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vEš DĚTSKÁ

co JE VEŠ DĚTSKÁ?
Veš dětská (Pedicu|us capitis) je bezkiíd|;i hmyz, kteryí Žije pouze ve v|asech lidí, nejčastěji dětíve věku
6-15 let' Bodá a saje krev. Dé|ka jejich tě|a se pohybuje mezi 2-3,5 mm' Vši mají3 páry nohou, jsou
opatiené siInlmi drápy, jimiŽ se pevně pridrŽujív|as '
Samička k|ade vajíčka,zvaná hnidy, která pii|epuje pevnlm tme|em na v|asy, těsně u pokoŽky. Vajíčka
vší (naz vané hnidy) jsou ve srovnání s ve|ikostíjejich tě|a poměrně ve|iká, asi 0,8 mm d|ouhá' Z hnid
se jiŽza 7 dnívy|íhnou |arvy vší, které začína1í ihned bodat a sát krev'
Mezitím v|as trochu povyroste, a|e prázdné vaječné oba|y zťtstávají pevně pĚi|epeny a s v|asem po-
stupně odr stají. JestliŽe je dé|ka v|asu mezi pii|epenou hnidou a pokoŽkou větší neŽ 1 cm, jsou hnidy
s největší pravděpodobností mrtvé, nebo jiŽ vy|íh|é.
Čerstvě vy|íh|é |arvy všíjsou svět|e zbarvené a jen asi 1 mm d|ouhé, a proto se snadno prehlédnou. NeŽ
dospějí, tťikrát se sv|ékají. Ce|1i jejich v1ivoj proběhneza17_25 dní, samičky se doŽívají3-5 t dnŮ a bě.
hem Života nak|ade kaŽdáz nich 50-150 vajíček. Larvy idospě|é vši sajíkrev nejméně 3krát denně'
PiÍtomnost všíve v|asech se odborně nazÝuá pediku|oza'

obr' 1: Veš dětská -
vlevo samice, vpravo samec



JAK sE VEŠ DĚTSKÁ PŘENÁŠí A PRoJEVUJE?
. K prenosu vší dochzí pii těsném kontaktu s napadenou osobou, nejčastěji mezi pĚís|ušníky rodiny,

mezi sourozenci, spoluŽáky ve ško|e nebo pii |etních a zimních rekreačních pobytech dětí.
. Prítomnost všíse projevuje nadměrn m svěděním h|avy' Někdy b1ivá nápadnějším pĚ2nakem |echtání,

p sobené pro|ézáním všímezi v|asy, nejčastěji po večerním u|ehnutído poste|e. Napadené děti bfva-
jínek|idné, trva|e nevyspa|é, ve ško|e nepozorné.

. Veš dětská v našich podmínkách nepienáší Žádné pťtvodce infekčních onemocnění ani nep sobíjiné
objektivní potÍže. Zavšivenost je piedevším prob|ém spo|ečensk1i, napadené děti se cÍtí nečisté, poní-
Žené a vy|oučené nejen ze společnosti s{ch vrstevník , a|e i dospě|1ich (učite|Ů' piíbuzn1ich apod).

JAK sE LzE vŠl DĚTSKÉ ZBAV|T?
. Spo|eh|iuÍm d kazem zavšivenosti je ná|ez Živ1ich vší pri vyčesávání(nej|épe hust1im hrebenem ,,vši-

váčkem'.) nebo pĚi proh|ídkách v|as .
. HnidY se vyskytují nejčastěji na v|asech za ušima. Hnidy z v|as ne|ze odstranit Žádnyn piípravkem,

|ze je jen mechanicky vyčesat, napadené v|asy jednot|ivě vystríhat nebo nechat odr st.
. JedinÝm moŽnfm preventivním opatiením proti vši dětské jsou časté prohlídky vlastj a v piípadě ná|e-

zu vší neodk|adné odvšivení.
. Veš dětská vzdoruje všem běŽnfm hygienick1im ukon m, jako je běŽné česání a mytí v|as . K jejich od-

straněníje nutné pouŽÍvat piípravky k tomu určené. PouŽÍváníjin}ich prostiedkŮ (nejznámějším je napr.
petro|ej) m Že ohroŽovat zdraví.

