шляхів; 

 ентеробіоз у дітей призводить до відставання в рості і вазі; 

 у жінок часто проявляється запалення слизової оболонки піхви. 

   Слід зауважити, що за роки постійного існування поруч із людиною збудники 

ентеробіозу відмінно пристосувалися до життя в організмі носіїв і навчилися 

протидіяти багатьом медичним препаратам. Ентеробіоз часто протікає без 

виражених клінічних ознак, а наявні симптоми збігаються з проявами інших 

гельмінтозів. З цієї причини єдиним способом вчасно виявити ентеробіоз 

залишається аналіз калових мас хворої людини та інші лабораторні методи 

дослідження. 

Лікування ентеробіозу 

  Курс лікування невіддільний від ретельного дотримання особистої гігієни та 

дезінфекції речей, з якими контактував хворий. Слід також враховувати, що 

профілактичне лікування ентеробіозу необхідно всім членам сім'ї або дитячого 

колективу, оскільки інфекція може мати прихований характер. 

Для профілактики зараження ентеробіозом та сім'ю вам слід виконувати такі 

правила. 

Увага: ці ж правила необхідно дотримуватися і в період лікування від 

ентеробіозу.  

 Прищеплюйте дітям навички особистої гігієни. Відучувати дітей від 

звички брати в рот пальці та іграшки.  

 Часто мийте руки з милом, намилюйте їх два рази і робіть це якомога 

частіше.  

 Коротко стрижіть нігті.  

 Вранці і ввечері ретельно підмивайте дитини.  

 Одягайте йому на ніч трусики з гумкою на стегнах, що обереже його 

ручки від забруднення і зменшить розсіювання яєць гостриків в 

приміщенні.  

 Щодня міняйте або стирайте натільна білизна малюка.  

 Часто міняйте постільну білизну (обов'язково акуратно знімаючи його з 

ліжка без зайвого струшування в приміщенні), періть одяг при 

температурі не нижче 60 "З, пропрасовуйте гарячою праскою.  

 Проводьте регулярне вологе прибирання приміщень з частою зміною 

води або полосканням ганчірок для миття підлог під проточною водою. 

Застосовуйте при збиранні активні миючі речовини (миючі порошки, 

соду, гірчицю), які ефективно видаляють яйця гельмінтів. 


