низьких дозах опромінення у людей середньо
го віку, що призводить до збільшення абера
цій хроматидного типу, можливо у чоловіків,
у подібних умовах.
В подальшому цій групі постраждалих бу
де потрібна спеціалізована допомога і перш
за все препарати, сприяючі виведенню радіо
нуклідів.
Таким чином, дані нашого дослідження
дають певну уяву про розподіл типів аберацій
хромосом у вивченій вибірці людей, прожива
ючих в екологічно чистому регіоні. Необхідне
подальше поглиблене вивчення цитогенетичного моніторингу населення Полтавського ре
гіону з детальною диференціацією факторів
мутагенної дії.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Банникова Ю. А. Радиация, дозы, эффекты,
риск. М.: Мир.— 1990.— С. 67—70.
2. Аклеев А. В., Косенко М. М. Количественная
функциональная и цитогенетическая характеристика
лимфоцитов и некоторые показатели иммунитета у лиц,
принимавших участие в аварийно-восстановительных
работах на Чернобыльской АЭС//Гематол. и трансфузмол.,— 1991.— № 8.— С. 24—26.
3. Бочков Н. П. Хромосомы человека и облуче
ние.— М.,— 1971.
4. Леонард А. П. Цитология и генетика.— 1986.
— Т. 20,— № 2.— С. 115—121.
5. Пяткин Е. К., Баранов А. Е.//Биологическая ин
дикация дозы с помощью анализа аберраций хромосом
в периферической крови.
6. Littlefifld L. G., Joiner Е. Е., Du Frain R. J. et
al.//The medical Basis for Radiation Accident Prepared
ness.— New York, 1980.— p. 375—390.
7. Evans H. J., Buckton K. E., Hamilton G. E., Carothers A.//Nature.—1979.—'Vol. 277,— P. 531—534.
8. Пилмнская M. A., Шеметун A. M., Бондарь A. Ю,.
Дыбский С. С. Цитогенетический эффект в соматичес
ких клетках лиц, подвергшихся радиационному воздей
ствию в связи с аварией на Чернобыльской АЭС.//
//Вести. Академии мед. наук ССС,— 1991.—№ 8.—
С. 40—43.
9. Гублер Е. В. Вычислительные методы анализа
и распознавания патологических процессов. /Ленин
град «Медицина».— 1978.— С. 293.
10. Лакин Г. Ф. «Биометрия», издание четвер
тое. Москва. «Высшая школа».— 1990.

ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ТА ЕПІЗООТОЛОГІЯ
ХВОРОБИ ЛАЙМА В УКРАЇНІ
І. В. Небогаткін, Н. М. Семенова
Центральна санітарно-епідеміологічна
станція
Міністерства охорони здоров’я України
Хвороба Лайма (X. Л.) (кліщовий бореліоз) — відносно нова для України нозологіч
на форма. Вперше випадки цього захворюван
ня зареєстровані у 1962 році у США (БсгітепЦ, И. І., 1970). Вперше хвороба описана
Бургдорфером (Ви^сІогІег, 1982) як захворю
вання з характерною мігруючою кільцевою
еритемою, викликане невідомим натоді видом
борелій. Назву хвороба отримала від назви
містечка Лайм (штат Коннектікут, США), де
в 1975 р. виник її перший спалах.
Хвороба Лайма — захворювання з вира
женою природною вогнищевістю. її вогнища