. odvšivovací prípravky jsou pod|e zákona |éčivem, a proto jsou prodávány v lékárnách' V současné době
je v |ékárnách dostupn1i piípravek D|FFUSIL H-92 M a v nejb|iŽšídobě se v prodeji objeví nov1i piípra-
vek D|FFUSIL H FORTE' oba piípravky je nutné pouŽÍvat pĚesně pod|e pripojenyich návodŮ. Skutečnost,
Že děti nebudou mÍt vši, je povinnostírodičt]'
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i"'' svRAB

CO JE SVRAB?
. Svrab je ve|mi nakaz|ivé koŽní onemocnění. Je rozšíieno po ce|ém světě, kde postihuje všechny věkové

skupiny Iidské popu|ace'
. Šíríse h|avně v ko|ektivech, kde Žijí |idé v těsném kontaktu (v rodinách, jes|ích, internátech, domovech

dtjchodctj, nemocnicích, sociá|n ích ustavech).
. Nejčastějšícesta pĚenosu je mezi sexuá|ními partnery'
o lmunitně os|abeníjedinci mohou b1it k nákaze náchy|nější'

co VíME o PŮVoDc| SVRABU?
. Ptjtvodcem svrabu je mikroskopick)/' maximá|ně 0,5 mm ve|k! roztoč, kteryi se jmenuje zákoŽka svra-

bová (Sarcoptes scabiei).
o Op|ozené samičky |ezou po ktjŽi č|ověka, během něko|ika minut se do nízavrtávajía ve spodních vrst-

vách k Že si rzíchodbičky' ve ken./ch kaŽd! den k|adou 1 ei,2va1íčka. Z nich se |íhnou larvy a nymfy'
které Žijína povrchu |idského těla.

. Za18 aŽ 23 dn se z vlvojov ch stadiívyvinou nové samičky, které se po kopu|aci se samečkem opět
zavrtáva1í do k Že bud'privodního hostite|e, nebo se mohou pÍenést během těsného kontaku (spaní
v poste|i s nemocnou osobou nebo po nemocné osobě, ptijčováníoděvŮ od nemocného, manipu|ace
s ItiŽkou1im prád|em nemocn1ich, ošetiovánínemocn17ch apod') na da|šího č|ověka.

obr, 2: Roztoč zákožka svrabová (pŮvodce svrabu)
ze spodní strany A a z horní strany B

obr' 3: Samice nkožlry klade vajíčka v kťlži člověka

JAK DLoUHo Žl,li zÁl<oŽKY?
. Dé|ka Života jedné zákoŽky je aŽ 5 tldn a za tu dobu stačí nak|ást 40 aŽ 50 vajíček.
. Během něko|ika měsícŮ se v pi2niu/ch podmínkách na |idském těle mťtŽe vyvinout z jedné zákoŽky aŽ

něko|ik set jedincťt'
. Mimo |idské tě|o zákoŽky vydrŽíve v|hkém prostiedíjen asi dva dny.
. Vysoká tep|ota (pri Žeh|ení prád|a) zákoŽky i jejich u./vojová stadia ničí, stejně jako tep|oty pod bodem

mrazu nebo UV záiení'

JAKÉ JsoU PŘíZNAKY oNEMocNĚNí SVRABEM
U DosPĚLÝcH?

. Nákaza se neprojeví ihned, u č|ověka, kten/ je nakaŽen poprvé, m Že up|ynout i něko|ik t1idn , neŽ se
objeví první koŽní piÍznaky.

. U osob s opakovanou nákazou se piíznaky objevují dĚÍve.

. Pocity svědění, nejprve mírné, se stupĎujízejména v noci na | Žku a pri prohiátítě|a, kdy zákoŽky zvy-
šují svou aktivitu'

. Chodbičky, které si zákoŽky vrtají, jsou na k Ži vidite|né jako něko|ik milimetr aŽ něko|ik centimetrťl
d|ouhé, našed|é nebo nar Žově|é, lehce vyv1išené nitkovité stopy s per|eťově zbarvenou 2 aŽ 3 mm ve|-
kou kupkou na konci, kde se nachází samička.

