
   

                                                                                                            

 د. اسراء ناصر 

أو دیدان األقصورة) ھي دیدان صغیرة ونحیلة لونھا أبیض   Pinworms الدیدان الدبوسیة (التي نعرفھا أیضاً باسم الحرقص
وطولھا حوالي سنتمتر. عدوى الدیدان الدبوسیة، والتي نعرفھا أیضا باسم داء السُّرمیات أو داء األقصورات، ھي أكثر أنواع 

فال بأعمار بین الخمس والعشر عدوى الدیدان التي تصیب البشر شیوعاً انتشار الدیدان الدبوسیة سھل. وھي أكثر شیوعاً بین األط
-سنوات، وبین الناس  الذین یختلطون بشكل مباشر مع أشخاص مصابین بالدیدان الدبوسیة تنتشر الدیدان الدبوسیة بطریق البراز

شكل الفم، وذلك بانتقال بیوض الدیدان الدبوسیة الُمسببة للعدوى من الشرج إلى فم شخٍص ما، إما مباشرةً عن طریق الیدین، أو ب
یصبح بإمكان بیوض الدیدان الدبوسیة التسبب بعدوى  .غیر مباشر عن طریق تلوث المالبس أو الفراش أو الطعام أو أشیاء أخرى

في غضون ساعات قلیلة من وجودھا على الجلد المحیط بالشرج، ویمكنھا أن تبقى على قید الحیاة ألسبوعین إلى ثالثة أسابیع 
یصاب األشخاص بالدیدان الدبوسیة (دون أن یعوا حدوث ذلك) عن طریق ابتالع  .شیاء األخرىعلى المالبس أو الفراش أو األ

بیوض الدیدان الدبوسیة الموجودة على أصابعھم أو تحت أظافرھم، أو على المالبس والفراش وباقي األشیاء واألسطح الملوثة. 
و قد ال یشكو بعض المصابین من أیة .لصغیر، وتبتلع بعد تنفسھاوقد یتلوث الھواء أحیاناً ببیوض الدیدان الدبوسیة بسبب حجمھا ا

أعراض .أعراض. غیر أنھ یمكنك الشك بإصابتك أو إصابة طفلك في حال ظھور حكة متكررة وشدیدة في منطقة الشرج
اضطراب النوم  .التقیؤ وآالم البطن واإلسھال فقدان الشھیة ، والغثیان الذي قد یصل إلى درجة مثل الھضمي الجھاز اضطراب

رؤیة .رؤیة الدیدان الدبوسیة على شرج الطفل.ظھور ألم أو طفح أو تھیجات جلدیة أخرى حول الشرج.بسبب الحكة أو االنزعاج
یمكن عالج معظم حاالت عدوى الدیدان الدبوسیة على نحٍو فعال باستخدام دواء فموي. وألن الدیدان و في البراز الدیدان الدبوسیة

الدبوسیة یمكنھا أن تنتشر بسھولة من شخٍص إلى آخر، لذلك نعالج جمیع األشخاص الذین یعیشون في منزل شخص مصاب في 
أولئك الذین یعتنون بالمصاب أو الذین یكونون على تماس مباشر  نفس الوقت بھدف الوقایة من عودة العدوى. كما نعالج

 :تشمل األدویة التي یشیع استعمالھا لعالج عدوى الدیدان الدبوسیة على.معھ

• mebendazole 

• albendazole 

• pyrantel pamoate 

وقد نحتاج ألكثر من كورس  ویشمل الكورس العالجي عادة على إعطاء جرعة أولیة، تتبع بجرعة ثانیة بعد أسبوعین أو ثالثة.
 تنظیفو .واحد للقضاء تماماً على بیوض الدیدان الدبوسیة. یمكن استخدام كریمات أو مراھم لتسكین الحكة في منطقة الشرج

یجب الحرص على أن یقوم المصاب والساكنین معھ في المنزل على غسل أیدیھم تكراراً بالماء  الدبوسیة الدیدان من المنزل
تنظیف  .تشجیع جمیع الساكنین في المنزل على االستحمام وتبدیل مالبسھم الداخلیة صباحاً  .والصابون، ال سیما قبل األكلالدافئ 

 .الطلب من المصاب عدم ھرش منطقة الشرج.تعلیم المصاب واآلخرین على عدم عض األظافر.األظافر وقصھا بشكل قصیر
  .اشف والمالبس في منزل المصاب، وتنظیف تلك األشیاء باستخدام الھواء الحاراستخدام الماء الساخن لغسیل كل المفارش والمن

 الدیدان الدبوسیة 
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