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В останні роки значно розширився перелік ін-
фекційних захворювань людини за рахунок нових 
природно-вогнищевих інфекцій, які передають-
ся трансмісивним шляхом при укусі кровосисних 
членистоногих. Іксодові кліщові бореліози, в тому 
числі хвороба Лайма, залишаються найбільш по-
ширеними природно-осередкованими трансмісив-
ними інфекціями, що зустрічаються в США, Європі 
та в Україні зокрема. Впродовж останніх 10-ти ро-
ків в Україні відмічається тенденція до зростання 
рівня захворюваності на хворобу Лайма з інтен-
сивним показником від 0,12 у 2000 році до 6,45 – у 
2016-му. Рівень захворюваності на хворобу Лайма 
у Чернівецькій області за період реєстрації захво-
рювання зріс в 30 разів (зі збільшенням інтенсив-
ного показника з 0,11 % у 2000 році до 3,31 % – у 
2016-му).

Метою роботи було дослідити розповсюдже-
ність іксодових кліщів, в тому числі з позитивними 
знахідками на Borrelia burgdorferi в Чернівецький 
області за період 2018-2019 років. Використовува-
ли загальноприйнятий поділ Чернівецької області 
на ландшафтно-географічні зони. 

За своїм рельєфом територія Чернівецької 
області поділяється на гірську зону (Буковинські 
Карпати), передгір’я (Прут-Сіретське межиріччя) та 
рівнинну (Прут-Дністровське межиріччя, Лісостеп). 
Були проаналізовані показники відносної чисель-
ності іксодових кліщів в ландшафтно-географічних 
зонах та відсоток іксодових кліщів з позитивними 
знахідками, тобто тих, що переносять патогенну 
Borrelia burgdorferi. Статистичну обробку отрима-
них даних проводили за методом визначення до-
вірчого інтервалу, за рівень вірогідності приймали 
величину р≤0,05. 

Порівняння даних, отриманих за 2018 та 2019 
роки показало, що за період дослідження спосте-
рігається значне зростання кількості кліщів, які пе-
реносять патогенну борелію, в усіх регіонах, окрім 
гірської зони. Особливо виражене воно в зоні Пе-
редгірних Карпат. За статистикою знаходили ризик 
виявлення, який інтерпретується як ризик зара-
зитися хворобою Лайма при укусі кліща. При по-
рівнянні зон Передгірні Карпати (19,5 %) та Гірські 
Карпати (21 %) в 2018 році ризик виявлення скла-

дав 0,92 [0,63-1,36], а в 2019 році – Передгірні Кар-
пати (41 %) та Гірські Карпати (15 %) відповідно 
рівень виявлення 2,7 [1,66-4,41]. За обома роками 
ризик виявлення 1,4 [1,66-4,41]. При порівнянні зон 
Передгірні Карпати (19,5 %) та Лісостеп (13,5 %) 
у 2018 році ризик виявлення складав 1,44 [1,01-
2,06], а в 2019 році – Передгірні Карпати (41 %) та 
Лісостеп (24 %) відповідно ризик виявлення 1,56 
[1,17-2,09]. За обома роками ризик виявлення 1,5 
[1,2-1,89]. На наступному етапі дослідження спів-
ставили показники розповсюдженості іксодових 
кліщів, які переносять бореліоз з бактеріальним 
забрудненням води у відповідних районах. Ми ви-
явили достовірний зв’язок середньої сили між бак-
теріальним забрудненням води та відсотком зара-
жених кліщів – коефіцієнт Крамера склав 0,37. 

Отже, ми виявили збільшення чисельності ік-
содових кліщів, в тому числі переносників Borrelia 
burgdorferi, в Чернівецькій області за останні два 
роки. Ризик зараження на бореліоз від іксодових 
кліщів має достовірне зростання та поширюється 
від Лісостепної зони на Передгірну зону та на Гір-
ські Карпати за період 2018-2019 років. Виявили 
достовірний зв’язок між бактеріальним забруднен-
ням води та відсотком заражених іксодових кліщів 
в Чернівецькій області.

Ключові слова: хвороба Лайма, іксодові клі-
щі, ризик виявлення.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Ця стаття є фрагментом науко-
во-дослідної роботи «Особливості коморбідного 
перебігу захворювань внутрішніх органів: чинни-
ки ризику, механізми розвитку та взаємообтяжен-
ня, фармакотерапія», № державної реєстрації 
0114U002475.

