Erkinis encefalitas
Erkinis encefalitas (EE) - tai sunki gamtinė židininė virusinė liga, sukeliama erkinio encefalito viruso (EEV),
pažeidžianti galvos smegenis, jų dangalus ar periferinius nervus. EE yra viena iš svarbiausių virusinių žmogaus centrinės
nervų sistemos infekcijų, kuriai būdingi liekamieji reiškiniai, kartais sukeliantys invalidumą. EE sergama daugelyje
pasaulio šalių. Pirmą kartą EE aprašytas 1927 m. Austrijoje, o šios ligos sukėlėjas – EEV išskirtas 1937 m buvusioje
Tarybų Sąjungoje.
EE užsikrečiama įsisiurbus erkei. EEV pernešėjai, taip pat ir viruso rezervuaras yra erkės. Europoje ir Lietuvoje
EEV virusu dažniausiai užsikrečiama įkandus Ixodes ricinus erkei. Šios rūšies erkės randamos visuose Lietuvos
rajonuose. Žmogui virusą perduoti gali nimfa ar suaugusi erkė. Didesnį pavojų susirgti EE turi rizikos grupių žmonės:
miško ir laukų darbininkai, žemdirbiai, keliautojai, turistai, sportininkai (bėgikai, orientacininkai ir kt.), grybautojai,
uogautojai. Taip pat galima užsikrėsti per pieną. EE užsikrėsti galima, vartojant termiškai neapdorotą pieną ar jo
produktus. Virinant pieną EEV žūsta per 2 minutes, veikiant 70 ºC temperatūrai – per 5 minutes.*
*

„Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro“ informacija

Lietuvos medicinos bibliotekos sudarytame literatūros sąraše pateikiami šaltiniai iš bibliotekos el. katalogo
abėcėlės tvarka lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. Leidinius galima užsakyti elektoriniu būdu iš namų ir atsiimti
bibliotekoje. Taip pat rekomenduojame naudotis bibliotekos duomenų bazėmis, kuriose rasite daugiau informacijos
dominančia tema.
Informacijos paieškos subtilybių galite išmokti Lietuvos medicinos bibliotekos rengiamuose kursuose.
Kilus klausimams galite kreiptis: el. paštu klauskite@lmb.lt, tel.: (8~5) 261 73 96
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