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Іксодові кліщі на теперішній час в Україні є одним із чисельних компонентів
природних біоценозів та урбоценозів. З-поміж небагатьох видів іксодових кліщів,
які нападають не лише на тварин, але й на людину, та одним із наймасовіших
– є Dermacentor reticulatus. Нині ще є багато невідомих фактів щодо поширення
Dermacentor reticulatus у в межах України і, зокрема, її західних областей. Отже,
вивчення поширеності кліщів роду Dermacentor reticulatus у різних географічних
зонах, їх екологічних особливостей, біологічних закономірностей, епідеміологічного
та медичного значення залишається актуальною темою для дослідження.
Мета дослідження. Вивчити поширення кліщів виду Dermacentor reticulatus
на території України, визначити їх екологічні особливості та епідеміологічне
значення, виявити наявність кліщів як компонентів природно-вогнищевих
захворювань людини та тварин.
Матеріал і методи. Основними матеріалами та інструментами, які
використовувалися для відлову, збереження та ідентифікації кліщів були пінцети,
лупи, препарувальні голки, біла тканина для прапора, спирт 70%, пробірки.
Ідентифікацію кліщів проводили за допомогою оптико-електронної системи SEO
– IMAGLAB.
Результати. Дослідження іксодових кліщів, починаючи із травня 2017 року,
проводили у “Лабораторії діагностики хвороб, що передаються через укуси
кліщів” сектору експериментальних та клінічних досліджень ТНМУ ім. І.Я.
Горбачевського МОЗ України.
Важливим завданням досліджень було не лише проведення ідентифікації видового
складу кліщів та їх життєвих форм, але й дослідження біології та епідеміології
видів, які нападають на людину і тварин та здатні передавати їм збудників
інфекційних захворювань.
Протягом травня 2017 – листопада 2019 років у лабораторії ідентифіковано 447
екземплярів кліщів виду D. reticulatus, з них 287 самок і 160 самців, зібраних у 74
населених пунктах із 10 областей України.
Зафіксовано 74 випадки знаходження кліщів на тваринах, людині і в травостої.
Основними живителями, на яких виявлено дорослих кліщів обох статей, були
чотири види тварин: собаки – 34 випадки, корови – 16, коти – 4, коні – 3, людина –
15 випадків. У двох випадках кліщів здобули “прапор”.
Кліщів із 21 локації було піддано аналізу на ПЛР з використанням ампліфікатора.
У п’яти випадках встановлено факт зараження кліщів збудниками: 4 – Borelia
burgdorferi s.l, 1 – Anaplasma. phagocytophilum і 1 – міксінфекція B. burgdorferi з A.
phagocytophilum.
Нами створено інтерактивну карту на основі медичної ГІС, до якої занесені усі
отримані дані.
Встановлено, що локації кліщів D. reticulatus розташовуються у проміжку:
максимально північна точка 510 44’ 54’’ пн. ш. (Волинська область) i найпівденніша
точка 450 03’ 05’’ пн. ш. (АР Крим). Крайня західна точка в межах України виявлена
на 220 42’ 49’’ сх. д. (Закарпатська обл.) і крайня східна точка – 380 64’ 80’’ сх. ш.
(Донецька обл.).
Висновки. Кліщ виду D. reticulatus виявлено у 74 населених пунктах 10 областей
України. Дослідження поширення кліща D. reticulatus у південних областях
показали, що цей вид трапляється в 311 локаціях із 640 вибірок. Найчастіше він
поширений у зволожених біотопах поблизу водойм і в урбанізованих біоценозах,
в яких поширені мишовидні гризуни і в які часто заходять домашні тварини та
люди. Основними живителями для кліщів роду D. reticulatus були собаки, корови,
коні, коти і люди. Дослідження епідеміологічного стану кліщів показало, що вони
часто є носіями – Borelia burgdorferi s.l. та Anaplasma. phagocytophilum.
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Иксодовые клещи в настоящее время в Украине являются одним из многочисленных
компонентов природных биоценозов и урбоценозов. Среди немногих видов
иксодовых клещей, которые нападают не только на животных, но и на человека,
и одним из самых массовых – является Dermacentor reticulatus. В настоящее время
еще есть много неизвестных фактов о распространении Dermacentor reticulatus в
пределах Украины и, в частности, ее западных областей. Таким образом, изучение
распространенности клещей рода Dermacentor reticulatus в разных географических
зонах, их экологических особенностей, биологических закономерностей,
эпидемиологического и медицинского значения остается актуальной темой для
исследования.
Цель исследования. Изучить распространение клещей вида Dermacentor
reticulatus на территории Украины, определить их экологические особенности
и эпидемиологическое значение, обнаружить присутствие клещей в качестве
компонентов природно-очаговых заболеваний человека и животных.
Материал и методы. Основными материалами и инструментами, которые
использовались для отлова, сохранения и идентификации клещей были пинцеты,
лупы, препаровальные иглы, белая ткань для флага, спирт 70%, пробирки.
Идентификацию клещей проводили с помощью оптико-электронной системы SEO
- IMAGLAB.
