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1. O PODANČICAH

Podančica (Enterobius vermicularis) je majhna, približno centimeter velika 
glista, belkaste barve. Ljudje so njen edini gostitelj (NIJZ, 2017). 

Samica vali jajčeca ovalne oblike, v katerih se nahaja ličinka (NIJZ, 2017). Okužba se širi z 
»zaužitjem« jajčec, neposredno ali posredno. Jajčeca po zaužitju dozorevajo v tankem čre-
vesju, iz njih nastajajo ličinke, ki se med dozorevanjem pomikajo proti debelemu črevesju. 
Oplojena samica odlaga jajčeca običajno ponoči v okolico zadnjika, kar povzroča značilno 
srbenje (NIJZ, 2017). Površina jajčec je lepljiva. Oseba s podančico si ob praskanju zad-
njika jajčeca zanese pod nohte, na roke, spodnje perilo in posteljnino. Jajčeca podančic 
se preko onesnaženih rok, perila in posteljnine prenašajo v hrano, na predmete, igrače in 
okolico. Jajčeca so tudi v hišnem prahu, prenašajo jih hišni ljubljenčki na dlaki, vendar se 
ne okužijo. Izven gostitelja ostanejo jajčeca kužna do treh tednov. Ustreza jim vlažno oko-
lje. Visoka temperatura jih uniči (NIJZ, b.d.).

Slika 1: 
Jajčeca podančice na selotejpnem odtisu 
(400-kratna povečava)
Vir: lasten vir.
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2. ZNAKI INFESTACIJE S PODANČICO
Znaki okužbe z podančico (enterobioza) so različni. Maloštevilnih glist človek običajno ne opazi 
(Logar, 1999). Približno tretjina okuženih nima zdravstvenih težav (NIJZ, 2017). Pri hujši infekciji 
človeka muči srbenje ob zadnjiku zaradi potovanja samice. Včasih ima še bolečine v trebuhu ali 
neredno prebavo. Splošni bolezenski znaki se kažejo tudi kot nespečnost, slabost, neješčnost, 
razdražljivost.

3. MOŽNI ZAPLETI ZARADI OKUŽBE S PODANČICO
Včasih podančice zaidejo tudi v druge organe, kjer lahko povzročajo vnetja, npr. vnetje slepiča 
(Logar, 1999). Čeprav črevesne parazitske okužbe redko povzročajo akutno vnetje slepiča, študije 
ugotavljajo, da v kirurško odstranjenih slepičih občasno najdejo podančice, ki so najverjetnejši 
vzrok vnetja. Fleming idr. (2015) je ugotovil podančice pri 7 % kirurško odstranjenih slepičih pe-
diatričnih bolnikov. Pirhan idr. (2016) so podančice našli pri 2 % (4 od 186) kirurško odstranjenih 
slepičev, Altun idr. (2017) pri 4 od 573 in Dincel idr. (2017) pa pri 11 od 1,970 vzorcih (oboje <1%). 

Podančica se lahko pojavi ne samo v črevesju ampak tudi v sečilih, ledvicah, ženskih spolovilih. Pri 
deklicah lahko podančice zaidejo v nožnico in lahko povzročajo vnetje genitalnega trakta (NIJZ, 
2017). Pri ženskah lahko nezdravljene okužbe s podančico povzročijo neplodnost (Dezsényi idr., 
2018). Pri 90-letni bolnici iz Splošne bolnišnice Varaždin so po histerektomiji (odstranitvi mater-
nice) slučajno odkrili podančice v maternici kljub temu, da ni imela znakov in simptomov okužbe 
(Pigac, Mašić, 2017). V zelo Zelo redkih primerih podančico najdejo tudi v drugih organih npr. v 
jetrih (Furnée idr., 2015)

Čeprav so okužbe s podančico, ki niso gastrointestinalne, redke, je treba to okužbo upoštevati 
pri bolnikih z bolečino v trebuhu, genitourinarnimi simptomi in bolečinami v medenici, da bi lahko 
ustrezno zdravili in preprečili nadaljnje zaplete (Pigac, Mašić, 2017).
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4. EPIDEMIOLOGIJA
Podančica je razširjena po celem svetu, še najbolj v predelih z zmernim podnebjem. Najbolj pogos-
to se pojavlja pri predšolskih in šolskih otrocih, širi se med družinskimi člani. Okužba ni povezana 
s socialno-ekonomskim položajem (Sang 2003). V nekaterih zaprtih skupnostih prevalenca doseže 
30-50 % populacije (Burkhart in Burkhart, 2005).

Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) kažejo, da število prijavljenih primerov 
okužbe s podančico v zadnjih letih strmo narašča (iz 544 v letu 2010 na 3620 v letu 2016) (slika 2). 
Največ prijav je v starostni skupini od 5 do 9 let. Vzroki za porast niso natančno poznani. Osnovna 
šola je specifi čno okolje, ki omogoča prenos okužbe, saj otroci običajno ne skrbijo dovolj za higieno 
rok. Lepljiva jajčeca se lahko z okužene osebe preko rok in različnih predmetov zlahka prenesejo 
na drugo osebo. Preprečevanje okužbe otežuje tudi dejstvo, da je glistavost še vedno tabu tema 
in da starši ne javijo okužbe svojih otrok v osnovno šolo, kar šoli ne omogoča sprejeti ustrezne 
preventivne ukrepe za nadaljnje širjenje okužbe (NIJZ, 2017).

V Sloveniji je na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih zasnovan Pravilnik o prijavi nalezljivih bo-
lezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje. Na podlagi tega pravilnika so 
podančice uvrščene v 2. skupino nalezljivih bolezni in jih je zdravnik ob postavitvi diagnoze dolžan 
prijaviti NIJZ v roku treh dni (Minister za zdravstvo, 1999). 

Slika 2: Prijavljeni primeri podančice, Slovenija, 2007 – 2016
VIr: http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/fi les/datoteke/epidemiolosko_spremljanje_nb_slo_2016.pdf
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V letu 2016 (zadnji podatek, ki je na voljo) je bilo število prijavljenih primerov podančice enako 
3620, kar je precej več kot leta 2007, ko je bilo le teh 532. Število prijavljenih primerov se je tako 
od leta 2007 do leta 2016, torej v devetih letih povečalo za 6,8 krat. V grafi konu lahko opazimo 
precej očiten eksponentni trend naraščanja zlasti v zadnjih 5 letih (slika 2).

Iz analize prijavljenih primerov podančice za obdobje desetih let (med 2006 in 2016) 
po starostnih skupinah je razvidno naslednje (slika 3): 
- Najvišji vrh oziroma največ primerov prijav je pri otrocih med petim in devetim letom. V Sloveniji 
otroci v osnovnošolsko izobraževanje vstopajo s petim ali šestim letom starosti, zatorej lahko skle-
pamo, da je precejšnji delež prijavljenih primerov mogoče pripisati pri osnovnošolski populaciji in 
ne le predšolski, za katere je ta okužba najbolj značilna. 
- Med odraslo populacijo lahko vrh opazimo v starosti med 30 in 39 let. Glede na starostno skupino 
sklepamo, da gre v večini primerov za starše otrok, ki imajo podančico in jo prenesejo na svoje 
starše. 

Ti podatki utemeljujejo, kako zelo pomembno je, da se ob ugotovitvi, da je zbolel en član gospo-
dinjstva, zdravi celotna družina/gospodinjstvo, saj se podančice hitro prenašajo.