. ZákoŽky se vyskytují zejména v místech s jemnou k Ží' jako jsou meziprstní prostory, oko|í genitá|u,
prsních bradavek, na h1iŽdích, zápěstích, v záhybech |oketního a ko|enního k|oubu, na podbiišku,
v místech, kde pii|éhá prádlo'

. H|ava, krk a krajina mezi |opatkami neb1ivajíu dospě|1ich osob postiŽeny'

. V dtjs|edku intenzivního svěděníse postiŽen1i škrábe a dále si zákoŽky roznáší, v místech porušené k Že
se tvoiístrupy. Do rozškrábanfch ran m Že biit druhotně zanesena infekce arány mohou hnisat.



JAK JE To sE SVRABEM U DĚTí?
Děti b17vají nakaŽeny méně často neŽ dospě|í, a|e protoŽe jsou cit|ivější, probíhá u nich toto koŽnÍ one. .
mocněnírych|eji a intenzivnějj. o
Typická místa pŮsobení zákoŽek tak, jak je známe u dospě|1ich, se u dětí na|ézají pouze asi v 10 %. .
ZákoŽky u dětísi naopak vrtají chodbičky spíše na d|aních, p|oskách nohou, ob|ičeji a zádech. .
Nákaza mŮŽe biit provázena zduiením |ymfatick1ich uz|in v podpaŽí.

JAKÉ JsoU zDRoJE NAKAZY?
Č|ověk se mťrŽe nakazit těsn1im a opakovan1im d|ouhodob1im kontaktem s nakďenou osobou. Pienášíse
zkŮŽe na kťrŽi, čím de|šíje kontakt a čím více je osoba postižená, tím většíje pravděpodobnost nákuy,
Pravděpodobnost pÍenosu svrabu krátk1im stiskem ruky s nemocn1im, po|ibkem či pii tancije nízká.
Častlm faktorem pienosu nákazy Bejména pro zdravotnick personá|) mriŽe biit |oŽní či osobní prád|o
pouŽÍvané infikovanou osobou, nebo v rodině pouŽÍvané spo|ečně S nemocnou osobou (ručníky).
Svrchní oděv, ča|ouněné potahy či koberce nehrajív prenosu nákazy váŽnější ro|i.
Riziko pienosu svrabu ve spo|ečn1ich ubytovnách, noc|ehárnách aza|ízeních, kde se stĚídá ve|ké mnoŽ-
ství lidív rych|ém s|edu bez dostatečné moŽnosti Úk|idu a d s|edné qiměny |oŽního prád|a, je vysoké'

ExlsTUJí JEŠTĚ JlNÉ FoRMY SVRABU?
U |idís os|abenou imunitou, staryich, nemocnlch a zanedban;ich se mťtŽe vyvinout zv|áštníforma svrabu,
charakterizovaná ve|k1imi krustami a strupy na ob|ičeji a rukou, které však nesvrbí' V nich m Že b1it aŽ
miIion zákoŽek.
U velmi čistotnfch |idíjsou, díky častému mytí, papu|y (pupínky) ojedině|é, takŽe se snadno pťeh|éd-
nou' Takov;i č|ověk však m Že byit zdrojem nákazy pro oko|í'
Nákaza vyvo|ává a|ergickou reakci, která se m Že pro.;evit zduiením |ymfatick;ich uz|in' Uz|iny velikosti
hrachu mohou pietrvávat i něko|ik měsíctj po |éčbě.

MoHU sE NAKAZIT SVRABEM oD ZVíŘAT?
Mnoho druh doma chovaniich zvíiat mŮŽe trpět svrabem ' Zví|ecí zákoŽky však nejsou totoŽné s těmi,
které parazitujína č|ověku. Pii těsném kontaktu a pĚi ve|ké nákaze zvíiete mohou č|ověku zptisobit po.
dráŽděník Že, a|e nemohou se u nějtrvale usadit a mnoŽit se v něm.
lhned po od|éčenízvíťete mizí potíŽe i u č|ověka'
Na zvíiatech parazituje i Ěada jinfch roztočtj, které vyvo|ávají u člověka a|ergické reakce. U |idí' kteií
prodě|a|i svrab, mohou biit tyto reakce bouĚlivější.