Вступ. В останні роки значно розширився пе-
релік інфекційних захворювань людини за рахунок 
нових природно-вогнищевих інфекцій, які пере-
даються трансмісивним шляхом при укусі крово-
сисних членистоногих. Іксодові кліщі (ІК) – по-
стійний компонент більшості наземних екосистем. 
Вони належать до найбільших за розмірами видів 
Acarina. ІК є тимчасовими зовнішніми паразитами 
наземних, переважно теплокровних, хребетних. 
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Бореліози, в тому числі хвороба Лайма (ХЛ), зали-
шаються найбільш поширеними природно-осеред-
ковими трансмісивними інфекціями, що зустріча-
ються в США, Європі та в Україні зокрема. Історія 
дослідження хвороби Лайма, як окремої нозологіч-
ної форми, триває вже близько сорока років. Пер-
ші випадки захворювання людей на ХЛ в Україні 
були виявлені лише в 1994 p. З того часу кількість 
випадків з підтвердженим діагнозом ХЛ невпинно 
зростала і станом на 2012-2014 рр. вже становила 
5264 випадків [1]. 

Впродовж останніх 10-ти років в Україні відмі-
чається тенденція до зростання рівня захворюва-
ності на ХЛ з інтенсивним показником від 0,12 у 
2000 році до 6,45 – у 2016-му. Дослідження ХЛ в 
Україні розпочалося у 1995 р. В цей час ендеміч-
ними вважалися кілька західних областей, на сьо-
годні це – усі регіони України [1]. Збудниками ХЛ є 
спірохети комплексу Borrelia burgdorferi sensu lato, 
а переносниками – декілька видів іксодових кліщів 
(ІК). Зміна клімату та екологічної ситуації створю-
ють сприятливі умови для життєдіяльності і роз-
множення ІК. Сьогодні відома досить велика кіль-
кість робіт, присвячених дослідженню ІК в різних 
регіонах України, серед яких: М.С. Лугінін (2011), 
О.А. Бобкова (2003), І.А. Акімов (2016), Г.В. Білець-
ка (2005) та інші [2-4]. Рівень захворюваності на ХЛ 
у Чернівецькій області за період реєстрації захво-
рювання зріс в 30 разів (зі збільшенням інтенсив-
ного показника з 0,11 % у 2000 році до 3,31 % – у 
2016-му) [5]. Це і обумовлює актуальність вивчен-
ня епідеміологічної ситуації стосовно ІК також у 
Чернівецькій області.

Мета дослідження. Метою роботи було до-
слідити розповсюдженість ІК, в тому числі з пози-
тивними знахідками на Borrelia burgdorferi в Черні-
вецький області за період 2018-2019 років. Для до-
сягнення мети були поставлені наступні завдання:

1. Порівняти розповсюдженість I. ricinus в різних 
ландшафтно-географічних зонах Чернівецької 
області.

2. Встановити відсоток заражених на Borrelia 
burgdorferi ІК в популяціях з різних ландшаф-
тно-географічні зон досліджуваного регіону.

3. Проаналізувати взаємозв’язок розповсюдже-
ності заражених I. ricinus із бактеріологічним 
забрудненням води.

Матеріал та методи дослідження. Дослі-
дження проводилось у співпраці з Державною 
установою «Чернівецький обласний лабораторний 
центр МОЗУ». Для дослідження були використа-
ні препарати з іксодових кліщів, які були зібрані з 
природних біотопів та великої рогатої худоби. Ви-
явлення патогенних борелій, в тому числі Borrelia 
burgdorferi spp., проводили методом темнопольної 
мікроскопії.

Статистичну обробку отриманих даних прово-
дили за методом визначення довірчого інтервалу, 
за рівень вірогідності приймали величину р≤0,05 
[13].

Результати дослідження. Використовували 
загальноприйнятий поділ Чернівецької області на 
ландшафтно-географічні зони. За своїм рельє-
фом територія Чернівецької області поділяється 
на гірську зону (Буковинські Карпати), передгір’я 
(Прут-Сіретське межиріччя) та рівнинну (Прут-
Дністровське межиріччя, Лісостеп). 