виявлені в Північній Америці, Європі та Азії.
Природне носійство збудника встановлено у
багатьох видів ссавців та птахів (Magnarelli,
1985, 1986). ЗберігачеМ та переносником
збудника являються кліщі роду Ixodes (An
derson, 1983). В Європі основними переносни
ками ХЛ являються кліщі І. persulcatus Sch.;
І. ricinus L. (Kahl O., Khulle W., 1988; Koренберг, 1991). З названих видів на Україні
живе тільки лісовий кліщ І. ricinus. Людина
заражується трансмісивно внаслідок укусу
кліща. Інших Шляхів передачі збудника ХЛ
не встановлено (Burgess, 1986).
Основною клінічною ознакою хвороби є
мігруюча кільцева еритема, яка з’являється
на місці укусу кліща і являє собою коло гіперемованої шкіри діаметром 2—5 см. з більш
блідим центром (Деконенко Е. Л. и др., 1986).
Розрізняють три етапи хвороби: загально ін
фекційний — з рдз§итком_ кільцевої еритеми
на місці укусу кліща (від початку захворю
вання до 4—5 тижня) ; неврологічних або кардіальних ускладнень (з 2 до 22 тижня) ; суг
лобних та інших запальних порушень (з 6
тижня і пізніше) (Деконенко Е. П., 1987).
У США спеціалізованим центром в Атланті з
1982 р. ведеться облік захворюваності і що
року реєструється більше 5 тисяч хворих. В
Європі кількість хворих сягає 15 тисяч на рік
(Kranhkeit, 1988). В ендемічних вогнищах
спостерігаються переважно спорадичні випад
ки, рідше — групові захворювання та спалахи
серед місцевого населення. Сезонне зростання
захворюваності відзначається у квітні-червні
та вересні-жовтні — тобто в сезони найбіль
шої активності пасовищних та лісових іксодових кліщів.
Метою нашої роботи було з’ясування епі
демічної та епізоотичної ситуації по бореліозу
Лайма в Україні. Оцінка захворюваності про
ведена по матеріалах обласних та міських
клінічних лікарень, обласних, Кримської рес
публіканської та Центральної санепідстанцій,
КНДІЕтаІХ з 1988 по 1993 рр. Ретроспектив
но аналізувались карти епідеміологічного об
стеження, історії хвороб та амбулаторні кар
тки хворих, що звертались за медичною допо
могою з приводу укусу кліща. Сироватки кро
ві досліджувались у лабораторії переносників
інфекцій НДІЕМ ім. М. Ф. Гамалеї АМН Ро
сії. Всього проаналізовано 211 карток хворих,
епідеміологічних та амбулаторних карток. Ре
зультати приведені в таблиці.
З червня 1990 р. по липень 1992 р. в лабо
раторії відділу особливо небезпечних інфекцій
Центральної санепідстанції МОЗ України ме
тодом темнопільної мікроскопії з ціллю вияв
лення збудника ХЛ досліджено 1222 кліщі
Ixodes ricinus з 36 районів Волинської, Жито
мирської, Закарпацької, Львівської, Сумської
Хмельницької областей України та м. Севас
тополя. Продивлялись вітальні препарати по
методу Ковалевського (Ковалевський та ін.,
1990). Збудники виділялись методом висіван
ня кліщів на живильне середовище вмісту ки
шечника у лабораторії переносників інфекцій
НДІЕМ ім. М. Ф. Гамалеї АМН Росії.
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Результати аналізу захверюванності ХЛ та кільцевою кліщовою еритемою (ККЕ) на території
Республіки Крим, Миколаївської, Київської та Хмельницької областей за 1988—1993 рр.
К р

Им
Серология

РІК

ККЭ

ХЛ

1988
1989
1990
1991
1992
1993

8
14
6
10
13
5

13
5

Всього :

56

42

абс.

5
1
2
1
2

2 3 ,8
5 ,3
2 0 ,0
5 ,2
9,1
0

11

Н .2

4
9
9
2

%

—

ККЭ

ХЛ

%

абс.

1

КК3

0

ХЛ

3

%

абс.

0

ККЭ ХЛ

%

1

0

1
3

4

8

0

1

3

0

Серология

Серология

Серология

Серология

Всього

Хмельницька

Київська

М иколаївська

1

0

ККЭ ХЛ

абс.

%

8
15
7
13
17
5

13
9
4
9
9
2

5
1
2
1
2
—

2 3 ,8
4 ,2
18,2
4,5
3 ,9

65

46

11

9,9

0

де К К Е —діагноз кільцева кліщова еритема,
Х Л — діагноз хвороба Лайма,
Серологія — з них пдітверджено серологічно.

Встановлена спонтанна зараженість збуд
ників Borrelia Burgdorferi кліщів І. ricinus.
Цим самим встановлено існування двох при
родних вогнищ ХЛ в Україні. Перший знахо
диться в республіці Крим і займає територію
Кримських гір та передгір’їв, а другий — на
території Чорноморського державного біосферного заповідника «Волижів ліс» в Оча
ківському районі Миколаївської області (Кінбурнський півострів). У республіці Крим ви
явлено комбіноване вогнище етіологічно різ
них захворювань — ХЛ та кліщового енцефа
літу, переносником яких є кліщі Ixodes rici
nus.
Індивідуальною мікроскопією вмісту ки
шечника досліджено 1222 кліщі Ixodes ricinus
з Волинської, Житомирської, Закарпатської,
Львівської. Сумської та Хмельницької облас
тей України. В Burgdorferi виявлена у 89 клі
щів (16,3%) з 14 населених пунктів 9 районів
вищевказаних областей. Зараженість самок і
самців приблизно рівна — 16,9% та 15,9%
відповідно.
Таким чином встановлено, що розповсюд
ження В. Burgdorferi в Україні пов’язане з
ареалом основного переносника — кліща І. ri
cinus. Останній внаслідок своєї пластичності
здатний до діапаузи на всіх фазах розвитку,
а також можливості паразитувати на широ
кому спектрі годувальників, серед яких бага
то видів ссавців, птахів, плазунів (Емчук,
1960. 1972; Филиппова, 1977), пристосувався
до сучасних умов існування і не тільки розши
рює свій ареал, а й утворює вогнища підви
щеної кількості. Це може призвести до виник
нення нових вогнищ ХЛ.
В Україні у циркуляцію борелій можуть
включатися ще 6 видів іксодових кліщів:
I. trianguliceps Birula, І. crenulatus Koch.,
I. kaizeri Arthur, I. eldaricus Djapar, I. redikorzevi Olenev, I. laguri laguri 01, H. punctata
Can. et Fanh. Інші види роду Ixodes внаслідок
своєї малої чисельності практичного значення
в епізоотології ХЛ не мають.
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Отримані дані свідчать про поширення
природних вогнищ хвороби Лайма на всій те
риторії України і про можливу інтенсифіка
цію епідемічного процесу. Ми проаналізували
історії хвороби, епідеміологічні та амбулатор
ні картки 211 випадків захворювань, пов’яза
них з укусом кліща (таблиця).
Враховуючи, що бореліоз Лайма — порів
няно нова нозологічна одиниця і не включена
до статистично-звітних форм, у більшості ви
падків (65) за клінічними ознаками ставився
діагноз «кільцева кліщова еритема» (ККЕ).
Діагноз ХЛ ставився при наявності типової
картини початкової фази захворювання (міг
руючої кільцевої еритеми в 46 випадках), а
інколи тільки після серологічного підтверд
ження клінічного діагнозу (в 11 випадках).
Низький процент серологічного підтверджен
ня (9,9%) зумовлений відсутністю власних
діагностикумів. Епідеміологи реєструють ли
ше серологічно підтверджені випадки.
Наприклад, у Миколаївській області у 8
випадках діагноз ККЕ ставився внаслідок від
сутності можливості проведення серологічного
дослідження. У республіці Крим щорічно в
середньому 8 хворих при наявності еритеми
на місці укусу кліща, підвищенні температури
тіла та невралгіях ставився діагноз «алергіч
на реакція на укус кліща» внаслідок анало
гічних обставин. Крім того, в республіці Крим
щорічно в середньому 10 захворілих після
укусу кліща, відмовляються від госпіталізації.
За літературними даними (Коренберг и
др., 1990) в 20% випадків захворювання має
стертий початок і не супроводжується харак
терною мігруючою еритемою. У таких випад
ках люди, як правило, взагалі не звертаються
до лікаря. Прикладом може служити хвора,
госпіталізована в 1986 р. до клінічної лікарні
№ 7 м. Симферополя з тяжким поліартритом,
характерним для останнього етапу ХЛ, через
6 місяців після укусу кліща. Діагноз ХЛ був
підтверджений
результатами серологічних