JAK SE PROVADI DIAGNOSTIKA SVRABU?
. Zkušeny koŽní|ékai pozná svrab pod|e typicklch chodbiček a papu|.
. NěkdY se provádí |aboratornídiagnostika, pii které se seškrabem odebírají ma|é vzorky k Že z míst,

kde síd|í zákoŽky, pod mikroskopem se proh|íŽejía zjišťuje piÍtomnost roztočtj, v1ivojov1ich stadií nebo
jejich trusu. Ve|mi zá|eŽí na pečlivé vo|bě a vytipování odběrového místa. Účinnost této metody však
nikdy není stoprocentní, a tak ani negativnív1is|edek nevy|učuje moŽnost nákazy'

. Proto je standardní metoda diagnostiky svrabu za|ožena na 5 kritériích:
1' pocity svědění u pacienta v typickou dobu (večer po u|ehnutí, pĚi zahĚátí organismu)
2' objektivní koŽní ná|ez
3. pozitivníepidemio|ogická anamnéza (současn1i vfskyt k|inicklch piknak i u ostatních č|en rodiny

či ko|ektivu)
4' |aboratorní pr kaz p vodce onemocnění
5. vymizení klinick1ich p|íznak po specifické

JAK sE MoHu oHRANIT PRoTl NÁKAZE SVRABEM?
DodrŽovat zásady osobní hygieny.
Vyvarovat se těsnému kontaktu s neznám;imi osobami'
Vyhnout se prespávánív cizím |oŽním prád|e'
Vybírat si ověiená ubytovací zaŤízení,

JAK sE cHoVAT V PŘÍPADĚ,Že JE DŮVoDNÉ PoDEZŘENí
z NÁKAZY NEBo sE NÁKAZA VYSKYTUJE V BLíZKÉM oKoLí?

. Navštívit neprod|eně koŽního |ékare, kteryi nákazu potvrdí, nebo vy|oučí.

. osobní prádlo, ručníky a loŽní prád|o vyprat a vyvaiit nebo a|espoĎ dt]k|adně pĚeŽeh|it Žeh|ičkou na-
stavenou na nejvyšŠí tep|otu.

. Věci, které ne|ze vystavovat vysoké tep|otě, u|oŽit do ige|itového pytle, vystríkat vhodn)/m insekticidním
prostiedkem d|e pokynŮ vlrobce a pevně na něko|ik hodin uzaviÍt (P|F PAF' B|OL|T P 2000, FAST PL,
PERTPEL 55).

o Poste|e d k|adně vy|uxovat, matrace roz|oŽit, vystiíkat insekticidním prostredkem, nechat vyschnout
na slunci.

. Uvědomit si, Že nákaza mťtŽe vzniknout i z jediné zákoŽky.

JAK sE LÉČlT?
. Diagnozu svrabu i jeho |éčbu stanoví koŽní |ékai.
o K |éčbě svrabu se pouŽÍvají masti a krémy s obsahem |átek, které zákoŽky zničí. Tyto piípravky je však

nutno aplikovat na ce|é tě|o, od krku do| . PĚípravek musípťtsobit na roztoče kontaktně. V místě, kde
mast nenínanesena, mohou zákoŽky pĚeŽÍvat.

. Léčebnou kuru doporučují |ékaĚi obyčejně během víkendu, kdy je nemocnému doporučeno se nem1it.
Kuru je nutno podstoupit opakovaně; jednorázová ap|ikace nestačí. Po kaŽdé k ie je nutno všechno
prád|o opět vyvaiit, a teprve nyníse vykoupat a prev|éci do čistého prádla.

