
روده   انگلى  بيمارى هاى 
بيمارى هاى  جمله  از 
دانش آموزان  ميان  شايع 
كه  است  كودكانى  و 
به  يا  مى شوند  نگهدارى  مهدكودك ها  در 
مدرسه مى روند. اين بيمارى ها معموال به 
دو شكل شايع ابتال به كرمك (اكسيور) و 
آسكاريس ديده مى شوند. در «كودكان و 
نوجوانان» اين هفته، با دكتر فاطمه فرهمند، 
فوق تخصص بيمارى هاى گوارشى كودكان 
و استاد دانشگاه علوم پزشكى تهران گفت وگو 
كرده ايم. در ادامه اين بحث مى توانيد با اين 
2 نوع انگل رايج و عاليم و نشانه هاى هريك 
از آنها همراه با اصول درمان و پيشگيرى از 

آنها آشنا خواهيد شد.

روده،  انگلى  بيمارى هاى  آيا   :
بيمارى هاى نسبتا شايعى در كودكان هستند؟

بله، البته من آمار دقيقى در رابطه با ميزان شيوع 
اين نوع بيمارى ها ندارم اما كرم ريز يا همان 
بلند  كرم  و  سال   5 زير  كودكان  در  كرمك 
سفيد يا همان آسكاريس در كودكان زير 10 
سال تقريبا شايع است و از آنجا كه كودكان 
در مدارس و مهدكودك ها با هم در ارتباط اند، 
شيوع آن در طول سال تحصيلى باالتر است.

: در مورد اين 2 نوع انگل برايمان 
بگوييد لطفا. از كرمك شروع كنيم.

كرم ريز يا كرمك، انگلى است به طول يك 

سانتى متر كه در مدفوع ديده مى شود. اين نوع 
انگل در كودكان زير 5 سال وجود دارد و به 
تشخيص  هم  سال  زير 1  كودكان  در  ندرت 
ماده  يا  دست  طريق  از  كرمك  مى شود.  داده 
غذايى آلوده و به ندرت از طريق آلودگى هوا و
گرد و غبار وارد بدن مى شود. تخم انگل با وارد 
شدن به روده بزرگ به كرم تبديل مى شود و در 
نهايت در اطراف مقعد تخم گذارى مى كند. وجود 
اين تخم ها و خود كرم ها باعث بروز خارش در 

اين ناحيه مى شود كه در شب بيشتر است و گاهى 
در دخترها حتى مى تواند عامل شب ادرارى باشد 
و حتى ممكن است گاهى با درد شكم و عالئم 
آپانديسيت مثل شكم درد و تهوع همراه شود.

: براى تشخيص آن، تست خاصى 
وجود دارد؟

كافى است در صورتى كه كودك دچار خارش 
كند.  نگاه  كودك  مقعد  ناحيه  به  مادر  است، 
معموال در صورت وجود انگل مادر مى تواند 

تخم انگل يا خود كرم را در اين ناحيه مشاهده 
كند. پچ تست هايى هم در اين زمينه وجود دارد. 
پچ تست مانند چسب است و روى ناحيه مقعد 
چسبانده مى شود و بعد از برداشتن مى توان وجود 

كرم يا تخم انگل را روى آن مشاهده كرد. 
: آيا از طريق آزمايش مدفوع امكان 

تشخيص وجود ندارد؟
نه، چون انگل نسبت به در معرض هوا بودن، 
حساس است و در مدفوع از بين مى رود و 

تشخيص آن امكان پذير نيست. البته به محض 
خروج مدفوع مادر با نگاه كردن به مدفوع كودك 

مى تواند وجود كرمك را تشخيص دهد.
توصيه  مواردى  چه  درمان  براى   :

مى شود؟
با توجه به  شرايط مى توان با تركيبات مبندازول كه 
به شكل دوز واحد يك عدد 100 ميلى گرم كفايت 
مى كند، بيمار را درمان كرد. درمان دارويى بايد 
2 هفته بعد تكرار شود و همزمان اگر كودك 
افراد  كنار  در  بايد  باشد،  خانه  در  ديگرى 
بزرگسال، اين درمان ضدكرم رادريافت كند. 
رعايت مسايل بهداشتى هم ضرورى است. 
تعويض ملحفه ها و لباس زير الزامى است. 
بايد توالت را بعد از هر بار مراجعه بيمار 
ضدعفونى كرد و بعد از هر بار دستشويى، 
دست ها و به ويژه زير ناخن ها را كامل و دقيق 
شست. در مهدكودك ها نيز شخصى كه مسئول 

تعويض پوشك است، بايد براى هر كودك از 
يك دستكش استفاده كند تا اگر انگلى وجود 
دارد به كودك ديگرى منتقل نشود. بعد از هر 
بار تعويض نيز بايد دست ها مرتب شسته شود 
تا انگل از طريق دست آلوده، به اسباب بازى ها 

يا كودكان ديگر منتقل نشود.
: در مورد آسكاريس هم عاليم و 

روش تشخيص و درمان مشابه است؟
اسكاريس كرم سفيد بلندى است كه در كودكان 
زير 10 سال شايع است و به ويژه در مناطقى 
ديده مى شود كه هواى معتدلى دارند و نزديك 
سواحل دريا هستند. همانند كرمك، اسكاريس 
هم از طريق مصرف مواد غذايى يا دست آلوده 
به تخم انگل، وارد بدن مى شود. تخم انگل به 
الرو تبديل مى شود و در روده به كرم بالغ تبديل 
خواهد شد. كرم آسكاريس در هر 24 ساعت بيش 
از 200 تخم مى گذارد كه با مدفوع دفع مى شود 

