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Лайм-бореліоз (ЛБ) – найпоширеніша кліщова хвороба в країнах Пів-
нічної півкулі Землі з помірним кліматом. Спричинюють ЛБ спірохети, які 
згруповані у комплекс Borrelia burgdorferi sensu lato, переносники – іксо-
дові кліщі (Ixodidae), резервуарними господарями слугують десятки видів 
дрібних ссавців, птахи, а також резервуарами можуть бути домашні тварини, 
зокрема собаки та коти.

Незважаючи на те, що в Європі та Північній Америці ґрунтовно вивчали 
питання екології та епідеміології цієї хвороби, існує суттєва невизначеність 
ветеринарних аспектів Лайм-бореліозу.

Пошук, відбір та аналіз наукових даних за темою дослідження прово-
дили за прийнятними правилами для систематичних оглядів літератури. 
Використовували наукометричну базу Web of Science Core Collection, базу 
наукових статей PubMed та базу Наукова періодика України. Використали 
сімдесят чотири наукові статті, які містили необхідний набір даних та відпо-
відали поставленій меті.

Висвітлено основні питання етіології хвороби, подано характеристи-
ку збудника, його властивості, генотиповий склад борелій, які зумовлюють 
захворювання на Лайм-бореліоз, поширення патогенних генотипів борелій 
в Європі та Україні. Описано зв᾿язок поширення Лайм-бореліозу із еколо-
гічними чинниками, кліматичними змінами та антропогенним впливом на 
біоценози і біотопи, значення переносників та резервуарних господарів у 
поширенні ЛБ. Представлено дані про розповсюдження та ступінь інфіко-
ваності іксодових кліщів бореліями, а також поширення ЛБ серед населення 
Європи та України. Розглянуто серопревалентність кожного із видів тварин 
(собаки, коти, коні, жуйні тварини), задокументовані клінічні прояви ЛБ, та 
показники поширення ЛБ серед тварин в Європі та Україні, а також відомі на 
сьогодні засоби лікування, профілактики та діагностики ЛБ тварин.

Ключові слова: Borrelia burgdorferi sensu lato, етіологія хвороби Лай-
ма, іксодові кліщі, Ixodidae.
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Постановка проблеми та аналіз остан-
ніх досліджень. Лайм-бореліоз (синоніми: 
хвороба Лайма, кліщовий бореліоз, англ. 
– Lymedisease, Lyme Borreliosis, франц. – 
lamaladiede Lyme, нім. – Die Lyme-Krankheit) 
– інфекційне, зоонозне, природно-вогнище-
ве, облігатно-трансмісивне захворювання, 
збудником якого є бактерії, які належать до 
родини Spirochaetaceae, рід Borrelia (В), вид 
Borreliaburgdorferi (Вb), переносники – іксодо-
ві кліщі (Ixodidae) [1, 2]. Борелії, які спричиню-
ють Лайм-бореліоз (ЛБ), функціонально згру-
повані в комплекс B. burgdorferi sensu lato [3].

Подібно до Західної Європи та США, ЛБ є 
однією із найбільш домінуючих кліщових хво-
роб в Україні [4–6]. Для України ЛБ відносно 
нове інфекційне захворювання, перший ви-
падок ЛБ у людини підтверджено у 1984 р., а 
офіційну реєстрацію почали проводити лише з 
2000 року [7]. Як в Україні, так і країнах Євро-
пи спостерігається тенденція до зростання ви-
падків захворювання на ЛБ серед людей [4, 7].

Збудники ЛБ в ензоотичному циклі цир-
кулюють між іксодовими кліщами та значною 
кількістю хребетних господарів. Кліщ має жи-
витися кров᾿ю зараженого хребетного госпо-
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даря, щоб заразитися бореліями і мати мож-
ливість передавати їх під час живлення іншим 
хребетним та завершити цикл. Кілька десятків 
видів дрібних ссавців, особливо гризунів, мо-
жуть слугувати для B. burgdorferi sensu lato 
потенційними резервуарними господарями, які 
становлять основну групу хребетних, сприй-
нятливих до збереження збудника в природі.
Також повідомляється про наземних птахів та 
ящірок, які є резервуарами для B. burgdorferi 
sensu lato, хоча значення птахів та плазунів не-
значне порівняно із ссавцями [8].

ЛБ поширений на територіях із помірним 
кліматом. Поширення та чисельність популя-
цій кліщів залежить від низки чинників, зокре-
ма: масштабний кліматичний вплив, місцевий 
мікроклімат, вплив людини на екосистеми, 
через збільшення землекористування, зміни 
земельного покриву, фрагментація середовища 
мешкання диких тварин та зміни у рослинній 
структурі [3]. 

На ЛБ хворіють як люди так і тварини. Ви-
вченню хвороби Лайма у людей присвячена 
значна кількість вітчизняних та зарубіжних 
наукових досліджень. Для ветеринарної ме-
дицини вивчення ЛБ у тварин залишається 
актуальним питанням [9]. Ознаки дерматоло-
гічних, неврологічних або серцевих проявів, 
які спостерігаються у людей, у тварин зустрі-
чаються рідко та недостатньо добре задоку-
ментовані [10]. Крім того, тварини частіше 
піддаються нападу кліщів, ніж люди та здат-
ні сприймати і довгий час зберігати збудни-
ків інфекційних хвороб під час контакту, як 
з дорослими кліщами, так і з німфами, тому 
деякі тварини можуть слугувати сторожовими 
господарями, як індикатори епідеміологічної 
небезпеки на певній території [10–13]. Біль-
шість серопозитивних тварин не мають вира-
жених клінічних ознак хвороби ні в експери-
ментальних, ні польових умовах. Наприклад, 
ознаки лайм-артриту, що спостерігаються у 
незначної частини заражених собак, є тимча-
совими або швидко реагують на лікування ан-
тибіотиками [10].

Мета дослідження – встановити сучасний 
стан проблеми Лайм-бореліозу тварин. Про-
вести систематичний аналіз та узагальнення 
даних з наукових джерел щодо Лайм-борелі-
озу тварин, зокрема: етіології, еколого-епізо-
отологічного прояву поширення, діагностики, 
клінічних ознак, лікування та профілактики 
захворювання.