. D|e pokyn |ékaie je nanejv}iš vhodné současně |éčit všechny osoby v těsném kontaktu s nakaŽen;im
a rodinné piíslušníky, i kdyŽ nemají dosud k|inické obtíŽe.

. I kdyŽ jsou zákoŽky zničeny a nové chodbičky si nevrtají, k|inické pĚiznaky mohou pietrvávat i několik
t1idn po ukončení |éčby.

co JsoU T0 RoUPI (ENTERoBtozA) A JAK sE KLIN|CKY PRoJEVUJí?
o EnterobiÓza je parazitární onemocnění, vyvo|ané he|mintem (h|ístem)' kteryÍ se jmenuje roup dětsk1i

(Enterobius vermicularis).
. Jeho samičky uy|éza!í h|avně v nočních hodinách z konečníku a vy|učují vajíčka do koŽních záhybt)

oko|o ritního otvoru' Sviim pohybem p sobísvěděnís|iznice a k Že v oko|í konečníku, které pacienta
suŽuje.zejména v noci' V d s|edku toho docházík poruchám spánku, bo|estem h|avy, neurozám, u dětí
se mťtŽe piidruŽit syndrom nočního pomočovánía ce|kového neprospÍváníorganizmu. Popisovány jsou
i u1itoky azáněty močou1ich a poh|avních cest, vyvo|ané cestujícími červíky' a|e i a|ergické koŽní projevy
avyráŽky zptisobené škrábáním podráŽděné k Že a s|iznice. PiÍtomnost červ ve stievě m Že dá|e
ptjsobit bo|esti bricha či podráŽděnís|epého streva. Nákaza m Že b1it provázena změnou v krevním
obraze, charakteristickou pro nákazu he|minty (eosinofiIie)'terapii

ffi



obr' 4: Schematické mázorněnÍ marfologie roupa
dětského (Enterobius vermiculais):
A- umice
B - samec
C - pÍední cást
D - zadní cast samce se spikulou

c0 VíME o PŮVoDcl
ENTEROBIOZY?

o RouP dětsk1i má bě|avé, niéovité, k oběma kon-
c m zašpičatělé, asi 1 cm d|ouhé tě|o. Žije v |id-
ském stĚevě, kde se Živíbakteriemi a epite|em.

. Roupi suŽova|i |idstvo odedávna, jejich vajíčka
byla na|ezena jiŽ ve starověk1ich mumiích. Proti
ostatním stievním parazit m, kteryich u nás
v pos|edních desetiletích ub1ivá, enterobiÓza je
stá|e jednou z nejrozšírenějších nákaz, se kteni-
mi se v našich podmínkách setkáváme.

JAKÝ JE VÝVoJoVÝ cYKLUs
RoUPA A JAK sE MŮŽE

ČlovĚr NAKAZIT?
. Č|ověk se nakazí spo|knutím mikroskopicklch

vajíček, které samičky roup k|adou v oko|í ko-
nečniku. NakaŽen1i č|ověk roznáší vaj íčka prede-
vším znečistěn;Íma rukama, kdyŽ se snaŽízbavit
svědění škrábáním. M Že pak nakazit znovu
sám sebe, nebo ostatní osoby bud'piímo, nebo
prostiednictvím potiísněné potravy, prádIa,
piedmětťt denní potreby, hračkami apod.

. Ze spolknutfch vajíček se ve stievě rych|e uvo|-
Ďují infekční |arvy, které dospÍvají v samičky
a samečky. oplozené samičky, které jsou vyp|-
něné několika tisíci vajíček, pak aktivně opouš-
tějízaŽívacítrakt a svlm pohybem pĚi kladení
vajíček vyvo|ávají v1iše popsané potíŽe. Po na-
k|adenívajlček samičky hynou. Ce|17 cyk|us trvá
5-13 t1Ídn .

KDE sE uŮŽe ČlovĚr
s NÁKAZoU SETKAT?