Slika 3: Prijavljeni primeri podančice po starostnih skupinah, Slovenija, 2006-2016
VIr:http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/fi les/datoteke/epidemiolosko_spremljanje_nb_slo_2016.pdf
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Raziskave ugotavljajo različno prevalenco infestacije s podančicami med otroki in v 
splošni populaciji:
- Song idr. (2003) so pri analizi vzorcev 1,191 otrok iz 25 vrtcev ugotovili, da je v vrtcih v Južni 
Koreji s podančico okuženih 9,5 % otrok, v posameznih vrtcih pa se prevalenca giblje od 0 do 31,1 
%. Otroci v starostni skupini 6-7 let so pogosteje okuženi.
- Chai idr. (2015) so pri osnovnošolskih otrocih (761 vzorcev) v Južni Koreji ugotovili kar 47 % 
prevalenco.
- Manganelli idr. (2012) ugotavljajo 1,2 % prevalenco okužbe s podančcico pri 247 priseljenskih 
otrocih v Rimu, starih 0-15 let.
- Bøås idr. (2012) ugotavljajo  18 % (72/395) prisotnost okužbe otrok s podančico pri norveških 
otrocih. Najvišjo prevalenco (34 %) so ugotovili pri otrocih starih 6-11 let. Samo pri dveh otrocih 
so starši že vedeli za okužbo. Večje število sorojencev je povezano z večjo možnostjo okužbe. 
- Hematti idr. (2017) so v splošni populaciji v Iranu ugotovili 0,2 % prevalenco okužbe s podančico. 
Rezultati te študije niso zanesljivi, saj so pregledovali vzorce blata, ki ni zanesljiv vzorec za ugota-
vljanje okužb s podančico.
- Friesen idr. (2018) so v splošni populaciji v Nemčiji ugotovili prisotnost jajčec v blatu pri 3 od 1009 
vzorcev. Tudi pri tej študiji velja, da podatek o prevalenci ni zanesljiv, saj vzorci blata niso zanesljiv 
vzorec za ugotavljanje okužb s podančico.

5. DIAGNOSTIKA
Pri diagnostiki lahko že s prostim očesom opazimo približno centimeter veliko, bledo obarvano 
podančico, jajčeca pa so tako majhna, da jih moramo opazovati pod mikroskopom. Diagnostika 
temelji na odvzemu perianalnih odtisov, kjer iščemo jajčeca. Ob sumu na okužbo s podančicami tri 
dni zapored zjutraj odvzamemo odtis kožnih gube okrog zadnjične odprtine s pomočjo celofanske-
ga samolepilnega traku. Trak nato prelepimo čez objektno stekelce, ta vzorec pa se nato pregleda 
v diagnostičnem laboratoriju (Pinworm infection, b.d.; Parasites-enterobiasis, 2013). 

Drug način je iskanje odrasle gliste ali jajčec v iztrebkih, vendar se ta metoda ne priporoča, ker se 
jajčeca in paraziti ne izločajo vedno z blatom in je tako možnost potrditve diagnoze majhna. Lahko 
pa se tudi s svetilko pregleda analni predel okužene osebe. To je potrebno izvesti ponoči, saj takrat 
gliste pridejo iz črevesja v perianalni prostor. Serološki testi ne obstajajo (Pinworm infection, b.d.; 
Parasites-enterobiasis, 2013).

Na okužbo s podančico pri otrocih lahko kaže tudi eozinofi lija (Fleming idr., 2015).



8

6. KAKO ZDRAVIMO OKUŽBO S PODANČICO?
Zdravnik za otroka predpiše antihelmintik, ki ga dajemo natančno po navodilih proizvajalca, hkrati 
se priporoča zdravljenje vseh, ki so v stiku z otrokom (članov družine, otrok v vrtcu/ šoli), ker si 
okužbo med seboj lahko prenašajo (Zorec, 2005).

V Sloveniji sta dostopni dve zdravili na »zeleni« recept. Najpogosteje uporabljen je Vermox (z 
zdravilno učinkovino mebendazol). Drugo zdravilo pa je Zestaval (z zdravilno učinkovino albenda-
zol). Obe zdravili sta glede na učinkovitost enakovredni (NIJZ, 2017).  Registrirana so tudi druga 
zdravila proti nitastim črvom (Centralna baza zdravil b.d.) . 