досліджень в НДІЕМ ім. М. Ф. Гамалеї АМН
Росії.
Ці дані дають підстави припустити, що
захворювання людей ХЛ на території Украї
ни зустрічаються значно частіше, ніж це фік
сується в даний час. Невелика кількість вияв
лених випадків ХЛ пояснюється з одного бо
ку низьким рівнем знайомства лікарів з клі
нічними та епідеміологічними особливостями
даної інфекційної форми і з другого — не на
лагодженістю лабораторної діагностики, яка
в практичних лабораторіях, як правило, не
здійснюється внаслідок відсутності власних
діагностикумів.
Паралельно нами аналізувались дані про
захворюваність кліщовим енцефалітом (КЕ)
в республіці Крим за 1988—1992 рр. З 55 ви
падків у 3 хворих КЕ (у 1989 і 1990 р.) вияв
лялась сукупність клінічних ознак, характер
них для ХЛ та КЕ, що дозволяє попередньо
припустити можливість зараження двома
збудниками одночасно та мікстінфекцію і ви
магає серологічного підтвердження.
Враховуючи наявність на Україні природ
них вогнищ ХЛ, результати епідеміологічного
аналізу та особливості клінічної картини
цього захворювання (поліморфність клініч
них ознак, небезпечність виникнення пізніх
ускладнень) для уточнення епідемічної ситу
ації та підвищення ефективності лікування
ХЛ необхідно провести широкомасштабні се
рологічні дослідження всіх осіб, захворілих
внаслідок укусу кліща, а не тільки хворих з
кільцевою еритемою. Крім того, для з’ясуван
ня імунного статусу населення в природних
вогнищах необхідно провести скринінгове се
рологічне обстеження (наприклад донорів) на
наявність антитіл до В. Burgdorferi.
Висновки:

^

1. Отже, вперше проаналізована епідеміч
на та епізоотична ситуація по ХЛ в Україні.
2. Виявлені активні природні вогнища бореліозу Лайма в Миколаївській області та
республіці Крим.
3. Виявлена висока (16,3%) зараженість
кліщів роду Ixodes борелією Burgdorferi в 9
районах Волинської, Закарпацької, Житомир
ської, Львівської, Сумської та Хмельницької
областей, що являє собою велику потенційну

епідемічну небезпеку зараження людей під
час виробничої діяльності та відпочинку в
місцях мешкання кліщів.
4. Контакт населення з кліщами на тери
торії природних вогнищ зумовлює значну за
хворюваність ХЛ.
5. Припускається (за клінічними ознака
ми) можливість зараження людини одночасно
збудниками КЕ та ХЛ на території комбіно
ваного природного вогнища цих захворювань
у республіці Крим.
6. Виявлена незначна кількість ХЛ (46) на
території України при високому рівні зара
женості кліщів Ixodes борелією Burgdorferi
не відображає реальної епідемічної картини,
а лише характеризує низький рівень інформованості про дану хворобу, відсутність власних
діагностикумів і вимагає пильної уваги та по
дальших досліджень.
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