Результаты. Исследования иксодовых клещей, начиная с мая 2017 года, проводили в
"Лаборатории диагностики болезней, передающихся через укусы клещей" сектора
экспериментальных и клинических исследований ТНМУ им. И. Я. Горбачевского
МЗУкраины.
Важной задачей исследования было не только проведение идентификации видового
состава клещей и их жизненных форм, но и исследования биологии и эпидемиологии
видов, которые нападают на человека и животных и способны передавать им
возбудителей инфекционных заболеваний.
В течение мая 2017 – ноябрь 2019 в лаборатории было идентифицировано 447
экземпляров клещей вида D. reticulatus, из них 287 самок и 160 самцов, собранных в
74 населенных пунктах из 10 областей Украины.
Зафиксировано 74 случая нахождения клещей на животных, человеке и в травостое.
Основными живителями, на которых обнаружены взрослые особи клещей обоих
полов, были четыре вида животных: собаки – 34 случая, коровы – 16, коты – 4,
лошади – 3, человек – 15 случаев. В двух случаях клещей получили на "флаг".
Клещей из 21 локации было подвергнуто анализу на ПЦР с использованием
амплификатора. В пяти случаях установлен факт заражения клещей
возбудителями: 4 – Borelia burgdorferi s.l, 1 – Anaplasma. phagocytophilum и 1 –
миксинфекция B. burgdorferi с A. phagocytophilum.
Нами создана интерактивная карта на основе медицинской ГИС, в которую
занесены все полученные данные. Установлено, что локации клещей D. reticulatus
располагаются в промежутке: максимально северная точка 510 44' 54'' с. ш.
(Волынская область) i самая южная точка 450 03' 05'' с. ш. (АР Крым). Крайняя
западная точка в пределах Украины обнаружена на 220 42' 49'' в. д. (Закарпатская
обл.) и самая восточная точка – 380 64' 80'' в. ш. (Донецкая обл.).
Выводы. Клещ вида D. reticulatus обнаружен в 74 населенных пунктах 10 областей
Украины. Исследование распространения клеща D. reticulatus в южных областях
показали, что этот вид встречается в 311 локациях из 640 выборок. Чаще всего
он распространен в увлажненных биотопах вблизи водоемов и в урбанизированных
биоценозах, в которых распространены мышевидные грызуны и куда часто
заходят домашние животные и люди. Основными живителями для клещей
рода D. reticulatus были собаки, коровы, лошади, кошки и люди. Исследования
эпидемиологического состояния клещей показало, что они часто являются
носителями - Borelia burgdorferi s.l. и Anaplasma. phagocytophilum.
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Currently Ixodid ticks are one of many components of natural biocenoses and Ixodid
ticks urbocenoses in Ukraine. Among the few species of Ixodid ticks that attack not
only animals, but also humans, one of the most widespread is Dermacentor reticulatus.
Anymore, there are still a plenty of unknown facts about Dermacentor reticulatus
spreading within Ukraine and, particular, in its western parts. Thus, the study of the
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prevalence of ticks of the Dermacentor reticulatus spicies in different geographic zones,
their ecological characteristics, and biological patterns, epidemiological and medical
significance remains a significant topic for research.
Objective. To study Dermacentor reticulatus ticks spreading on the territory of Ukraine,
determine their ecological characteristics and epidemiological significance, to detect the
presence of ticks as components of humans and animals’ natural focal diseases.
Material and methods. The main materials and tools, used for catching, preserving and
identifying ticks were tweezers, magnifiers, dissecting needles, white flag tissue, 70%
alcohol, test tubes. Using the SEO - IMAGLAB optoelectronic system ticks were identified.
Results. Research of Ixodid ticks has conducted in the "Laboratory for Diagnosis of
Diseases Transmitted by Tick Bites" of the Sector of Experimental and Clinical Research
of I.Ya. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Ministry of Health of
Ukraine since May 2017.
An important issue of the study was not only to carry out identification of the ticks’ species
composition and their life forms, but also to investigate the biology and epidemiology of
species that attack humans and animals and are able to transmit pathogens of infectious
diseases.
During the period from May 2017 until November 2019 447 specimens of D. reticulatus
ticks have been identified in the laboratory, 287 of which are females and 160 males,
collected in 74 localities from 10 regions of Ukraine.
74 detected cases of ticks on animals, humans and grass were recorded. The main
inhabitants, on which adults of both sexes were found, were 4 species of animals: dogs 34 cases, cows - 16, cats - 4, horses - 3, humans - 15 cases. In 2 cases, ticks were assigned
to the "flag".
Ticks from 21 localities were analyzed with the help of PCR, using a PCR amplifier. The