Матеріал і методи дослідження. Проведе-
но пошук, відбір та аналіз наукових статей за 
темою дослідження, за правилами прийнятни-

ми для систематичних оглядів літератури [14]. 
Для пошуку наукових статей застосовували ін-
струменти наукометричної бази Web of Science 
Core Collection (http://apps.webofknowledge.
com), бази наукових статей PubMed (https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov), а для пошуку від-
чизняних джерел – базу Наукова періодика 
України (http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/
irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe).

Були застосовані наступні ключові слова 
для пошуку: Лайм-бореліоз (Lyme Borreliosis) 
або хвороба Лайма (Lyme disease) з кожним 
із: збудник Borrelia (pathogen Borrelia), по-
ширення (spread), іксодові кліщі Borrelia 
(Ixodes ticks Borrelia), тварини-резервуари 
(animals reservoirs), собаки (dogs), коти (cats), 
коні (horses), жуйні тварини (ruminants), 
клінічні ознаки (cliniclesings), діагностика 
(diagnostics), профілактика (prevention), ліку-
вання (treatment). Для уточнення результатів 
використовували відповідні інструменти роз-
ширеного бібліографічного пошуку, зокрема 
було обмежено роки публікацій періодом 2015 
–2020 рр., у випадку пошуку статей щодо хро-
нології відкриття генотипів Borrelia burgdorferi 
sensu lato використано статті з 1984 р., коли 
такі дослідження були розпочаті. Розглядали 
публікації у журналах з категорій: інфекцій-
ні хвороби (infectious diseases), мікробіологія 
(microbiology), імунологія (immunology), ве-
теринарні науки (veterinary sciences), екологія 
(ecology). До загальної вибірки були включені 
публікації англійською та іншими національ-
ними мовами.

Загалом, за основним запитом Лайм-борелі-
оз (Lyme Borreliosis) або хвороба Лайма (Lyme 
disease) отримали 14817 статей, а після уточ-
нення результатів та сортування – 528 статей.

На другому етапі, публікації фільтрували 
за відповідністю наступним характеристикам: 
стаття опублікована у рецензованому журна-
лі, тема статті відповідає сфері дослідження, 
географічна належність результатів відповідає 
території України та країнам Європи, методо-
логія дає змогу досягти поставленої мети, ре-
зультати у статті є оригінальними та інформа-
тивними. Після фільтрування з 528 статей було 
відібрано 74 статті, які містили необхідний на-
бір даних та за змістом відповідали поставле-
ній меті дослідження, були включені до аналі-
зу. На основі аналізу даних з відібраних статей 
було зроблено висновки про стан проблеми ЛБ 
тварин в Україні та Європі.

Результати дослідження. Етіологія та 
збудник ЛБ. Нині виділено щонайменше 52 
види борелій. Борелії умовно поділено на дві 

http://apps.webofknowledge.com
http://apps.webofknowledge.com
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe


66

Науковий вісник ветеринарної медицини, 2021, № 1                                                                                  nvvm.btsau.edu.ua

групи. Перша група включає 21 вид борелій, 
які здатні зумовлювати ЛБ. Це грамнегативні 
спірохети, які мігрують в організмі господа-
ря інтерстеціально. Друга група нараховує 29 
видів борелій, які здатні спричинювати реци-
дивуючу лихоманку і мігрують в організмі ге-
матогенно. Ще 2 види борелій позначають як 
невизначені [15, 16].

На сьогодні відомо, що збудник ЛБ  
B. burgdorferi – це грамнегативна, спіралепо-
дібна спірохета, її довжина коливається від  
8 до 30 мкм, ширина – 0,18–0,25 мкм, має 
джгутики, особливістю є відсутність мітохон-
дрій та ундулюючої мембрани [17]. Для куль-
тивування B. burgdorferi потребує складного, 
рідкого поживного середовища, яке є суміш-
шю різних амінокислот, вітамінів та факторів 
росту, збагачені бичачим альбуміном та кроля-
чою сироваткою, містять глюкозу, холестерин 
та пептон, різні солі магнію, натрію, кальцію 
та калію, рН 7,6. Оскільки борелії є мікроае-
рофілами, а на експресію генів впливає рівень 
кисню, їх потрібно вирощувати в тригазовому 
інкубаторі, встановленому на рівні 5 % CO2,  
3 % O2, 92 % N2. Культуральні властивості 
проявляються через 1–4 тижні після інкубу-
вання за температури 30–35 °С [18–20]. Куль-
тивування та виділення борелій досить трива-
лий (до трьох місяців) та трудомісткий процес. 
Тому, через складність та низьку чутливість не 
застосовують у практиці для діагностики ЛБ. 
Однак, ізоляція та вирощування штамів боре-
лій необхідні для біологічних, мікробіологіч-
них, екологічних та генетичних наукових до-
сліджень [18, 21].

Борелії мають низьку стійкість, тому не мо-
жуть вижити поза межами тіла кліща, або го-
сподаря [21].

Борелії, які передаються іксодовими кліща-
ми і пов'язані з інфекціями ЛБ, функціональ-
но згруповані в комплекс Borrelia burgdorferi 
sensu lato (табл. 1).

B. burgdorferi sensu lato мають значний ан-
тигенний поліморфізм. Антигенна структура 
представлена поверхневими білками OspA, 
OspВ і OspС, OspD, OspE, OspF, OspG, джгу-
тиковим і цитоплазматичними антигенами. 
Найбільша варіабельність у B. garini (OspС – 
13 варіантів; OspA – 7), та B. afzelii (OspС – 8, 
OspA – 2) [41].

У Європі найпоширенішими генотипами 
комлексу B. Burgdorferi sensu lato є: B. afzelii 
(46,6 %), B. garinii (23,8 %), B. valaisiana (11,4 %), 
B. burgdorferi sensu stricto (10,2 %), B. lusitaniae 
(7,0 %) та інші генотипи Borrelia burgdorferi 
sensu lato (B. bavariensis, B. spielmanii,  

B. finlandensis та B. bissettiae), відсоток поши-
рення яких становить менше одного [1, 42].

В Україні інформація щодо поширення ге-
нотипів комплексу B. Burgdorferi sensu lato су-
перечлива та неоднорідна. За деякими даними, 
в Україні циркулюють такі генотипи борелій: 
B. garini, B. valaisiana, B. afzelii та B. burgdorferi 
sensu stricto [43, 44].

