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Кліщовий бореліоз, який також іноді називають хворобою Лайма - інфекційне
захворювання, яке передається людині кліщами. У великих країнах рахунок хворих йде
на десятки тисяч у рік і це тільки офіційна статистика. А недавно його виявили у
президента Естонії Томас Хендрік Ільвес. Раз кліщовий бореліоз буває у президентів,
значить, він буває взагалі у кого завгодно! За рівнем захворюваності ця інфекція займає
в нашій країні одне з перших місць серед всіх природно-вогнищевих зоонозів.

Захворіти на кліщовий бореліоз можна тільки від укусу кліща і немає доказів того, що
хвороба передається від людини до людини.

Найчастіше кліщів підхоплюють у лісі і на дачних ділянках. «Допомогти» в цьому можуть
тварини, особливо собаки, і навіть квіткові букети. Кліщі чекають сидячи на землі, траві
або кущах. Личинки кліщів не піднімаються вище 30 сантиметрів, німфи - не вище 1 метра,
а дорослі кліщі - 1.5 метра. Вони реагують на тепло і запах. Кліщі не стрибають, не
літають і не падають на своїх жертв з дерев. Для того, щоб кліщ потрапив на тіло, треба
пройти в безпосередній близькості від нього.

Кліщ не поспішає, він довго і докладно шукає місце укусу. Тому можна встигнути зняти
кліща, до того як він вкусить. У людини найчастіше кліщі присмоктуються на шиї, грудях,
пахових складках. На ці місця треба звертати особливу увагу при оглядах. Вибравши
місце для укусу, кліщ прокушує шкіру і вставляє в ранку хоботок. Слина кліща має
знеболюючий ефект і перешкоджає згортанню крові. Хоботок кліща покритий хітиновими
виростами, а слина твердне і додатково цементує його, тому витягнути кліща важко.
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Навіть якщо вкусив кліщ-носій, то це не означає, що можна підхопити інфекцію. У
переважній більшості випадків для передачі хвороби треба від 36 до 48 годин, протягом
яких кліщ повинен мати доступ до тіла людини. Через це основними переносниками
хвороби зазвичай виявляються молоді кліщі, розмір яких не перевищує 2 мм - їм вдається
добре маскуватися на тілі людини, особливо у волоссі. Дорослих кліщів набагато частіше
помічають вчасно.

Кліща необхідно знімати тільки захищеними руками в медичних рукавичках. При
видаленні кліща не треба прикладати до місця укусу їдкі рідини - нашатирний спирт,
бензин; припікати кліща сигаретою; різко смикати кліща - він обірветься. Якщо в ранці
залишилася голова з хоботком, необхідно звернутись до лікаря. Найзручніше кліща
видаляти зігнутим пінцетом або хірургічним затискачем. Кліща захоплюють якомога
ближче до хоботка. Якщо немає інструментів, то можна видалити його петлею з грубої
нитки. Кліщ захоплюється петлею якомога ближче до шкіри і акуратно, похитуючи в
сторони круговим рухом витягується Пошкоджену шкіру обробляють 3% перекисом
водню і настоянкою йоду.

Сприйнятливість людини до збудника кліщового бореліозу дуже висока, а можливо і
абсолютна.
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Інкубаційний період коливається від 1 до 20 днів (частіше 7-10). До 30% людей не
пам’ятають або заперечують укус.

Найпоширенішим симптомом хвороби є велика червона пляма, яка проявляється через
3-30 днів після інфікування. Але в ряді випадків вона слабо виражена або не з'являється.

Інші симптоми хвороби схожі на грип - втома, головний біль, пітливість, запаморочення. В
разі відсутності відповідного лікування з'являються ускладнення з боку нервової та
серцево-судинної системи, ураження суглобів.

Офіційно кліщовий бореліоз діагностується за допомогою аналізів крові, але не на ранніх
стадіях. Характерні антитіла в крові з'являються лише через 4-5 тижнів після
інфікування, а до цього терміну результати зазвичай виявляються негативними.
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У більшості випадків кліщовий бореліоз ефективно лікується антибіотиками, причому чим
раніше починається курс лікування, тим краще результат. В ідеалі - не пізніше, ніж через
два тижні після інфікування, але це зазвичай складно, тому що впевнений діагноз в цей
термін поставити майже неможливо.

Найефективнішим захистом від кліщового бореліозу є захист від укусу кліща, для чого
перед виходом у ліс, роботою на дачній ділянці необхідно вдягати максимально закритий
одяг світлого кольору, головний убір, штанини повинні бути заправлені у шкарпетки.

Дослідити кліща на наявність збудника бореліозу можна в лабораторії особливо
небезпечних ДУ «Черкаський обласний лабораторний центр МОЗ України». Кліща
вкладають у закриту ємність або поліетиленовий пакетик з клаптиком злегка зволоженої
вати або марлі. Запакований таким чином кліщ може зберігатись у холодильнику кілька
діб. Адреса лабораторії: м. Черкаси, вул.. Волкова, 3, тел. для довідок (0472)36-07-16.
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