fact of tick infection with pathogens was established in 5 cases: 4 - Borelia burgdorferi
s.l, 1 - Anaplasma phagocytophilum and 1 - mixinfection of B. burgdorferi with A.
phagocytophilum.
We have created an interactive map based on medical GIS, which contains all the data
obtained. It has been found that the locations of D. reticulatus ticks are located in the
interval: the maximum northern point 510 44' 54'' n. lat. (Volyn region) and the most
southern point 450 03' 05'' n. lat. (Autonomous Republic of Crimea). The most western
point within Ukraine was found at 220 42' 49'' e.lat. (Transcarpathian region) and the
most eastern point – at 380 64' 80'' e. lat. (Donetsk region.).
Conclusion. A tick of the D. reticulatus species was found in 74 localities from 10 regions
of Ukraine. A study of the D. reticulatus tick spreading in the southern regions has shown
that this species occurs in 311 locations out of 640 samples. Most often, it is spread in
humid biotopes near the water reservoirs and in urbanized biocenoses, in which rodents
are common and where pets and people often enter. The main inhabitants of the D.
reticulatus ticks were dogs, cows, horses, cats and humans. Studies of the epidemiological
condition of ticks have shown that they are often carriers of Borelia burgdorferi s.l. and
Anaplasma phagocytophilum.
Вступ
Іксодові кліщі на теперішній час в Україні є одним
із чисельних компонентів природних біоценозів та
урбоценозів. Це означає, що вони в значній кількості
трапляються не лише в розріджених лісах, на
узліссях, луках і степових ділянках, але й у межах
різних населених пунктів, у тому числі й у великих
містах. Іксодових кліщів можна виявити в парках,
скверах, рекреаційних зонах і, навіть, у невеликих
зелених насадженнях вздовж вулиць чи поблизу
житлових будинків. Така масовість окремих видів
кліщів пояснюється наявністю живителів. Адже в
таких зелених насадженнях у великих кількостях
перебувають мишовидні гризуни і птахи, на яких
живляться личинки і німфи кліщів; коти та собаки є
чудовими живителями для дорослих стадій кліщів.
З-поміж небагатьох видів іксодових кліщів, які
нападають не лише на тварин, але й на людину, та
одним із наймасовіших – є Dermacentor reticulatus.
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На теперішній час ще є багато невідомих фактів
щодо поширення Dermacentor reticulatus у межах
України і, зокрема, її західних областей. Інформація
про розповсюдження цього виду, подана низкою
українських авторів, є дещо застарілою.
Отже, вивчення поширеності кліщів роду
Dermacentor reticulatus у різних географічних
зонах, їх екологічних особливостей, біологічних
закономірностей, епідеміологічного та медичного
значення залишається актуальною темою для
дослідження.
Мета дослідження
Вивчити поширення кліщів виду Dermacentor
reticulatus на території України, визначити їх
екологічні особливості та епідеміологічне значення,
виявити наявність кліщів як компонентів природновогнищевих захворювань людини та тварин.
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Матеріал і методи дослідження
Основними матеріалами та інструментами,
які використовувалися для відлову, збереження
та ідентифікації кліщів були пінцети, лупи,
препарувальні голки, біла тканина для прапора, спирт
70%, пробірки.
Збір кліщів проводився авторами та волонтерами
– студентами медичного університету по місцю їх
постійного проживання.
Ідентифікацію кліщів проводили за допомогою
оптико-електронної системи SEO – IMAGLAB.
Результати досліджень та їх обговорення
Одними із перших даних про ареали D. reticulatus
у межах України були подані у монографії Є. М.
Ємчук [4]. Згідно з цими відомостями, даний вид
кліщів трапляється в 10 областях України (Львівська,
Тернопільська, Волинська, Рівненська, Хмельницька,
Вінницька, Київська, Сумська, Житомирська,
Чернігівська), займаючи переважно лісові біотопи.
Питанням поширення та біології іксодових кліщів,
у тому числі і кліщів роду Dermacentor на території
Карпат і на Закарпаття займався І. І. Турянин [8, 9,
10]. Зокрема, він вказує знахідки кліщів цього виду
в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській і
Чернівецькій областях.
Є окремі праці про поширення D. reticulatus в
урбоценозах. Так, в монографії та наукових статтях
І.А. Акімова та І.В. Небогаткіна подаються дані про
розповсюдження виду в біотопах м. Києва [1, 2, 6,
12]. За результатами досліджень, які здійснювали
науковці у 1988, 1991-1992, 2008-209 рр. [6] були
встановлені південні ареали D. reticulatus, у тому
числі і в Криму. Виявлено закономірності тяжіння
цього виду до населених пунктів, в тому числі і міст.
Щодо світового розповсюдження кліщів роду
Dermacentor, досить велику за обсягом інформацію
надає Колонін Г.В. у 1984 році [5] у наукових роботах,
де детально висвітлено питання щодо поширення
кліщів цього виду в країнах Східної і Західної Європи.
Знаходження D. reticulatus у Молдовських кодрах