Еколого-епізоотологічний прояв поши-
рення Лайм-бореліозу в Україні та Європі. 
Розуміння циклів передачі B. Burgdorferi sensu 
lato, що циркулюють в екосистемах, є склад-
ним завданням для систем із багатьма вида-
ми господарів. Загальна схема циклу передачі  
B. burgdorferi sensu lato ґрунтовно вивчена у 
Північній Америці, Азії та Європі [45]. 

Основним вектором поширення B. bur- 
gdorferi sensu lato є твердотілі кліщі Ixodes.  
У Європі – це I. ricinus, у Східній Європі та Азії 
– I. Ricinus та I. рersulcatus, в Північній Амери-
ці – I. Scapularis та I. Pacificus [1, 10]. 

Життєвий цикл Ixodes триває 2–3 роки, за 
цей період кліщ проживає чотири стадії: яйця, 
личинки, німфи, дорослі особини. Оскільки 
трансоваріальної передачі борелії немає, ли-
чинкову стадію має набути B. burgdorferi, хар-
чуючись зараженими хребетними. Після линь-
ки личинки у німфу, заражені кліщі можуть 
передавати B. burgdorferi неінфікованим госпо-
дарям, завершуючи цикл. За деякими даними, 
поширеність B. burgdorferi серед німф та до-
рослих кліщів може досягати 50 % [36, 37, 39].

За останні роки іксодовий кліщ значно 
розширив свій географічний ареал та сезонну 
активність у Європі, зокрема і Україні. Іксо-
дові кліщі поширені в усіх країнах Північної 
півкулі з помірним кліматом [1, 45, 49–51]. 
Географічний розподіл I. ricinus пов’яза-
ний із кліматичними чинниками, такими 
як вологість, ґрунтова вода та температура 
повітря, а також з типом рослинності [52]. 
Дослідження вказують на те, що глобальне під-
вищення температури навколишнього сере-
довища істотно впливає на збільшення ареалу  
I. ricinus. За останнє сторіччя, середньорічна 
температура в Світі підвищилася на 0,7 °C, 
а за даними офіційного порталу Міністерства 
енергетики та захисту довкілля України, в 
Україні за останні 30 років середньодобова 
температура повітря збільшилась на 1,2 °C. 
Прогнозують, що потепління вплине на пе-
реносників та тварин-резервуарів, їх геогра-
фічний розподіл, фізіологію, а також на взає-
модію переносник → господар → збудник, із 
перспективою зростання кількості векторних 
захворювань [1, 51, 52].
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Таблиця 1 – Хронологія вивчення генотипів збудників ЛБ, які функціонально згруповані в комплекс  
                     Borrelia burgdorferi sensu lato

Генотип Географічне
поширення Переносник Резервуарний 

господар Рік Посилання 

B. burgdorferi 
sensu stricto

Північна Америка, 
Євразія, Північна 
Африка, Європа

Ixodes ricinus,
Ixodes scapularis,
Ixodes pacificus

Дрібні ссавці, 
птахи, реп-
тилії

1984 [22]

B. garinii

Європа, Євразія, 
Японія, Канада, 
Корея, Монголія, 
Китай, Африка

Ixodes ricinus, 
Ixodes persulcatus, 
Ixodes pavlovskyi,
Ixodes trianguliceps

Птахи, дрібні 
ссавці 1992 [23]

B. afzelii
Європа, Росія, Китай, 
Японія, Корея, 
Монголія

Ixodes ricinus, 
Ixodes persulcatus, 
Ixodes pavlovskyi, 
Ixodes trianguliceps, 
Ixodes hexagonus, 
Ixodes nipponensis

Птахи, дрібні 
ссавці 1994 [24]

B. japonica Японія Ixodes ovatus Дрібні ссавці 1994 [25]

B. andersonii США Ixodes dentatus,
Ixodes scapularis

Рептилії, кро-
лики, дрібні 
ссавці

1995 [26]

B. lusitaniae Європа, Північна 
Африка, Туреччина

Ixodes ricinus, 
Ixodes hexagonus, 
Ixodes uriae

Птахи, дрібні 
ссавці 1997 [27]

B. tanukii Японія, Непал Ixodes tanuki Дрібні ссавці 1997 [28]

B. turdi Японія, Норвегія Ixodes ricinus, 
Ixodes turdus

Дрібні ссавці, 
птахи 1997 [28]

B. valaisiana Європа, Китай, 
Японія, Корея

Ixodes ricinus, 
Ixodes persulcatus, 
Ixodes hexagonus,
Ixodes nipponensis

Птахи, 
рептилії 1997 [27]

B. sinica Китай, Непал Ixodes ovatus Дрібні ссавці 2001 [29]

B. spielmanii Центральна Європа, 
Угорщина, Україна

Іxodes ricinus,
Ixodes hexagonus Іжаки, соні 2006 [30]

B. yangtzensis Китай Ixodes granulatus,
Ixodes nipponensis Дрібні ссавці 2008 [31]

B. bavariensis Європа,
Азія, Євразія

Іxodes ricinus,
Ixodes persulcatus

Гризуни, їжа-
ки, птахи 2009 [32]

B. americana США
Ixodes pacificus
Ixodes spinipalpis
Ixodes minor

Білонога 
миша, деякі 
види птахів

2010 [33]

B. carolinensis США Ixodes minor
Бавовняна 
миша, кущо-
вий щур

2011 [34]

B. finlandensis Фінляндія Ixodes ricinus 2011 [35]

B. chilensis Південна Америка Ixodes stilesi Рисовий щур 2013 [36]

B. kurtenbachii США Ixodes scapularis Гризуни 2014 [37]

B. bissettiae Північна Америка, 
Центральна Європа

Ixodes scapularis, 
Ixodes pacificus, 
Ixodes ricinus, 
Ixodes affinis

Кущовий щур, 
бавовняна 
миша, оленячі 
миші, реп-
тилії

2016 [38]

B. californiensis США
Ixodes jellisoni,
Ixodes рacificus, 
Ixodes spinipalpis

Каліфорній-
ська миша 2016 [11]

В. mayonii США Ixodes scapularis Білоногі 
миші, білки 2016 [39, 40]
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У переміщенні та розширенні ареалів ЛБ 
суттєве значення має антропогенний вплив на 
навколишнє середовище, який призводить до 
трансформації природних осередків ЛБ, їх ак-
тивізації та появи нових. В умовах зростаючої 
урбанізації, відбувається перетворення біоце-
нотичних структур природних вогнищ ЛБ в ур-
баністичні вогнища, які розміщуються на гра-
ницях міст, у паркових та лісо-паркових зонах 
і підтримуються через бродячих собак, котів та 
синантропних тварин, переважно мишей, щу-
рів та міських птахів [49, 53]. Водночас однією 
з важливих причин поширення ЛБ вважають 
міграцію перелітних птахів, які легко долають 
різноманітні бар’єри, що здатні зупинити мі-
груючих ссавців. Птахи можуть транспорту-
вати інфікованих кліщів, заражатися від них 
та слугувати резервуарними господарями для  
B. burgdorferi [54, 55].