Місто Чернівці розміщене на межі двох зон. В 
роботі його розглядали окремо, тому що люди, які 
знімали кліщів з себе, не вказували де саме вони 
відпочивали, а міграція мешканців міста висока по 
всіх районах області.

Розподіл адміністративних районів області 
відповідно до зон наведений в таблиці 1. 

Таблиця 1 - Ландшафтно-географічні зони Черні-
вецької області

Гірські  
Карпати

Карпати  
Передгірні

Лісостеп

Вижницький
Путильський

Глибоцький
Сторожинецький

Заставнівський
Кельменецький

Кіцманський
Новоселицький
Сокирянський

Хотинський
Герцаєвський

Були проаналізовані показники відносної чи-
сельності ІК в ландшафтно-географічних зонах та 
відсоток ІК з позитивними знахідками, тобто тих, 
що переносять патогенну Borrelia burgdorferi. 

Ми проаналізували показники відносної чи-
сельності іксодових кліщів в усіх ландшафтно-
географічних зонах та адміністративних районах 
Чернівецької області. Визначили кількість та част-
ку особин, які виявилися переносниками збудника 
хвороби Лайма. Отримані результати за 2018 ка-
лендарний рік узагальнені в таблиці 2.

Відповідні дані за 2019 календарний рік наве-
дені в табл. 3.

Порівняння даних, отриманих за 2018 та 2019 
роки показало, що за період дослідження спосте-
рігається значне зростання кількості кліщів, які пе-
реносять патогенну борелію, в усіх регіонах, окрім 
гірської зони. Особливо виражене воно в зоні Пе-
редгірних Карпат (рис. 1).

За статистикою знаходили РВ (ризик виявлен-
ня), який інтерпретується як ризик заразитися ХЛ 
при укусі кліща.

При порівнянні зон Передгірні Карпати (19,5 
%) та Гірські Карпати (21 %) в 2018 році РВ скла-
дав 0,92 [0,63-1,36], а в 2019 році – Передгірні Кар-
пати (41 %) та Гірські Карпати (15 %) відповідно РВ 
2,7 [1,66-4,41]. За обома роками РВ 1,4 [1,66-4,41].
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Таким чином, у 2018 році не виявлено досто-
вірної різниці, а в 2019 році вона зареєстрована і 
має достовірну тенденцію до прогресування.

При порівнянні зон Передгірні Карпати (19,5  %) 
та Лісостеп (13,5 %) у 2018 році РВ складав 1,44 

[1,01-2,06], а в 2019 році – Передгірні Карпати 
(41 %) та Лісостеп (24 %) відповідно РВ 1,56 [1,17-
2,09]. За обома роками РВ 1,5 [1,2-1,89].

Таким чином, між рівнинною та передгірною 
зонами вже у 2018 році виявлена достовірна різ-

Таблиця 2 – Виявлення збудника кліщового бореліозу в об’єктах довкілля за 12 місяців 2018 року

Райони

кліщі, зібрані в природних 
вогнищах кліщі, зняті з людей Загальна кількість кліщів

досліджено 
зразків ос

з позит.  
знахідками Досліджено  

разків ос.

з позит.  
знахідками Досліджено 

зразків ос.

з позит. 
 знахідками

ос. % ос. % ос. %
Гірські Карпати

Вижницький 54 14 25.9 % 35 6 17.1% 89 20 22.5
Путильський 53 11 20.8 % 5 0.0% 58 11 19
Всього 147 31 21

Карпати Передгірні
Глибоцький 50 7 14.0% 79 12 15.2% 129 19 14.7
Сторожинецьк 51 10 19.6% 118 29 24.6% 169 39 23
Всього 298 58 19.5

Лісостеп
Заставнівський 10 1 10.0% 19 7 36.8% 29 8 27.6
Кельменецький 50 4 8.0% 7 1 14.3% 57 5 9
Кіцманський 50 4 8.0% 40 9 22.5% 90 13 14.4
Новоселицький 50 45 9 20.0% 95 9 9
Сокирянський 50 8 16.0% 5 1 20.0% 55 9 16.3
Хотинський 8 2 25.0
Герцаєвський 26 5 19.2% 3
Всього 326 44 13,5
м. Чернівці 108 37 34.3% 400 69 17.3% 508 104 20.5
Всього 508 104 20.5

Таблиця 3 – Виявлення збудника кліщового бореліозу в об`єктах довкілля за 12 місяців 2019 року

Район

кліщі, зібрані  
в природних вогнищах кліщі, зняті з людей Загальна кількість кліщів

дослідже-
но зразків

з позит.  
знахідка-

ми
% дослідже-

но зразків
з позит. 