(гірська місцевість), розкриває І.Г. Успенська у своїх
наукових доробках [7].
Найповніша інформація про кліщів республіки
Білорусь, у тому числі про біологію та епідеміологію
пасовищного кліща, міститься у монографії Е.І.
Бичкової, І.А. Федорової, М.М. Якович [3].
Значна кількість наукових праць є про
пасовищного кліща на території Польщі [13, 16, 17,
21]. Так, Waldemar Biaduń досліджував цей вид у
межах Любліна [13], Anna Paziewska з колегами [17]
вивчають знаходження виду в північних регіонах
Польщі, Ewa J. Mierzejewska та інші [16] вивчають
D. reticulatus в її центральних областях. Zygner W.
та інші досліджують інфікування кліщів цього виду
Babesia species в центральній Польщі.
Дослідження поширення D. reticulatus в Румунії
здійснила Lydia Chitimia-Dobler [15].
У Словаччині біотопічне поширення виду вивчали
Eva Bullová, Martin Lukáň, Michal Stanko, Branislav
Peťko [14].
Важливе значення в дослідженнях морфологічних
особливостей, біології, епідеміологічного значення
та географічного поширення D. reticulatus в Угорщині
приділяє Földvári G. [18, 19].
Дослідження іксодових кліщів, починаючи
з травня 2017 року, проводили у “Лабораторії
діагностики хвороб, що передаються через укуси
кліщів” сектору експериментальних та клінічних
досліджень ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського МОЗ
України.
Важливим завданням досліджень було не лише
проведення ідентифікації видового складу кліщів
та їх життєвих форм, але й дослідження біології
та епідеміології видів, які нападають на людину і
тварин та здатні передавати їм збудників інфекційних
захворювань [11, 20].
Протягом травня 2017 – листопада 2019 років у
лабораторії було ідентифіковано 447 екземплярів
кліщів виду D. reticulatus, з них 287 самок і 160
самців, зібраних у 74 населених пунктах із 10
областей України.
Таблиця 1