Резервуарними господарями для B. burg-
dorferi є дикі тварини, такі як гризуни, ящірки, 
їжаки, олені, птахи тощо, котрі є джерелом для 
харчування іксодових кліщів [8]. Циркуляція 
збудника ЛБ у дикій природі відбувається на-
ступним чином: кліщі → дикі тварини та/або 
птахи → кліщі. В епізоотичний ланцюг можуть 
залучатися домашні тварини, такі як собаки, 
коти, коні та жуйні тварини [56].

У Західній Європі грунтовно досліджено 
розподіл і поширеність B. burgdorferi sensu 
lato серед іксодових кліщів. Однак, у Східній 
Європі, особливо в Україні, даних про кліщів 
та збудника ЛБ недостатньо [57]. За даними 
загальноєвропейського мета-аналізу, найви-
щий ступінь інфікованості іксодових кліщів 
бореліями комплексу B. burgdorferi sensu lato 
зафіксовано у Центральній Європі (19,3 %), а 
найнижчий – на Британських островах (3,6 %) 
[1]. В Україні проведено дослідження в п᾿яти 
областях: Чернівецькій, Хмельницькій, Ки-
ївській, Тернопільській та Вінницькій. До-
слідили кліщів зібраних з домашніх та диких 
тварин, а також з рослинності. Поширеність  
B. burgdorferi sensu lato у I. ricinus варіювала 
від 27 до 44 %, середня комбінована пошире-
ність для п’яти міст становила 26 % [57].

За даними моніторингу Міністерства охо-
рони здоров᾿я (МОЗ), в Україні інфікованість 
досліджених іксодових кліщів бореліями ста-
новила: у 2019 р. –  досліджено 12 984 кліщі, 
зараженість –  14,13 %; у 2018 р. –  досліджено 
>13 тисяч, зараженість – 14,61 %; у 2017 р. – 
досліджено >11 тис., зараженість – 17,05 %; у 
2016 р. – досліджено > 10 тис., зараженість – 
8,09 %; у 2015 р. – досліджено > 5 тис. екземпля-
рів, зараженість – 27,1 %. Найбільше дослідже-
но I. ricinus – 68,78 % та Dermacentor reticulatus 

– 22,91 %, а також D. marginatus, Rhipicephalus 
rossicus, R. sanguineus, R. bursa, Haemaphysalis 
punctata і Hyalomma marginatum. Сумарна 
зараженість інших видів становила 8,31 %  
(2018 р. — 12,28 %; 2017 р. — 10,16 %) [50].

Захворюваність населення на ЛБ спостері-
гається по всій території України, у південних 
областях ЛБ реєструють менше, порівняно з 
іншими областями, що, ймовірно, пов᾿язано із 
посушливим кліматом, який створює неспри-
ятливі умови для I. ricinus [7]. За статистич-
ними звітами МОЗ, серед населення України 
у 2019 році зареєстровано 4482 випадки за-
хворювання на хворобу Лайма, що нижче, ніж 
у 2018 році – 5418 випадків, але вище, ніж у  
2017 році – 3955 випадків і у 2016 році –  
2758 випадків. Найбільше хворих на ЛБ за  
2019 рік зареєстровано у центральних облас-
тях: Київській – 507 випадків, Вінницькій 
– 375, Черкаській – 309, Харківській – 289, 
Сумській – 250, Полтавській – 245, Львівській 
– 241, Дніпропетровській – 234, Тернопіль-
ській – 209, Чернігівській – 173, Донецькій та 
Житомирській – по 149, Хмельницькій – 144, 
у інших областях кількість випадків станови-
ла менше 100, найнижчий показник у Херсон-
ській області – 2 випадки, відповідно [50].

Лайм-бореліоз у тварин. Зараження тва-
рин відбувається внаслідок укусу кліща. Кон-
такт зараженого кліща зі шкірою тварини 
спричиняє підвищення температури кліща, в 
бореліях спрацьовує сигнал активності, який 
дозволяє їм мігрувати з кишечнику кліща до 
його слинних залоз. Після контакту з кров'ю, 
поверхневі білки OspA (і OspB) замінюють-
ся впродовж 36–48 год на OspC, який зв’язу-
ється із слинним білком кліща Salp 15. Через  
24–48 год борелії мігрують в тканини орга-
нізму тварини. Після чого борелії на своїй по-
верхні експресують білок VlsE. Варіабельність 
цього білка дає змогу борелії уникати імунного 
захисту господаря [58].

Лайм-бореліоз у собак. Більшість серопо-
зитивних собак не мають клінічних ознак як 
за природного, так і експериментального зара-
ження [10, 59]. В ендемічних районах, симпто-
матична форма ЛБ розвивається лише у 5–10 % 
із 75 % серопозитивних собак [60].

Експериментальні дослідження доводять, 
що інкубаційний період за ЛБ у собак стано-
вить 2–5 міс. [58].

Якщо собаки хворіють клінічно на ЛБ, то 
частіше захворювання буде проявлятися як 
лайм-артрит, лайм-кардит або лайм-нефрит, 
що супроводжуються лихоманкою та апа-
тією. Неврологічні ознаки захворювання та 
лайм-кардит задокументовані недостатньо.  
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За даними експериментального інфікування 
собак B.burgdorferi sensu stricto, у незначної 
частини із них може розвинутися лайм-артрит 
[1, 10, 46]. Щодо здатності інших генотипів 
B. burgdorferi sensu lato спричинювати захво-
рювання у собак, то B. afzelii була виділена у 
собаки з клінічними ознаками (кульгавість, 
болючість суглобів, кардіопатія, підвищення 
температури) в Польщі [60]. В умовах експери-
менту доведено, що собаки можуть передавати 
борелію кліщам, що вказує на їх значення як 
резервуарів та створює ризик для зараження 
людини [33]. Частота захворюваності у людей 
зростає із збільшенням серопродуктивності у 
собак [12].