знахідка-
ми

% дослідже-
но зразків

з позит. 
знахідка-

ми
%

Гірські Карпати
Вижницький 56 3 5.4 11 5 45.5 67 8 21
Путильський 45 9 20.0 - - 45 9 20
Всього 101 12 112 17 15,1

Карпати Передгірні
Глибоцький 55 30 54.5 4 2 50.0 59 32 54
Сторожинецьк 28 5 17.9 30 11 58 16 28
Всього 117 48 41

Лісостеп
Заставнівський 33 16 48.5 8 2 25.0 41 18 44
Кельменецький 50 9 18.0 50 9 18
Кіцманський 50 14 28.0 7 2 28.6 57 16 28
Новоселицький 50 6 12.0 30 11 36.7 80 17 21
Сокирянський 55 8 14.5 3 1 33.3 58 9 16
Всього 286 69 24
м. Чернівці 116 42 36.2 196 62 31.6 312 104 33
Всього 312 104 33
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ниця, яка має достовірну тен-
денцію до прогресування.

Отже отримані нами дані 
свідчать, що ризик заражен-
ня на бореліоз від кліщів до-
стовірно зростає та поширю-
ється від Лісостепної зони на 
Передгірну зону та на Гірські 
Карпати.

На наступному етапі до-
слідження були співставлені 
показники розповсюдженості 
ІК, які переносять бореліоз 
з бактеріальним забруднен-
ням води у відповідних ра-
йонах. Отримані результати 
відображені в табл. 4.

Як видно з наведених даних, показник бактері-
ального забруднення води в 2019 році найбільшим 
був в Вижницькому, Сторожинецькому, Застав-
ницькому районах та в місті Чернівці. В цих зонах 
також спостерігається найвища виявляємість ІК з 
позитивними знахідками. Враховуючи, що обидва 
показники відображають номінальні дані (виражені 
у відсотках), статистичне порівняння проводили за 
коефіцієнтом Крамера, який є мірою зв’язку двох 
номінальних змінних на основі критерію хі-квадрат. 
Коефіцієнт Крамера приймає значення від 0 (у ви-
падку відсутності зв’язку між показниками) до 1 
(якщо значення однієї змінної повністю визнача-
ється значенням другої) [6]. 

Ми виявили достовірний зв’язок середньої 
сили між бактеріальним забрудненням води та від-
сотком заражених кліщів – коеф. Крамера склав 
0,37.

Обговорення отриманих результатів. Згідно 
даних літературних джерел, в останні роки відбу-
вається збільшення чисельності в зонах прожи-
вання ІК на території України [7, 8]. Улюбленими 
місцями перебування ІК є помірно вологі рівнинні і 
гірські широколистяні та мішані ліси. У таких місцях 
ландшафт досить різноманітний: деревні породи, 
чагарники, високий травостан, що створює сприят-
ливі умови для життєдіяльності ссавців і птахів, на 
яких паразитують іксодиди. Найбезпечніші для лю-
дини (низька вірогідність зустрічі з кліщами) хвойні 
ліси (соснові, ялицеві, ялинові) без трав’яного по-
криву. Там вони зустрічаються рідко [9, 10].

Ця ж тенденція виявлена нами для території 
Буковини. Однак ми спостерігаємо також збіль-
шення саме кількості ІК, які переносять Borrelia 
burgdorferi. Отже, отримані нами дані співпадають 
з літературними для інших регіонів України та ха-
рактеризують загальну тенденцію зростання за-
хворюваності на ХЛ. Також слід відмітити, що кіль-
кість ІК збільшується в гірських зонах, де раніше 
їх майже не виявляли. Цей факт можна пояснити 
зміною екологічних умов, як загального масштабу 
(пом’якшення клімату) так і впливом різних фак-
торів на місцевому рівні: викорінення хвойних лі-
сів і виникнення на їх місці дрібнолистяних лісів 
з підліском і високим травостоєм, захаращення 
ландшафту у міських зонах, поява там мишовид-
них гризунів, інтенсивне будівництво на примісь-
ких територіях [11]. Всі ці фактори значною мірою 
створюють сприятливі умови для життєдіяльності і 
розмноження ІК.