Поширення і біологія кліщів виду Dermacentor reticulatus
(за даними досліджень лабораторії ТНМУ)
Дата
виявлення
кліща

Хазяїн,
з якого
добуто
кліща

Місце зборів: область, район, населений
пункт, географічні координати місцевості

К-сть
кліщів на
одному
хазяїні

Збудник,
виявлений за
допомогою
ПЛР

Тернопільська область
05.05.2017
05.05.2017
10.09.2017.
10.09.2017

Підгаєцький р-н, с. Лиса 49°14′32″ п. ш.
25°01′02″ с. д
Тернопільський р-н, с. Івачів
49°38′45″ пн. ш. 25°32′54″ сх. д.
Кременецький р-н, с. Розтоки
49°55′02″ пн. ш. 25°31′24″ сх. д.
Збаразький р-н, м. Збараж
49°40′17″ пн. ш. 25°46′15″ сх. д.
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собака
кіт
корова
людина

1 самець,
2 самки
1 самець,
1 самка
4 самці,
4 самки
1 самець
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*
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Продовження таблиці 1
11.09.2017
06.10.2017
06.10.2017
10.10.2017
10.10.2017
18.10.2017
02.11.2017
05.11.2017
07.11.2017
04.05.2018
04.06.2018
06.10.2018
11.11.2018
02.04.2019
14.04.2019
23.04.2019
03.05.2019
14.06.2019
30.09.2019
02.10.2019
16.10.2018
29.10.2019
18.11.2019
02.12.2019

м. Тернопіль
49°34′ пн. ш. 25°36′ сх. д.
м. Тернопіль
49°34′ пн. ш. 25°36′ сх. д.
Тернопільський р-н, с. Великий Глибочок
49°37′16″ пн. ш. 25°31′51″ сх. д.
Лановецький р-н, смт Ланівці
49°52′00″ пн. ш. 26°05′14″ сх. д.
Бережанський р-н., с. Жуків
49°30′57″ пн. ш. 24°56′27″ сх. д.
Тернопільський р-н, с. Петрики
49°31′40″ пн. ш. 25°34′38″ сх. д.
Лановецький р-н, с. Плиска
49°44′39″ пн. ш. 26°05′40″ сх. д.
Лановецький р-н, с. Молотків
49°49′29″ пн. ш. 26°11′17″ сх. д.
Тернопільський р-н, с. Біла
49°35′03″ пн. ш. 25°34′41″ сх. д.
м. Тернопіль
49°34′ пн. ш. 25°36′ сх. д.
м. Тернопіль
49°34′ пн. ш. 25°36′ сх. д.
Зборівський р-н, с. Підберізці
49°51′26″ пн. ш. 25°20′49″ сх. д.
м. Тернопіль
49°34′ пн. ш. 25°36′ сх. д.
м. Тернопіль
49°34′ пн. ш. 25°36′ сх. д.
Тернопільський р-н с. Гаї Шевченківські
49°36′05″ пн. ш. 25°37′48″ сх. д.
Тернопільський р-н, с. Лозова
49°36′39″ пн. ш. 25°40′13″ сх. д.
м. Шумськ
50°06′51″ пн. ш. 26°06′52″ сх. д.
м. Тернопіль
49°34′ пн. ш. 25°36′ сх. д.
Кременецький р-н, с. Лосятин
49°58′16″ пн. ш. 25°29′23″ сх. д.
м. Тернопіль
49°34′ пн. ш. 25°36′ сх. д.
м. Тернопіль
49°34′ пн. ш. 25°36′ сх. д.
Підволочиський р-н, с. Скорики
49°35′49″ пн. ш. 26°08′33″ сх. д.
Чортківський р-н, с. Палашівка
48°58′37″ пн. ш. 25°34′13″ сх. д.
Борщівський р-н, м. Борщів
48°48′05″ пн. ш. 26°02′32″ сх. д.