Серопозитивність у собак на території 
Європи, в районах з різним ступенем енде-
мічності, коливається від 0,0 до 57,5 %. Слід 
зазначити, що вищу чутливість до збудника 
ЛБ проявляють собаки породи Бернський зен-
ненхунд, причина не з᾿ясована. Частота вияв-
лення ДНК борелії за допомогою ПЛР у со-
бак коливається від 0,0 (у безсимптомних)  до  
60,0 % (з клінічними ознаками). ДНК B. afzelii, 
B. valaisiana, B. burgdorferi sensu stricto та  
B. garinii превалювала порівняно з іншими ге-
новидами [46].

В Україні доступні дані лише про лабо-
раторне дослідження сироватки крові собак 
із підозрою на ЛБ, проведених за допомогою 
імуноферментного аналізу (ІФА), з двох вете-
ринарних клінік м. Київ та з кількох областей 
України (Київська, Одеська, Львівська, Доне-
цька). За 2008–2015 рр. у двох ветеринарних 
клініках досліджено 542 собаки, із них у 263 
підтверджено діагноз ЛБ та у 10 собак резуль-
тат був сумнівним, інші результати – негатив-
ні. В інших областях було досліджено 206 со-
бак, із них 37 мали позитивний діагноз на ЛБ. 
Позитивні результати ІФА-аналізів стали під-
твердженням первинного діагнозу лікарів ве-
теринарної медицини, поставленого на основі 
клінічних ознак. Відсоток позитивних резуль-
татів достатньо високий, однак він не відобра-
жає реальну кількість хворих тварин по всій 
Україні.  Слід зазначити, що наведені дослід-
никами результати не є моніторинговим дослі-
дженням ЛБ серед популяції всіх собак без клі-
нічних проявів [61]. Тобто, дослідження, щодо 
серопревалентності у собак до збудника ЛБ, в 
Україні систематично не проводили.

Лайм-бореліоз у котів. Після експеримен-
тального зараження котів B. burgdorferi, вияв-
ляли сероконверсію без прояву клінічних ознак 
[62]. Є лише кілька повідомлень про ЛБ у котів 
з проявом клінічних ознак, таких як серцева 
аритмія та кульгавість, які були пов'язані із ЛБ 

на основі серопозитивності, виявлення збуд-
ника за допомогою ПЛР та/або після ефектив-
ного лікування антибіотиками [34]. Хоча коти 
можуть бути серопозитивними, на сьогодні 
немає єдиної думки щодо того, чи спричи-
няє борелія захворювання у котів. Вважають, 
що коти, як і собаки, також можуть слугува-
ти резервуарними господарями і передавати  
B. burgdorferi кліщам [10, 13]. Тому є потреба 
в подальших дослідженнях прояву клінічних 
ознак ЛБ у котів.

Серопозитивність серед котів у Європі ко-
ливається від 2,2 до 19,2 %. Рівень заражено-
сті, визначений за допомогою ПЛР, сягає 1,6 % 
[46]. Дані про ЛБ у котів в Україні відсутні.

Лайм-бореліоз у коней. У коней спектр 
клінічних проявів досить широкий: куль-
гавість, артрит, увеїт, енцефаліт та абор-
ти. Ці симптоми пов᾿язані з інфікуванням  
B. burgdorferi sensu lato, однак у більшості ви-
падків причинно-наслідковий зв᾿язок остаточ-
но не доведено [64]. У літературі є повідом-
лення про нейробореліоз у коня з виявленням  
B. burgdorferi sensu stricto у центральній нерво-
вій системі. Діагноз підтверджено комбіно-
ваним імунологічним тестуванням, аналізом 
ПЛР у режимі реального часу та імуногістохі-
мічним фарбуванням. Раніше повідомлялося 
про випадки нейроборреліозу у коней, за пе-
ріод 2004–2015 рр. [65–67]. Однак ці випадки 
спостерігали у Північній Америці, тому, зали-
шається незрозумілим, чи можуть європейські 
ізоляти B. burgdorferi sensu stricto та інші ге-
нотипи B. burgdorferi sensu lato зумовлювати 
клінічні прояви у коней. Дослідження in vitro 
доводять, що всі види B. burgdorferi sensu lato 
сприйнятливі до інактивації комплементом 
коней, за винятком B. burgdorferi sensu stricto, 
який виявляє проміжну чутливість [59].

Не зважаючи на відсутність даних, які свід-
чили б про клінічні випадки ЛБ коней у Європі, 
є досліджння, які оцінюють рівень серопрева-
лентності у цього виду тварин (Польща, Данія, 
Франція, Німеччина, Швеція, Словаччина). 
Показники серопревалентності коливаються 
від 12,4 до 48,4 % [46]. В Україні інформація 
про ЛБ коней відсутня.

Лайм-бореліоз у жуйних тварин. Дослі-
дження in vitro геновидів комплексу B. burg-
dorferi sensu lato демонструють високу чутли-
вість до сироваткового комплементу декількох 
видів жуйних тварин, зокрема оленів, бізонів 
та великої рогатої худоби [59]. Жуйні твари-
ни не вважаються потенційними резервуарни-
ми господарями для B. burgdorferi sensu lato, 
а кліщі, що харчуються цими видами тварин, 
можуть навіть втратити свою борелієву інфек-
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цію.Тому, існує припущення, що збільшення 
випасу домашніх жуйних тварин може знизи-
ти ризик зараження хворобою Лайма в певній 
місцевості. Однак це стосується не всіх жуй-
них тварин, оскільки кілька видів B. burgdorferi 
sensu lato стійкі до сироватки овець та муфло-
нів, вони можуть підтримувати природні ци-
кли B. burgdorferi sensu lato за відсутності ін-
ших тварин-резервуарів [59, 68].

Серопревалентність жуйних тварин у Єв-
ропі коливається від 1,1 до 84,6 % [46]. В Укра-
їні дані  про ЛБ жуйних тварин відсутні.

Діагностика Лайм-бореліозу у тварин. 
На сьогодні, діагностика ЛБ у тварин ґрунту-
ється на чотирьох критеріях.

