
Н. В. Клименко, О. М. Нємцова  

МОНІТОРИНГ ВИПАДКІВ НА ІКСОДОВИЙ КЛІЩОВИЙ БОРЕЛІОЗ В СОІКЛ 

Сумська обласна інфекційна клінічна лікарня імені З. Й. Красовицького, м. Суми 

 
Іксодовий кліщовий бореліоз (ІКБ) – природно - вогнищеве інфекційне 

захворювання, що передається кліщами та має схильність до хронічного і 
рецидивуючого перебігу з ураженням шкіри, нервової системи, опорно-рухового 

апарату та серцево-судинної системи. Дана патологія - ендемічна для нашого регіону. 
Згідно з наказом МОЗ України «Про посилення заходів з діагностики та 

профілактики іксодового кліщового бореліозу в Україні», в Сумській обласній 

інфекційні клінічній лікарні ім.    З. Й. Красовицького з 2009 року ведеться постійний 
моніторинг пацієнтів, що звернулися з приводу присмоктування кліщів, та хворих, 
пролікованих з діагнозом системний кліщовий бореліоз.  

За період з 2009 – 2012 рр. до закладу звернулося 334 особи з приводу 

присмоктування кліщів (2009 – 66, 2010 – 59, 2011 – 94, 2012 – 125 осіб), яким була 
призначена хіміопрофілактика у вигляді юнідоксу 200 мг /добу або азітроміцину 500 
мг/добу впродовж 5 днів. Однак реальна кількість постраждалих вища,  оскільки не 

всі звертаються за медичною допомогою. За останні 4 роки на фоні 

хіміопрофілактики був лише 1 випадок захворювання на системний кліщовий 
бореліоз.  

За відповідний період в СОІКЛ було проліковано 101 хворого з діагнозом бореліоз 
(в 2009 р. – 24 особи, 2010 р. – 27, 2011 р. – 21, 2012 р. – 29). Лабораторне 

підтвердження  діагнозу становить 38,6 % (39 випадків), в 2009 році – 8,3 %, 2010 р. –     
44 %, 2011 р. – 57 %, 2012 р. – 44 %. 

Пік захворюваності на бореліоз – вересень-листопад, що зумовлене піком 

активності кліщів. Найчастіше пацієнти відмічали початок захворювання з появи 
кільцеподібної еритеми, загальної слабкості. Переважну більшість хворих було 
госпіталізовано до стаціонару пізніше 7 дня захворювання. У стаціонарі лікування 
проводиться юнідоксом або цефтріаксоном чи азитроміцином. 
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