людина

1 самка

*

людина

1 самець

*

людина

1 самець

*

собака

1 самка

**

людина

1 самка

Bb

людина

1 самка

*

собака
кіт

2 самці,
2 самки
1 самка
1 самець

**
**

людина

1 самка

*

людина

1 самка

*

людина

1 самка

*

собака

3 самки

**

собака

1самець,
2 самки

*

людина

1 самець

Вв

людина

1 самка

*

собака
собака

1 самець,
2 самки
5 самців,
1 самка

**
**

людина

1 самка

А

собака

6 самок

**

людина

1 самка

*

людина

1 самка

*

корова
собака
кіт

2 самці,
7 самок
2 самці,
5 самок
1 самець,
2 самки

**
**
**

Львівська область
29.05.2017
10.10.2017
23.04.2019
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Буський р-н, с. Острівчик-Пильний
49°53′41″ пн. ш. 24°43′33″ сх. д.
Золочівський р-н, с. Підгородне
49°47′34″ пн. ш. 24°55′38″ сх. д.
м. Сокаль
50°29′ пн. ш. 24°17′ сх. д.

https://www.bsmu.edu.ua

кінь
собака
собака

4 самці,
8 самок
7 самців,
3 самки
2 самці,
4 самки

Bb
**
**
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Продовження таблиці 1
03.05.2019
15.09.2019
10.10.2019
15.10.2019
01.11.2019

Яворівський р-н, с. Лозино
49°56′52″ пн. ш. 23°48′53″ сх. д.
М. Львів
49°50′30″ пн. ш. 24°01′53″ сх. д
Буський р-н, с. Безброди
49°55′06″ пн. ш. 24°33′10″ сх. д.
Сокальський р-н, с. Сілець
50°17′57″ пн. ш. 24°11′53″ сх. д.
Жидачівський р-н, с. Піддністряни
49°25′41″ пн. ш. 24°12′11″ сх. д.

корова
собака
корова

1 самець,
6 самок
2самці,
2 самки
8 самців,
6 самок

**
**
**

корова

6 самок

**

собака

2 самки

**

собака

4 самці

А, Bb

собака

1 самка

*

собака

2 самки

**

Івано-Франківська область
01.04.2017
05.05.2017
10.05.2017

Коломийський р-н., с. Рунгури,
48°28′41″ пн. ш. 24°51′38″ сх. д.
Яремчанський р-н, м. Яремче
48°27′37″ пн. ш. 24°33′31″ сх. д.
Калуський р-н, м. Калуш
49°02′39″ пн. ш. 24°21′35″ сх. д.

Закарпатська область
14.06.2017
03.05.2019

м. Мукачево
48°26′29″ пн. ш. 22°42′49″ сх. д.
Хустський р-н, с. Кіреші
48°11′20″ пн. ш. 23°21′09″ сх. д.

собака
собака

1 самець,
1 самка
1 самець,
3 самки

**
**

Волинська область
29.05.2017
15.09.2017
19.09.2017
08.10.2017
10.11.2017
02.11.2018
23.04.2019
15.10.2019
18.10.2019

Горохівський р-н, с. Ярівка
50°32′54″ пн. ш. 24°54′04″ сх. д.
Любешівський р-н, с. Проходи
51°47′10″ пн. ш. 25°28′11″ сх. д.
Любомльський р-н, с. Гуща
51°16′44″ пн. ш. 23°45′06″ сх. д.
Ківерцівський р-н, с. Покащів
50°44′51″ пн. ш. 25°41′23″ сх. д.
Горохівський р-н, с. Лобачівка
50°25′15″ пн. ш. 24°58′05″ сх. д.
Любешівський р-н, с. Бихів
51°44′54″ пн. ш. 25°16′22″ сх. д.
Луцький р-н, с. Великий Омеляник
50°44′19″ пн. ш. 25°16′04″ сх. д.
Маневицький р-н, с. Кукли
51°13′28″ пн. ш. 25°38′53″ сх. д.
Володимир-Волинський р-н, с. Руснів
50°44′53″ пн. ш. 24°19′08″ сх. д.