Перший критерій. Клінічні ознаки: 
лайм-артрит, який супроводжується уражен-
ням кістково-м’язового апарату, кульгавістю, 
патологічними змінами в суглобах без оз-
нак їх ураження; лайм-кардит – проявляється 
слабкістю, тахікардією, ознаками міокардиту; 
лайм-нефрит – характеризується стерильним 
імунно-опосередкованим гломерулонефри-
том, пов’язаним з інфекцією, який може бути 
недостатньо діагностований на ранній ста-
дії та за легкої форми і потребує подальшого 
дослідження. Зв’язок гломерулонефриту з ЛБ 
підозрюється у <1 до 2 % собак, хоча експе-
риментально це не доведено, навіть якщо за-
хворювання супроводжується високим титром 
антитіл до борелії; нейробореліоз – ознаки ура-
ження нервової системи, може проявлятися як 
менінгіт, енцефаліт і частковий або повний па-
рез, параліч кінцівок [9, 10, 60].

Другий критерій. Двоетапна лаборатор-
на діагностика. Перший етап – скринінг – не-
пряма реакція імунофлюоресценції (НРІФ), та 
ІФА, або інші реакції з ензим-міченими анти-
тілами [10]. Другий етап – визначення ДНК 
збудника за допомогою полімеразної ланцю-
гової реакції (ПЛР) або метод імуноблотингу 
(англ. Westernblot). Однак, за допомогою ПЛР  
не завжди можна розрізнити ДНК живої чи вже 
мертвої борелії, отже, навіть після успішного 
лікування, ДНК борелії можуть все ще виявля-
тися. Крім того, внаслідок асоціювання борелії 
із сполучною тканиною, матеріали для тесту, 
такі як сироватка крові або сеча, є непридат-
ними, а пацієнт-тварина часто вже отримував 
антибіотики перед тим, як брати пробу для 
дослідження, що значно зменшує перспективу 
прямого виявлення збудника. Для виявлення 
ДНК борелії використовують: синовію (фраг-
мент синовіальної мембрани), ліквор, біоптати 
міокарда (за міокардитів) [9, 10, 16, 69].

Третій критерій. Підтверджений контакт 
тварин з кліщами: під час збору анамнезу  

(зі слів власника) та/або виявлення і досліджен-
ня кліща на наявність збудника ЛБ, методом 
мікроскопії в темному полі або у світлому полі 
(фіксованих препаратів за Романовським-Гімза 
з дофарбовуванням 1 % розчином кристалічно-
го фіолетового впродовж 30 хв) або за допомо-
гою ПЛР [9].

Четвертий критерій. Ефективність антибіо-
тикотерапії, наприклад, за лайм-артритів, від-
повідь на лікування має проявитися через 1–3 
доби [9, 10, 70].

Оскільки кількість борелій в організмі ін-
фікованої тварини незначна, виявити їх за до-
помогою культур та мікроскопічних методів 
надзвичайно складно. Найкращим матеріалом 
для культури борелії є біопсія шкіри з місця 
прикріплення кліща [9, 60, 69].

Слід зазначити, що наявність антитіл до по-
верхневих білків борелії C6, VlsE, OspC (у невак-
цинованих), OspF вказує на вплив B. burgdorferi, 
але не є доказом причини клінічних проявів і не 
може використовуватися як показник розвитку 
майбутніх клінічних ознак [10].

В Україні відсутні систематизовані дані 
про діагностику ЛБ у тварин, зокрема у собак, 
діагностичні протоколи з урахуванням доступ-
ності лабораторних методів не розроблено.

Лікування Лайм-бореліозу у тварин. 
Бета-лактами та тетрацикліни вважають най-
більш ефективними антимікробними засобами 
лікування ЛБ. Курс лікування антибіотиками 
триває до 4 тижнів. Рекомендують застосову-
вати доксициклін для хворих собак із підозрою 
на ЛБ через простоту введення та ефективність 
від коінфекцій (наприклад, анаплазмоз, ерлі-
хіоз та лептоспіроз), також доксициклін має 
антиартритні та протизапальні властивості 
[10]. Для лікування чутливих до доксицикліну 
собак  застосовують амоксицилін. Нещодав-
но було доведено, що цефовецин за схемою:  
2 ін’єкції з інтервалом у 14 діб, є ефективним, 
як і 4-тижневе застосування доксицикліну або 
амоксициліну. Незважаючи на 4 тижні лікуван-
ня та використання високих доз антибіотиків  
(10 мг/кг доксицикліну) організм може повні-
стю не очиститись від борелії. Можливий ре-
цидив як у тварин, так і людей, що може бути 
зумовлено коінфекцією або реінфекцією, осо-
бливо з іншими штамами Borrelia burgdorferi. 
Реакція на лікування антибіотиками у собак із 
ознаками гострого артриту має бути швидкою, 
упродовж 1–3 діб, якщо симптоми є наслід-
ком ЛБ. Слід також розглянути застосування 
анальгетиків, наприклад, габапентин у разі 
невропатичного болю, за необхідності. Несте-
роїдні протизапальні препарати можуть бути 
менш ефективними [9, 10, 70–72].
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Оскільки клінічний ЛБ у котів вивчений 
недостатньо, оптимальний план лікування не-
відомий. На основі досліджень гострого боре-
ліозу у собак протоколи лікування доксициклі-
ном, ймовірно, будуть ефективними і у котів 
[10]. Що стосується інших видів тварин, то до-
сліджень, які б містили інформацію про ліку-
вання клінічних випадків ЛБ не знайдено.

Профілактика Лайм-бореліозу у тварин. 
Найпростішим і найефективнішим методом 
профілактики ЛБ є захист тварин від іксодових 
кліщів. Постійний огляд тварин, після прогуля-
нок, на наявність кліщів та їх видалення за до-
помогою пінцету або пристрою для видалення 
кліща. Це знижує ризик зараження не лише ЛБ, 
а й іншими захворюваннями, які переносять 
кліщі. Покращений ландшафтний дизайн допо-
магає домашнім улюбленцям уникати кліщів. 
Паркові та лісопаркові зони можна озеленюва-
ти у такий спосіб, щоб це сприяло зменшенню 
кліщів і резервуарних господарів. Наприклад, 
короткі газони містять менше кліщів. Вибір 
рослин, які є не привабливими як корм для 
хребетних тварин-резервуарів (козулі, зайці) 
допомагає зменшити ризик випадкового потра-
пляння кліщів у сади та парки. Оскільки кліщі 
можуть активізуватися навіть взимку, за темпе-
ратури вище 4 °C, рекомендують профілактич-
не застосування акарицидних засобів тваринам 
щорічно, на початку весни, до активності клі-
щів. На сьогодні спектр акарицидних засобів на 
ринку досить широкий, це таблетки, краплі на 
холку, нашийники, спреї тощо [9, 10, 73].

