Минулого тижня вперше за багато років серед
залізничників зафіксовано
випадок захворювання на
ботулізм. Хворий на даний
час перебуває на стаціонарному лікуванні. В Україні щороку біля 100 осіб хворіють
на цю небезпечну хворобу.
І нема такого року, щоб не
були зафіксовані летальні
випадки від цієї хвороби.
Смертність в Україні від ботулізму сягає 20 відсотків
від усіх захворювань.
Ботулізм – дуже небезпечне
харчове отруєння. Воно виникає
при вживанні продуктів, що містять ботулотоксин – один з найсильніших серед відомих токсинів,
що блокує нервову функцію і призводить до дихального і скелетном’язевого паралічу. Відомий навіть
вид біологічної зброї, розроблений на основі ботулотоксину.
Смертельна доза ботулотоксину
для людини складає усього лише
0,3 мкг.
Як вид харчового отруєння,
захворювання розвивається при
вживанні заражених харчових
продуктів рослинного і тваринного
походження, які зберігалися в умовах дефіциту кисню без необхідної
(достатньої) термічної обробки.
Найбільшу небезпеку становлять
консерви та продукти, призначені
для тривалого зберігання (гриби,
маринади, ковбаси, копчені та засолені продукти) і приготовлені в
домашніх умовах, при яких неможливо створити температурний режим, необхідний для загибелі спор
збудника цієї хвороби. Самостійно
відрізнити заражені продукти від
доброякісних можна лише за здуттям кришок на банках, пов’язаним
із накопиченням газоподібних продуктів життєдіяльності паличок

ботулізму. При цьому смак, запах і
вигляд продукту не змінюються.
Збудник ботулізму часто розмножується в продуктах гніздами,
тому якщо кілька осіб скуштують
уражений продукт, захворювання
може виникнути не у всіх. У людини висока сприйнятливість до цієї
хвороби. Люди, які хворіють на ботулізм, самі не є заразними.
За даними наукових досліджень, окремі типи збудника можуть
розмножуватись при температурі
від +5º С, тобто навіть у побутовому холодильнику.
Клінічна картина захворювання залежить насамперед не
від типу збудника, а від кількості
токсину, що потрапив в організм і
вчасного введення антитоксичної
сироватки. Саме тому у будь-якому випадку підозри на ботулізм
необхідно негайно звертатися за
медичною допомогою.
Інкубаційний період захворювання триває від кількох годин до
доби (рідше – до 2-3 діб). Його тривалість також залежить від кількості ботулотоксину, що потрапив
в організм хворого.
Зазвичай захворювання починається раптово. Характерним
симптомом є порушення зору;
виникає
м’язева
слабкість,
з’являється сухість у роті. Турбує
“туман”, роздвоєння предметів,
“сітка” перед очима, далекозорість.
Відчувається наявність чужорідного тіла в глотці, першіння в горлі,
утруднене ковтання їжі. При тяжкому перебігу захворювання вживана усередину вода і рідка їжа
можуть виливатися через ніс.
У людини змінюється тембр і
висота голосу. Дихання поверхневе, зіниці розширені, обличчя
схоже на маску. Ботулізм часто
закінчується смертю хворого.
Якщо виникає порушення
зору, особливо після вживання
консервованих або інших “небез-

печних” продуктів, треба відразу
ж викликати невідкладну медичну
допомогу, тому що при ботулізмі
стан хворого може різко погіршитися протягом першої доби після
зараження, що може призвести
до смерті. Якщо підозрілу їжу вживали інші люди, слід з’ясувати, чи
не з’явилися у них будь-які ознаки
хвороби.
Одужання хворих, навіть якщо
своєчасно вдатися до медичної
допомоги – при появі перших ознак
ботулізму – і невідкладно почати
лікування, відбувається повільно. Деякі ознаки хвороби можуть
зберігатися впродовж кількох місяців. Після перенесеного захворювання не залишається стійкої
несприйнятливості до нього.
Для запобігання ботулізму
слід перевіряти консерви перед
вживанням в їжу, викидати банки,
кришки яких “здулися”. Ці заходи
профілактики мають неабияке
значення. Особливо враховуючи
те, що в дорогу люди зазвичай
беруть консервовані продукти або
копчені і солені, що придатні для
тривалого зберігання. Однак під
час подорожі через відсутність
холодильника неможливо дотримуватися температурного режиму
зберігання продуктів, тому в продуктах може накопичуватися ботулотоксин. Суттєво знижує ризик
захворювання на ботулізм прогрівання всіх видів консерв до 100° С
впродовж 30 хв.
Мікроб чутливий до кислого
середовища. Його життєдіяльність
надійно затримується за рН 3,84,5. Збудник не розмножується в
сухих продуктах. Кухонна сіль за
концентрації 6-7% у водній фазі
гальмує розвиток збудника, а понад 10% – зовсім пригнічує розвиток і токсиноутворення. Отруєння,
пов’язані із вживанням солоної
риби, стаються через те, що токсиноутворення відбулося до момен-

ту посолу або через нерівномірний
розподіл солі. Цукор при концентрації у водній фазі 47-50% також
пригнічує життєдіяльність мікроба.
В таких продуктах як джеми, повидло, варення при достатній кількості цукру неможливе утворення
токсину, за винятком цілих консервованих фруктів, в яких кількість
цукру може бути недостатньою.
Токсиноутворення відбувається за короткий час – від 12 до 24
годин.
Під час консервацій необхідно ретельно очищати сировину
від забруднень, які можуть містити спори клостридій, в т.ч. від
плісняви, яка поглинає кисень та
створює сприятливі умови для
розмноження бактерій. Слід ретельно стерилізувати посуд, спеції
та саму продукцію.
У жодному разі не купуйте консервовані продукти домашнього
виготовлення та не вживайте їх
без попередньої достатньої термообробки. Краще надати перевагу продуктам промислового виробництва.
З метою попередження харчових отруєнь радимо:
- не брати в дорогу та на відпочинок продуктів, що швидко псуються;
- продукти, що швидко псуються, зберігати тільки в холодильнику та обов’язково дотримуватись
термінів їх реалізації;

- перед вживанням ретельно проварювати, тушкувати чи
просмажувати харчові продукти,
особливо консервовані;
- сирі і варені продукти у процесі приготуванні їжі обробляти
окремим розробним інвентарем;
- захищати харчові продукти і
продовольчу сировину від випадкових забруднень, зберігати їх у
закритому посуді;
- не купувати продукти харчування на стихійних ринках у приватних осіб.
У жодному разі не можна вживати в їжу м’ясні та рибні консерви, якщо залізна банка роздута чи
деформована.
При перших ознаках харчового отруєння – слабкості, підвищенні температури тіла, нудоті,
болю в животі, блюванні, проносі,
порушенні зору тощо – не займатися самолікуванням, а терміново
звернутися до найближчої медичної установи за кваліфікованою
допомогою медпрацівників.
Пам’ятайте: хворобі легше
запобігти, ніж її лікувати. Будьяке отруєння не минає безслідно.
Бережіть здоров’я своє, близьких і
особливо дітей.
Оксана КУНИНЕЦЬ,
начальник Управління
на Львівській залізниці Головного
управління Держсанепідслужби
на залізничному транспорті
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