собака
собака
корова
корова
корова
собака
собака
корова
корова

7 самців,
5 самок
6 самців,
4 самки
6 самців
4 самці,
21 самка
8 самців,
8 самок
4 самці,
5 самок
1 самець
1 самець,
6 самок
3 самці,
2 самки

*
**
**
**
**
**
**
**
**

Рівненська область
15.04.2017
28.09.2017
12.10.2017
23.10.2017
07.09.2018

Гощанський р-н., с.Бугрин
50°32′16″ пн. ш. 26°31′38″ сх. д.
Острозький р-н, с. Межиріч
50°18′04″ пн. ш. 26°28′30″ сх. д.
Сарненський р-н, с. Ремчиці
51°24′39″ пн. ш. 26°30′36″ сх. д.
Володимерецький р-н, с. Сварині
51°16′43″ пн. ш. 26°15′16″ сх. д.
м. Дубно 50°23′35″ пн. ш. 25°44′06″ сх. д.
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собака

4 самці,
9 самок

**

людина

1 самка

**

собака
корова
корова

11 самців,
5 самок
3 самці,
7 самок
1 самка
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Продовження таблиці 1
08.09.2018
20.09.2019
02.10.2019
06.05.2019
08.05.2019

Млинівський р-н, с. Вовничі
50°30′56″ пн. ш. 25°24′19″ сх. д.
м. Рівне
50°37′11″ пн. ш. 26°15′05″ сх. д
Костопільський р-н, с. Пеньків
51°01′43″ пн. ш. 26°27′24″ сх. д.
Володимирецький р-н, с. Біле
51°38′29″ пн. ш. 25°59′59″ сх. д.
Сарненський р-н, м. Сарни
51°19′37″ пн. ш. 26°37′59″ сх. д

корова
кіт
корова
собака
кінь

4 самці,
3 самки
1 самець,
1 самка
6 самців,
4 самки
3 самці,
7 самок
2 самці,
8 самок

**
**
**
**
**

Житомирська область
13.05.2017
22.05.2017
20.09.2018

м. Коростишів
50°19′07″ пн. ш. 29°03′33″ сх. д.
Любарський р-н, с. Красноволиця
50°01′56″ пн. ш. 28°00′44″ сх. д.
Олевський р-н,
м. Олевськ 51°13′40″ пн. ш. 27°38′53″ сх. д.

собака

2 самці

*

собака

6 самок

**

собака

2 самки

**

Хмельницька область
03.10.2017
14.10.2017
16.09.2017
12.10.2017
10.10.2018
25.10.2018
23.04.2019
26.04.2019

м. Хмельницький
49°25′10″ пн. ш. 26°58′46″ сх. д.
Ємільчевський р-н, смт. Ємільчене
50°52′15″ пн. ш. 27°48′26″ сх. д.
Деражнянський р-н, смт. Лозове
49°17′35″ пн. ш. 27°17′57″ сх. д.
Білогірський р-н, с. Сушівці
49°58′35″ пн. ш. 26°21′02″ сх. д.
Віньковецький р-н, смт Віньківці
49°01′59″ пн. ш. 27°14′01″ сх. д.
Славутський р-н, м. Славута
50°18′ пн. ш. 26°52′ сх. д.
Славутський р-н, с. Головлі
50°25′25″ пн. ш. 26°47′03″ сх. д.
Ярмолинецький р-н, с. Голохвасти
49°16′30″ пн. ш. 26°57′46″ сх. д.

собака
собака
прапор
корова
собака
прапор
кінь
собака

1 самець,
15 самок
5 самців,
23 самки
7 самців,
6 самок
7 самок
5 самців,
4 самки
1 самець,
1 самка
5 самців,
6 самок
6 самок

**
**
**
**
**
**
**
**

Вінницька область
10.05.2017

Барський р-н, с. Лука Барська
49°09′09″ пн. ш. 27°47′54″ сх. д.