Висновки
1. Виявили збільшення чисельності іксо-

дових кліщів, в тому числі переносників Borrelia 
burgdorferi, в Чернівецькій області за останні два 
роки.

Рис. 1 Розповсюдженість іксодових кліщів в ландшафтно-географічних  
зонах Чернівецької області за 2018-2019 роки

Таблиця 4 - Порівняння зустрічальності ІК з показ-
никами бактеріального забруднення води в ланд-
шафтно-географічні зони Чернівецької області

Райони Кліщі з позит. 
знахідками, %

% бактеріаль-
ного забруд-
нення води

Гірські Карпати
Вижницький 22,5 13,3
Путильський 19 1

Карпати Передгірні
Глибоцький 14,7 6,1
Сторожинецький 23 19

Лісостеп
Заставнівський 27,6 12,5
Кельменецький 9 1
Кіцманський 14,4 1
Новоселицький 9 6,8
Сокирянський 16,3 12,2
м. Чернівці 20,5 22,9
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2. Ризик зараження на бореліоз від іксодових клі-
щів має достовірне зростання та поширюється 
від Лісостепної зони на Передгірну зону та на 
Гірські Карпати за період 2018-2019 років.

3. Виявили достовірний зв’язок між бактеріаль-
ним забрудненням води та відсотком зараже-
них іксодових кліщів в Чернівецькій області.

Перспективи подальших досліджень. Таким 
чином, дослідження розповсюдженості, виявлення 
причин збільшення чисельності ІК в Чернівецькій 
області в умовах сьогодення є актуальним і пред-
ставляє науковий і практичний інтерес не тільки 
для сучасної епідеміології, але і для практикуючих 
терапевтів та сімейних лікарів.
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УДК 616.995.42:595.42-191(477.85)
РАсПРОсТРАНЕННОсТЬ КЛЕЩЕЙ-ПЕРЕНОсЧИКОВ Borrelia Burgdorferi 
В ЛАНДШАФТНО-ГЕОГРАФИЧЕсКИх ЗОНАх ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛАсТИ
Трефаненко И. В., Тимофийчук Л. И., Гречко С. И., 
Рева Т. Б., Шупер В. А.
Резюме. В последние годы значительно расширился перечень инфекционных заболеваний чело-

века за счет новых природно-очаговых инфекций, передающихся трансмиссивным путем при укусе кро-
вососущих членистоногих. Иксодовые клещевые боррелиозы, в том числе болезнь Лайма, остаются 
наиболее распространенными природно-центровыми трансмиссивными инфекциями, встречаются в 
США, Европе и в Украине, в частности. В течение последних 10 лет в Украине отмечается тенденция к 
росту уровня заболеваемости болезнью Лайма с интенсивным показателем от 0,12 в 2000 году до 6,45 – 
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в 2016-м. Уровень заболеваемости болезнью Лайма в Черновицкой области за период регистрации 
заболевания вырос в 30 раз (с увеличением интенсивного показателя с 0,11% в 2000 году до 3,31% – в 
2016-м). 

Целью работы было исследовать распространение иксодовых клещей, в том числе с положительными 
находками на Borrelia burgdorferi в Черновицкой области за период 2018-2019 годов.

Использовали общепринятое деление Черновицкой области на ландшафтно-географические зоны. 
По своему рельефу территория Черновицкой области делится на горную зону (Буковинские Карпаты), 
предгорья (Прут-Сиретское междуречье) и равнинную (Прут-Днестровское междуречье, Лесостепь). 
Были проанализированы показатели относительной численности иксодовых клещей в ландшафтно-
географических зонах и процент иксодовых клещей с положительными находками, то есть тех, которые 
переносят патогенную Borrelia burgdorferi. Статистическую обработку полученных данных проводили 
по методу определения доверительного интервала, уровня достоверности принимали величину ≤ 0,05.

