
WSZAWICA 

Etiopatogeneza 

Wszawica to przede wszystkim wszy pasożytujące na ciele człowieka i zmiany skórne przez nie 

wywoływane. Wszy pasożytujące na skórze człowieka powodują ukąszenia i następujące zwykle po nich 

niewielkie grudki obrzękowe. W miejscach ukąszenia człowiek odczuwa znaczny świąd. Wskutek 

drapania powstają liczne przeczosy, nadżerki pokryte strupami, często dochodzi też do wtórnego 

nadkażenia chorobowo zmienionej skóry. 

Wszawica jest rozpowszechniona we wszystkich krajach świata. Wszawica głowowa to powszechny 

problem, który nie jest wyłącznie oznaką braku higieny. Każdy może nabawić się wszawicy, a 

szczególnie podatne są dzieci i młodzież, które przebywają w skupiskach (żłobek, przedszkole, szkoła). 

W zależności od czynnika wywołującego zmiany, wszawicę dzielimy na: głowową, odzieżową, łonową. 

Wszawica głowowa. Wesz głowowa ma długość 2-3 mm, kolor brudno-biały lub szary, który może stać 

się jaśniejszy lub ciemniejszy zależnie od koloru włosów człowieka. Żyje około miesiąca, jednak poza 

głową człowieka może przeżyć 1-2 dni Samiczka składa od 100 do 300 jajeczek dziennie nazywanych 

gnidami, które przylegają mocno do włosów dzięki substancji klejącej.                    W ciągu 6 do 10 dni 

rodzi się larwa, która przeradza się w dorosłego pasożyta w ciągu następnych 10 dni. Wesz głowowa 

umiejscawia się najczęściej w okolicy potylicznej i skroniowej. W tych okolicach zmiany są najbardziej 

nasilone. W wyniku drapania wytwarzają się powierzchnie sączące, pokryte strupami, z tendencją do 

wtórnych infekcji zmienionej skóry. 

Wszawica odzieżowa. Wywołana jest przez wesz odzieżową (3-4,5 mm), która rozmnaża się znacznie 

szybciej i żyje około 10 dni. Pasożyty przytwierdzają się wyłącznie do ubrań, najczęściej w szwach 

ubraniowych, przy zakładkach i innych załamaniach tkaniny. W przewlekłej wszawicy odzieżowej 

dochodzi do powstawania charakterystycznych brunatnych przebarwień, niewielkich blizn po 

przeczosach oraz wtórnych zakażeń ropnych. Wesz odzieżowa może przenosić pałeczki duru brzusznego. 

Jak manifestuje się wszawica? Zazwyczaj zauważa się wszy gdy pojawia się dokuczliwy świąd skóry 

głowy. W wyniku drapania swędzenia dochodzi do uszkodzenia skóry i w efekcie – wystąpienia strupów. 

Czasem swędzenie nie występuje, a wszy odkrywa się przypadkowo, czesząc się lub myjąc włosy. Na 

włosach mogą być też obecne tylko jajeczka (gnidy), które wyglądają jak malutkie (około 1mm.) białe 

lub szare „skorupki”, przyklejone tak silnie do włosów, trudno je oderwać; białe płatki, które łatwo 

spadają z włosów to martwa skóra lub łupież. W tym wypadku osoba zakażona może nie czuć swędzenia. 

Miejsca, w których najczęściej gnieżdżą się wszy to kark, skronie i za uszami. Aby je zobaczyć, trzeba 

podnieść włosy ruchem „pod prąd” i pozwolić im bardzo powoli opadać obserwując jednocześnie bardzo 

dokładnie.  

Profilaktyka i zwalczanie wszawicy. Występowanie wszawicy nasila się szczególnie wśród dzieci 

młodszych, które nie posiadają jeszcze umiejętności samodzielnego dbania o higienę osobistą. 

Przebywanie dzieci w skupiskach podczas pobytu w grupie przedszkolnej, wspólna zabawa                          

i wypoczynek sprzyjają rozprzestrzenianiu się wszawicy. 

 

 

 