Eno od zdravil predpiše zdravnik na »zeleni« recept, saj mebendazol in albendazol nista prosto 
dostopna v prodaji. Otroci, starejši od 1 leta in odrasli vzamejo 1 tableto mebendazola (Vermox). 
Otroci, starejši od 2 let in odrasli vzamejo 1 tableto, ki vsebuje 400 mg albendazola (Zentel). Ot-
roci, stari od 1. do 2. let potrebujejo polovičen odmerek albendazola (200 mg oz. pol tablete). Po 
14 dneh ponovimo zdravljenje v enakem odmerku in trajanju kot prvič, da zmanjšamo možnost 
ponovitve okužbe (NIJZ, 2017). 

Kljub zdravljenju se s podančico lahko ponovno okužimo. Vir okužbe so pogosto družinski člani, ki 
imajo podančico, pa so brez težav. Zato je pomembno, da zdravilo istočasno vzamejo vsi družinski 
člani, starejši od enega leta. Režim jemanja zdravila je enak kot za bolnika - tableta mebendazola 
ali albendazola v enkratnem odmerku in ponovitev čez 14 dni. Zdravilo predpiše zdravnik, ki zdravi 
bolnika tudi za družinske člane. Mikrobiološko ugotavljanje enterobiousa pri družinskih članih ni 
potrebno, ker ni stroškovno učinkovito (NIJZ, 2017). 

Zdravili mebendazol in albendazol nista primerni za zdravljenje otrok, mlajših od 1 leta. Dojenčki, 
mlajši od 1 leta, se redko okužijo s podančico dokler se dojijo in se ne plazijo, oziroma ne nosijo 
stvari v usta. Poleg tega starši ali skrbniki skrbijo za dobro higieno dojenčka ob vsaki menjavi ple-
nic, zato je njihovo območje okrog ritke zelo negovano, saj ga skrbniki higiensko očistijo ob vsaki 
menjavi plenic. 

Mebendazol lahko škodljivo vpliva na nosečnost in/ali zarodek. V prvem tromesečju nosečnosti je 
mebendazol kontraindiciran, kasneje tveganja ni mogoče izključiti. Nosečnice naj zdravilo jemljejo 
le, če je korist za mater večja od tveganja za otroka. Doječe matere naj ne jemljejo mebendazola. 
Tudi uporaba albendazola med nosečnostjo in dojenjem ni priporočljiva. 
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Pod določenimi pogoji doječe matere lahko kljub temu zaužijejo predpisano terapijo in sicer tako, 
da tisti dan, ko vzamejo tableto, otroka hranijo s primernimi nadomestki materinega mleka, svoje 
mleko pa si izbrizgajo in zavržejo. Biološka razpolovna doba mebendazola (to je doba ko se polo-
vica snovi izloči iz telesa) je kratka (1,4 do 5,5 ure), iz telesa se izloča predvsem z blatom v nepre-
snovljeni obliki in 2 % z urinom (NIJZ, 2017).

DOMAČA ZDRAVILA
Za preprečevanje in zdravljenje okužb s podančicami različni viri navajajo predvsem česen, kot 
učinkovita živila za odstranjevanje podančic pa omenjajo tudi ekstrakt grenivkinih pečk, pelin, 
papajo, kokosovo olje, korenje in rdečo peso, bučna semena, čebulo, jabolčni kis... (20 Home 
Remedies for Pinworms in Adults and Children, b.d.; Home Remedies for Pinworms, b.d.; Dolinar, 
2010; Mihalič, 2008)

Znanstvenih objav, ki bi potrjevale učinkovitost domačih zdravil je malo. Ediriweera idr.. (2013) npr. 
poroča o učinkovitosti rastline Pavetta indica za zdravljenje infestacije s podančicami.
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7. PREPREČEVANJE OKUŽBE
Preprečevanje okužbe je težavno. Širjenje okužb s podančicami preprečujemo z doslednim izva-
janjem osebne higiene in poostrenim izvajanjem splošne higiene v bivalnem okolju ter z zdravlje-
njem obolelih. Čeprav raziskave kažejo, da okuženost s podančicami nima neposredne povezave 
s socialnoekonomskim statusom družin in osebne higiene (Song, 2003), so prav higienski ukrepi 
ključni pri omejevanju okužbe.