корова

02.05.2019

м. Іллінці
49°06′ пн. ш. 29°12′ сх. д.

собака

1 самець,
8 самок
13 (5
самців,
8 самок

**
**

Чернігівська область
06.09.2018

Ніжинський р-н, с. Липів Ріг
51°04′41″ пн. ш. 31°57′07″ сх. д.

собака

1 самець,
5 самок

**

Примітка:
А – Anaplasma phagocytophilum; Bb - Borrelia burgdorferi s.l.; *- збудників не виявлено; ** - аналіз на ПЛР не проводився.

У таблиці 1 зафіксовано 74 випадки знаходження
кліщів на тваринах, людині і в травостої. Основними
живителями, на яких виявлено дорослих кліщів обох
статей, були чотири види тварин: собаки – 34 випадки,
корови – 16, коти – 4, коні – 3, людина – 15 випадків.
У двох випадках кліщів здобули на “прапор”.
Кліщів із 21 локації піддано аналізу на ПЛР з
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використанням ампліфікатора. У п’яти випадках
встановлено факт зараження кліщів збудниками: 4 –
Borelia burgdorferi s.l, 1 - Anaplasma. phagocytophilum
і 1 – міксінфекція B. burgdorferi з A. phagocytophilum.
Нами створено інтерактивну карту на основі
медичної ГІС, до якої занесені усі отримані дані
(рис. 1).
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Рис. 1. Дані про поширення кліщів D. reticulatus в Україні
(за результатами опрацювання в лабораторії ТНМУ)
Протягом 2000-2018 рр. наукові співробітники
відділу акарології Інституту зоології ім. І.І.
Шмальгаузена НАН України здійснювали польові
дослідження по виявленню кліщів виду I. ricinus та
D. reticulatus у південних областях України і в Криму.
У 311 пунктах досліджуваного регіону виявлені
локації кліщів виду D. reticulatus. Кліщів збирали на
прапор, знімали з дрібних ссавців, домашніх і диких
тварин та людей.
За результатами досліджень D. reticulatus
виявлений у 79 пунктах Одеської, 45 – Миколаївської,
44 – Херсонської, 60 – Запорізької, 57 – Донецької
областей та у 26 точках Автономної Республіки
Крим [6].
У кінцевому результаті встановлено, що локації
кліщів D. reticulatus розташовуються у проміжку:
максимально північна точка 51044’54’’ пн. ш.
(Волинська область) i найпівденніша точка 450 03’
05’’ пн. ш. (АР Крим). Крайня західна точка в межах
України виявлена на 220 42’ 49’’ сх. д. (Закарпатська
обл.) і крайня східна точка – 380 64’ 80’’ сх. ш.
(Донецька обл.).
Висновки
1. За результатами досліджень поширення кліща
D. reticulatus у західних, частини центральних і
північних областей України його виявлено у 74
населених пунктах 10 областей України. Основними
живителями, на яких було виявлено дорослі форми
кліща, були собаки, корови, коні, коти і люди.
2. Дослідження поширення кліща D. reticulatus у
південних областях показали, що цей вид трапляється
в 311 локаціях із 640 вибірок. Найчастіше він
поширений у зволожених біотопах поблизу водойм
і в урбанізованих біоценозах, в яких поширені
мишовидні гризуни і в які часто заходять домашні
тварини та люди.
3. Дослідження епідеміологічного стану кліщів
показало, що вони часто є носіями – Borelia burgdorferi
Клінічна та експериментальна патологія. 2020. Т.19, № 3 (73)

s.l. та Anaplasma. phagocytophilum.
Перспективи подальших досліджень
Впровадження в науково-дослідну роботу
медичної ГІС для дослідження морфологічних
особливостей личинок, німф та імаго іксодових кліщів
на території Тернопільської області, встановлення
існуючих закономірностей нападу кліщів залежно від
сезону і погодних умов, аналізу динаміки нападів на
людей різних життєвих стадій кліщів та порівняльної
характеристики частоти нападів кліщів у різних
біотопах.
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