Для специфічної профілактики ЛБ у тва-
рин застосовують вакцину. Щеплення реко-
мендовано проводити в ендемічних районах, 
та/або тваринам, які знаходяться в зоні ризи-
ку, наприклад мисливські собаки. В Україні 
доступна інактивована вакцина «Borrelym 3» 
від бореліозу собак, котів, коней (фірма Біове-
та, Чеська Республіка), до складу якої входять  
B. burgdorferi MSLB 8014, B. garinii MSLB 1004, 
B. afzelii MSLB. Вакцину для активної імуніза-
ції тварин від ЛБ застосовують з 12-тижневого 
віку і старше [9, 10, 74].

Обговорення. Аналіз літературних дже-
рел дає змогу стверджувати, що на поширен-
ня Лайм-бореліозу в усьому світі впливають 
екологічні чинники, кліматичні умови та люд-
ський чинник впливу на навколишнє середови-
ще. Тому ця хвороба потребує еколого-епізо-
отичного моніторингу, особливо на території 
України та в інших країнах Східної Європи, 
де даних надзвичайно мало, а якщо такі є, то 
вони точкові та не охоплюють всіх територій. 
Не зважаючи на те, що МОЗ України прово-
дить щорічне дослідження інфікованості іксо-

дових кліщів бореліями на території України, 
на сьогодні відомості про фундаментальні про-
яви поширення ЛБ є обмеженими, що заважає 
ефективному попередженню та контролю хво-
роби Лайма. Розробка нових методів контролю 
та прогнозування ризику виникнення захворю-
вання потребує розуміння його патогенезу та 
динаміки виникнення хвороби.

Наразі остаточно не встановлено, які гено-
типи комплексу B. burgdorferi sensu lato цирку-
люють в Україні та які генотипи є патогенними 
для домашніх тварин. Немає вичерпних даних 
про резервуарних господарів для B. burgdorferi 
sensu lato, остаточно не з’ясовано які види хре-
бетних господарів характерні для території 
України.

Результати аналізу літератури підтвер-
джують необхідність вивчення показників се-
ропревалентності ЛБ у собак, котів, коней та 
жуйних тварин, оскільки наявність таких да-
них може розширити розуміння значення цих 
видів тварин як сторожових та резервуарних 
господарів, а також дозволить зрозуміти їх 
вплив на розповсюдження хвороби Лайма та на 
оцінювання ризику виникнення ЛБ у людини.

Проаналізовано відомості про клінічні ви-
падки ЛБ тварин, опубліковані за останні п᾿ять 
років. Більша частина із наявних досліджень 
вказує на прояви клінічних ознак у собак, тоді 
як для котів та коней таких даних недостатньо, 
а у жуйних тварин взагалі відсутня реєстрація 
клінічних випадків ЛБ. Подібна ситуація щодо 
наявності інформації про діагностику та ліку-
вання ЛБ тварин.

Лайм-бореліоз – це зоонозне захворюван-
ня, для оцінювання ризику його розповсю-
дження та передбачення виникнення, потріб-
но проводити картографування поширення  
I. ricinus та моніторинг його чисельності на 
всій території України; моніторингову оцінку 
ступеня інфікованості іксодових кліщів боре-
ліями комплексу B. burgdorferi sensu lato із їх 
генотипуванням; скринінг клінічно здорових 
собак, котів, коней та жуйних тварин, які жи-
вуть в ендемічних районах України, на наяв-
ність антитіл до B. burgdorferi.

Нині, в світі відсутня єдина думка з питань 
клінічних проявів, діагностики, лікування та 
профілактики ЛБ тварин, що потребує подаль-
ших досліджень та накопичення даних, зокре-
ма: дослідження клінічних випадків ЛБ тварин 
в експериментальних умовах, систематизація 
даних про клінічний перебіг хвороби, розроб-
ка та впровадження схем лікування за різних 
клінічних форм прояву ЛБ у різних видів тва-
рин, покращення алгоритмів діагностики ЛБ у 
собак, котів, коней та жуйних тварин, підви-
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щення рівня обізнаності серед ветеринарних 
лікарів щодо ЛБ тварин.

Перспективою подальших досліджень ЛБ в 
Україні є проведення моніторингу поширення 
із визначенням ступеня інфікованості іксодо-
вих кліщів бореліями комплексу B. burgdorferi 
sensu lato, охоплюючи всю територію країни. 
Вивчення впливу кліматичних змін на ензоо-
тичний цикл передачі B. burgdorferi. Встанов-
лення ролі домашніх тварин в епізоотичному 
ланцюзі, із дослідженням їх серопревалентно-
сті до збудника ЛБ. Необхідне також накопи-
чення даних про клінічні випадки Лайм-бо-
реліозу у різних видів тварин для кращого 
розуміння перебігу та патогенезу хвороби, ді-
агностики, диференційної діагностики та ліку-
вання захворювання.

Висновки. Результати систематичного 
огляду підтверджують, що Лайм-бореліоз по-
ширений в Україні та сусідніх країнах. Систе-
матичний огляд виявив значну неоднорідність 
даних щодо ЛБ у тварин, що пов᾿язано із часо-
вими прогалинами в дослідженнях, нестачею 
даних щодо клінічних випадків у різних видів 
тварин та серопревалентності тварин до збуд-
ника ЛБ. Більшість опублікованих даних сто-
суються собак та котів.

Захворювання спричинюють борелії, які 
згруповані в комплекс B. burgdorferi sensu 
lato. До комплексу входить 21 генотип боре-
лій. У Європейських країнах циркулюють такі 
генотипи: B. afzelii, B. garinii, B. valaisiana,  
B. burgdorferi sensu stricto, B. lusitaniae. В Укра-
їні, досліджень, які б відображали дані про ге-
нотипування борелій комплексу B. burgdorferi 
sensu lato недостатньо для формування виснов-
ків про найпоширеніші генотипи, декілька дже-
рел вказують на циркуляцію B. garini, B. va- 
laisiana та B. afzelii,  B. burgdorferi sensu stricto.