و چرخه معيوبى را ايجاد مى كند.
: و با چه عاليمى همراه است؟

اگر ميزان انگل در بدن باال باشد با دل درد و نفخ 
همراه است و گاهى هم با سرفه و خس خس 
سينه. در نهايت، حتى ممكن است انسداد مجارى 

صفراوى و انسداد روده هم ديده شود.
: چه درمانى توصيه مى شود؟

داروى آلبندازول با دوزهاى منقسم بر حسب 
وزن كودك؛ 2 بار در روز و براى مدت 3 روز. 
البته در صورت بروز عالئم انسدادى بايد دارو 

تغيير كند.

توصيه ها و هشدارهاى دكتر فاطمه فرهمند فوق تخصص گوارش كودكان
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مقصودعلى

در صورتى كه در در صورتى كه در 
روستا زندگى مى كنيد، روستا زندگى مى كنيد، 
استفاده از منابع آبى استفاده از منابع آبى 
كه باالتر از منابع كه باالتر از منابع 
فاضالب باشد، احتمال فاضالب باشد، احتمال 
آلودگى را كاهش مى دهد. در صورت آلودگى را كاهش مى دهد. در صورت 
ابتالى يكى از اعضاى خانواده يا يكى ابتالى يكى از اعضاى خانواده يا يكى 
از كودكان در مهدكودك، همه بايد از از كودكان در مهدكودك، همه بايد از 
دارو استفاده كننددارو استفاده كنند

ژيارديا؛ انگلى كه از طريق آب، غذا و دست 
آلوده منتقل مى شود

يكى ديگر از انگل هاى روده اى شايع كه در كودكان زير 5 سال ديده 
مى شود و در كشورهاى در حال توسعه 30 درصد كودكان را گرفتار 
نقص  دچار  كه  كودكانى  در  انگل  اين  ژياردياست.  انگل  مى كند، 
سيستم ايمنى يا نشانگان نفروتيك يا مبتال به يبوست هستند، ديده مى شود 
و يكى از علل بروز اسهال هاى مسافرتى است. ژيارديا از طريق دست 
آلوده يا مصرف آب يا مواد غذايى آلوده قابل انتقال است و به خصوص 

در مهدكودك ها و مدارس كودكان استثنايى به طور شايع ديده مى شود. 
اين انگل مى تواند به سادگى از طريق فردى كه پوشك كودك آلوده 
به انگلى را تعويض مى كند به ديگر كودكان از طريق دست آلوده يا 
اسباب بازى آلوده منتقل شود. به همين دليل است كه قبل از ثبت نام 
كودكان در مهد معموال جواب آزمايش مدفوع درخواست مى شود. 
كيست انگل يا خود انگل بعد از وارد شدن به دهان، خود را به دستگاه 
گوارش و روده باريك مى رساند. در 50 درصد موارد آلوده شدن با 
انگل بدون عالمت و در 50 درصد موارد با عالمت همراه است. در 5 

تا 10 درصد كيست انگل دفع مى  شود و در 30 تا 40 درصد مبتاليان، 
دچار اسهال حاد همراه با بى حالى، مدفوع چرب با بوى بد، درد شكم 
و نفخ، تهوع، بى اشتهايى و كم وزنى مى شوند. به ندرت اين موضوع 
مى تواند باعث اسهال مزمن و سوءجذب و اختالل هاى رشد در كودكان 
هم بشود. اسهال معموال 3-2 هفته ادامه دارد و تنها راه تشخيص آن، 
آزمايش مدفوع است. در صورتى كه با وجود عالئم بالينى، آزمايش 
مدفوع منفى باشد، آندوسكوپى روده باريك تجويز مى شود. براى درمان 
از داروى مترونيدازول به ميزان مشخصى بر حسب وزن كودك براى 

مدت زمان 5 روز استفاده مى شود. در صورت مقاوم بودن انگل به اين 
درمان و عود مكرر، از داروى آلبندازول به ميزان مشخصى بر حسب وزن 
كودك در همراهى با قرص مترونيدازول استفاده مى شود. براى پيشگيرى 
توصيه مى شود در مسافرت به مناطقى كه اين انگل در آن شايع است، از 
آب جوشيده استفاده شود و ضمن رعايت بهداشت دست ها، از خوردن 
مواد غذايى و ميوه و ساالد كه شيوه شستشوى آنها مشخص نيست، 
خوددارى شود. ژيارديا واكسن ندارد و تغذيه با شير مادر در 2 سال 

ابتداى زندگى مى تواند از بدن در برابر آن محافظت كند.

تخم انگل يا خود كرم را در اين ناحيه مشاهده  است و گاهى 
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توصيه هاى پيشگيرانه
* شستن مرتب دست ها  به ويژه بعد از اجابت مزاج و دستشويى رفتن

* شستن كامل ميوه و سبزيجات با ضدعفونى كننده هاى مخصوص

* شستن مرتب ملحفه ها، روتختى ها و اسباب بازى ها

* كوتاه نگه داشتن ناخن ها به خصوص در سنين پايين 
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