Osebna higiena (NIJZ, b.d.):
- temeljito umivanje rok s toplo tekočo vodo po uporabi stranišč, po menjavi plenic, pred pripravo 
obrokov hrane,
- čiščenje in striženje nohtov na rokah,
- dnevno prhanje (ne kopanje),
- otroka nadzorujemo, da ne grize nohtov ali sesa prstov in se ne praska v okolici zadnjika (lahko 
si pomagamo z bombažnimi rokavicami ponoči).

Poostreno izvajanje splošne higiene v bivalnem okolju (čiščenje prostorov, pranje pe-
rila, preoblačnje) (NIJZ, b.d.):
-prostore, kjer se zadržuje bolnik, zlasti sanitarne prostore, je potrebno dnevno sesati, zračiti, 
čistiti,
- za čiščenje lahko uporabljamo običajna čistilna sredstva,
- dnevno je potrebno očistiti predmete, ki jih bolnik stalno uporablja oziroma se jih dotika (igrač, 
pribor za osebno higieno, kljuke, stikala, pipe itd),
- po čiščenju prostorov si temeljito operemo roke,
- perilo in posteljnino peremo in/ali sušimo na visokih temperaturah (nad 55°C),
- plišaste igrače operemo v stroju in če je možno, naj jih okuženi otroci v času zdravljenja ne upo-
rabljajo,
- priporoča se nošenje oprijetega spodnjega perila tudi ponoči,
- spodnje perilo menjamo dnevno, tudi pižamo,
- vsak član družine ima svojo brisačo za po kopanju, ki jo operemo po vsaki uporabi,
- brisače za roke menjamo in operemo vsak dan,
- posteljnino ves mesec, v katerem traja zdravljenje, menjamo dvakrat na teden,
- perila, preprog, igrač ne otresamo, ker se jajčeca lahko širijo v okolico. 
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HIGIENA ROK
Umivanje rok ima velik pomen za preprečevanje kontaktnega širjenja nalezljivih bolezni ali za 
preprečevanje okužbe z živili, če imamo opravka z njimi. Z rokami, na katerih so lahko prisotni 
povzročitelji nalezljivih bolezni, lahko prenesemo mikroorganizme v usta ali na druge dele telesa in 
tako povzročimo okužbo samega sebe. Roke si moramo umivati po uporabi stranišča in sicer čim 
bliže stranišču, da bi z umazanimi rokami ne prijemali predmetov v drugih prostorih, saj jih na ta 
način kontaminiramo (Likar in Bauer, 2006).

Splošni napotki o tem KDAJ SI UMIVAMO ROKE (ne le v primeru okužbe s podančica-
mi) so naslednji (Likar in Bauer, 2006, str.16):
- takoj ko jih umažemo;
- pred začetkom dela;
- med delom (v procesu dela mora biti natančno določeno, po kateri fazi ali pred katero fazo);
- pred jedjo in po jedi;
- po dotiku z živalmi;
- kadar se dotikamo obraza (nosu, ust, las);
- kadar kihamo, kašljamo, se usekujemo;
- kadar je v bližini bolnik;
- po uporabi stranišča;
- pred odhodom z dela.

POSTOPEK UMIVANJA ROK, mora trajati vsaj 30 do 60 sekund 
(Likar in Bauer, 2006):
1. Roke zmočimo,
2. nanesemo dovolj mila,
3. drgnemo dlan ob dlan,
4. umivamo med prsti,
5. drgnemo konice prstov vsake roke,
6. umivamo vsako zapestje posebej,
7. roke si temeljito speremo pod vodo,
8. roke si do suhega obrišemo s papirnato brisačo,
9. s papirnato brisačo zapremo pipo.
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