В Україні та Європі основним вектором 
передачі хвороби Лайма слугують твердотілі 
кліщі – I. ricinus. Резервуарними господарями 
є хребетні тварини, зокрема  рептилії, гризуни, 
дрібні ссавці та птахи.

В останні роки дослідники вказують на 
розширення географічного ареалу, підвищення 
інтенсивності та тривалості сезонної активнос-
ті іксодових кліщів, що пов᾿язано із екологіч-
ними факторами, кліматичними чинниками та 
антропогенним впливом на навколишнє сере-
довище, створенням нових урбаністичних осе-
редків ЛБ. В Європі ступінь інфікованості іксо-
дових кліщів бореліями коливається від 3,6 до 
19,3 %, в Україні цей показник варіює в межах 
8,09–26 %. 

Клінічно ЛБ у тварин проявляється у со-
бак та коней як лайм-артрит та лайм-кардит, 

у котів як лайм-нефрит та нейробореліоз. Ла-
бораторні методи діагностики Лайм-бореліозу 
представлені НРІФ, ІФА, ПЛР та імуноблотин-
гом. Лікування ЛБ ґрунтується на застосуванні 
антибіотиків, β-лактамів та тетрациклінів.

У Європі серопревалентність до B. burg-
dorferi у собак коливається від 0,0 до 57,5 %;  
котів – 2,2–19,2 %; коней – 12,4–48,4 %;  
у жуйних тварин – від 1,1–84,6 %. Дані щодо 
серопревалентності до збудника ЛБ у тварин в 
Україні відсутні.

Відомості про конфлікт інтересів (за по-
треби).

Автори декларують, що не мають конфлік-
ту інтересів. 
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Современное состояние проблемы Лайм-боррели-
оза животных (систематический обзор)

Пантелеенко О.В., Ярчук Б.М., Царенко Т.М.
Лайм-боррелиоз – самая распространенная клещевая 

болезнь в странах Северного полушария Земли с уме-
ренным климатом. Вызывают ЛБ спирохеты, которые 
сгруппированы в комплекс Borrelia burgdorferi sensu lato, 
переносчики – иксодовые клещи (Ixodidae), в качестве 
резервуарных хозяев выступают десятки видов мелких 
млекопитающих, птицы, а также резервуарами могут быть 
домашние животные, такие как собаки и кошки.

Несмотря на то, что в Европе и Северной Америке 
широко изучали вопросы экологии и эпидемиологии этой 
болезни, существует существенная неопределенность по 
изучению Лайм-боррелиоза в области ветеринарной ме-
дицины.

Поиск, отбор и анализ научных данных по теме ис-
следования проводили по приемлемым правилам для 
систематических обзоров литературы. Использовали 
наукометрическую базу Web of Science Core Collection, 
базу научных статей Pub Med и базу Научная периодика 
Украины. Использовали семьдесят четыре научные ста-
тьи, содержащие необходимый набор данных и отвечали 
поставленной цели.

Освещено основные вопросы этиологии болезни, 
описано характеристику возбудителя, его свойства, гено-
типический состав боррелий, вызывающих заболевания 
Лайм-боррелиоз, распространение патогенных генотипов 
боррелий в Европе и Украине. Описано связь распростра-
нения Лайм-боррелиоза с экологическими факторами, кли-
матическими изменениями и антропогенным воздействием 
на биоценозы и биотопы, роль переносчиков и резервуар-
ных хозяев в распространении ЛБ. Представлено данные о 
распространении и степень инфицированности иксодовых 
клещей боррелиями, а также распространение ЛБ среди 

населения Европы и Украины. Рассмотрено серопревалент-
ность каждого из видов (собаки, кошки, лошади, жвачные 
животные), задокументированные клинические проявле-
ния ЛБ, и показатели распространения ЛБ среди животных 
в Европе и Украине, а также известные на сегодня способы 
лечения, профилактики и диагностики ЛБ животных.

Ключевые слова: Borrelia burgdorferi sensu lato, 
этиология болезни Лайма, иксодовые клещи, Ixodidae.

Modern condition of the problem of Lime Burreliosis 
of animals (systematic review)

Panteleenko O., Yarchuk B., Tsarenko T.
Lyme borreliosis (LB) is the most common tick-borne 

disease in the temperate climate of the Northern Hemisphere. 
LB is caused by spirochetes, which are grouped in the com-
plex Borrelia burgdorferi sensu lato, vectors – Ixodidae mites, 
dozens of species of small mammals and birds actas reservoir 
hosts, and the role of reservoirs of domestic animals, such as 
dogs and cats, is not excluded.

Although the ecology and epidemiology of the disease 
have been extensively studied in Europe and North America, 
there is considerable uncertainty regarding the study of Lyme 
borreliosis in veterinary medicine.

Search, selection andanalysis of scientific data on the re-
search topic were carried out according to acceptable rules for 
systematic reviews of the literature. The scientometric data-
base Web of Science Core Collection, the database of scientif-
ic articles Pub Med and the database Scientific Periodicals of 
Ukraine were used. Seventy-four scientific articles were used 
for the article, which contained the necessary set of data and 
met the set goal.

The article highlights the main issues of the etiology of 
the disease, which describes the characteristics of the patho-
gen, its properties, genotypic composition of Borrelia, which 
cause Lyme disease, the spread of pathogenic genotypes of 
Borrelia in Europe and Ukraine. The connection of Lyme bor-
reliosis spread with ecological factors, climatic changes and 
anthropogenic impact on biocenoses and biotopes, the role of 
vectors and reservoir hosts in the spread of LB is described. 
Data on the prevalence and degree of infection of Ixodes mites 
with Borrelia, as well as the spread of LB among the popula-
tion of Europe and Ukraine are presented. The seroprevalence 
of each of the animal species (dogs, cats, horses, ruminants), 
clinical manifestations of LB, if documented and indicators of 
LB prevalence among animals in Europe and Ukraine, as well 
as currently known treatments, prevention and diagnosis of LB 
animals are considered.

Key words: Borrelia Burgdorferi Sensu Lato, Lyme 
Diseases Etiology, Ixodidae.
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