. Vajíčka po opuštění zaŽívacího traktu rych|e do-
zráva1í a během krátké doby se v nich vyvíjejí in-
fekční |arvy, které čekají na svého nového hosti-
te|e. Uvniti vajíčka vydrŽí |arvy pii pokojové tep-
|otě a ve v|hkém prostredí naŽivu 2-3 dny. Pri
vyšších tep|otách rych|e hynou, takŽe pienos
nákazy vzdušnou cestou prakticky nehrozí.

. Nejčastěji se s enterobiozou setkáme v prostie-
dí, kde Žije pohromadě větší mnoŽství osob
a kde je obtíŽné kontro|ovat dodrŽování zák|ad-

ních hygienick17ch návyk . Často jsou to dětské ko|ektivy, ve kteryÍch se nákaza rych|e rozšíií na většinu
dětí. Odtud se pak pienášído rodin, kde se nevyh bá ani dospě|!m.

JAKÉ JsoU zDRoJE NAKAZY?
. Roup dětsk1i se vyskytuje pouze u č|ověka a k nákaze dochází bud'prím1im kontaktem s nakaŽenou

osobou, príp. autoinfekcí(č|ověk nakazí opakovaně sám sebe), nebo kontaminovan17mi predměty, po-
tiísněn1imi povrchy, prád|em apod. Domácíanijiná zví|ata se na prenosu onemocněnínepodí|ejí.

JAK sE PRoVÁDí DIAGNosTtKA ENTERoB.ozY?
. Vajíčka roupŮ |ze ve sto|ici zachytit vzácně, proto běŽné vyšetrenísto|ice na parazity většinou p vod-

ce enterobiÓzy neodha|í' PĚi podezrení na nákazu roupy se proto provádíopakovaně v něko|ikadenních
interva|ech speciá|nívyšetrení pomocíotisku |epicí pásky na koŽní Ěasy, nebo stěrem z oko|íanálního
oworu.

. VyšetĚení se provádí nej|épe doma v ranních hodinách, aby nedoš|o k setienívajíček prád|em, nebo pĚi
omfvání' Veškeré inÍormace a pom cky k odběru získá pacient u svého ošetťujícího lékaĚe. PĚÍtomnost
vajíček se pak detekuje mikroskopicky ve specia|izované |aboratori. Pokud pacient pozoruje piímo
dospě|é červy, je potĚeba je piinést k určení do |aboratoĚe ve sk|eničce s vodou.

JAK sE ENTERoB|oz^ LEcí?
. V kďdém pĚípadě je nutno navštÍvit ošetĚujícího |ékaie a informovat ho o st4Ích obtÍŽích. LékaĚ navrhne

pĚís|ušná |aboratornívyšetiení, určídiagnozu a navrhne |éčbu. V současné době je na trhu něko|ik pre.
parátri, kte{mi |zenákazu spo|eh|ivě vyléčit. D |eŽité je provést |éčbu opakovaně, minimá|ně dvoufá-
zově, v interva|u 2-3 t1Ídn po skončení první léčebné kury tak, aby se zamezi|o |íhnutída|šígenerace
roup .

. Často doporučované |éčebné kury pomocíčesneku, bylinn1ich koupe|í či ná|evrj moŽná dočasně zmírní
obtíŽe, a|e p vodce nákazy rozhodně nezahubí, naopak zbytečně oddá|í zahé4ení |éčby a usnadní rou-
or]rm moŽnost da|šího rozšíiení.

JAK JE MoŽNo sE PŘED RoUPY cHRÁNlT
A JAK sE cHoVAT V PŘíPADĚ poorzŘertí NA NÁKAZU?

. D |eŽité je d s|edné dodrŽování zásad osobní hygieny. Zejména u dětíje dŮ|eŽité dbát na časté mytí
rukot], zamezit o|izovánía s|inění prst , kousání neht , o|izování hraček nebo piedmět dennÍ potieby.

. Pii podeziení na nákazu vyměĎovat a prát denně |oŽnía osobní prád|o, dezinfekčním roztokem otírat
pod|ahy, piedměty' nábytek, kliky' zejména na toa|etách.

o NavštÍvit co nejrych|eji lékae a pii potvrzenídiagnÓzy zahájit adekvátní individuální, piípadně hromad-
nou |éčbu.