Сравнение данных, полученных с 2018 и 2019 годов, показало, что за период исследования на-
блюдается значительный рост количества клещей, которые переносят патогенную боррелию, во всех 
регионах, кроме горной зоны. Особенно выражено оно в зоне предгорных Карпат. По статистике на-
ходили риск обнаружения, который интерпретируется как риск заразиться болезнью Лайма при укусе 
клеща. При сравнении зон Предгорные Карпаты (19,5%) и Горные Карпаты (21%) в 2018 году риск обна-
ружения составлял 0,92 [0,63-1,36], а в 2019 году – Предгорные Карпаты (41%) и Горные Карпаты (15%) 
соответственно риск обнаружения 2,7 [1,66-4,41]. По обоим годами риск обнаружения 1,4 [1,66-4,41]. 
При сравнении зон Предгорные Карпаты (19,5%) и Лесостепь (13,5%) в 2018 году риск обнаружения со-
ставлял 1,44 [1,01-2,06], а в 2019 году – Предгорные Карпаты (41%) и Лесостепь (24%) соответственно 
риск обнаружения 1,56 [1,17-2,09]. По обоим годами риск обнаружения 1,5 [1,2-1,89]. На следующем 
этапе исследования мы сопоставили показатели распространенности иксодовых клещей, которые пе-
реносят боррелиоз с бактериальным загрязнением воды в соответствующих районах. Мы обнаружили 
достоверная связь средней силы между бактериальным загрязнением воды и процентом зараженных 
клещей - коэффициент Крамера составил 0,37.

Так что мы обнаружили увеличение численности иксодовых клещей, в том числе переносчиков 
Borrelia burgdorferi, в Черновицкой области за последние два года. Риск заражения боррелиозом от 
иксодовых клещей имеет достоверный рост и распространяется от лесостепной зоны на предгорных зону 
и на Горные Карпаты за период 2018-2019 годов. Обнаружили достоверная связь между бактериальным 
загрязнением воды и процентом зараженных иксодовых клещей в Черновицкой области.

Ключевые слова: болезнь Лайма, иксодовые клещи, риск обнаружения.

UDC 616.995.42:595.42-191(477.85)
Prevalence of Borrelia burgdorferi Ticks-Ventors 
in Landscape-Geographical Zones of Chernivtsi Region
Trefanenko I.V., Tymofiichuk L.I., Grechko S.I., 
Reva T.V., Shyper V.O.
Abstract. The list of human infectious diseases has recently significantly expanded due to new focal in-

fections that are transmitted by the bite of blood-sucking arthropods. Ixodes ticks borrelioses, including Lyme 
disease, remain the most common naturally occurring transmissible infection in the United States, Europe, and 
Ukraine in particular.

Material and methods. For the last 10 years in Ukraine there has been a tendency to increase the inci-
dence of Lyme disease with an intensive rate from 0.12 in 2000 to 6.45 in 2016. The incidence of Lyme disease 
in Chernivtsi region during the period under analysis increased by 30 (with an increase in the intensive rate 
from 0.11% in 2000 to 3.31% in 2016). 

The purpose of the work was to investigate the prevalence of Ixodes ticks, including positive findings on 
Borrelia burgdorferi in Chernivtsi region for the period of 2018-2019.

Results and discussion. We used the common division of Chernivtsi region into landscape-geographical 
zones. According to its relief, the territory of Chernivtsi region is divided into a mountain zone (the Bukovynian 
Carpathians), foothills (Prut-Sirets interfluve) and plain (Prut-Dniester interfluve, forest-steppe zone). We ana-
lyzed indicators of the relative number of Ixodes ticks in landscape-geographical areas and the percentage of 
Ixodes ticks with positive findings, i.e. those that carry the pathogenic Borrelia burgdorferi. Statistical analysis 
of the obtained data was performed by the method of determining the confidence interval, the level of prob-
ability was taken as p≤0.05. The data comparison obtained in 2018 and 2019 showed that during the study 
period there was a significant increase in the number of ticks that transmit pathogenic Borrelia, in all regions 
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except the mountain zone, especially prominent in the foothills of the Carpathians. Using statistics data, risk of 
detection was calculated, which is interpreted as the risk of Lyme disease infection when bitten by a tick. When 
comparing the zones of the foothills of the Carpathians (19.5%) and the Carpathian Mountains (21%) in 2018 
the risk of detection was established at 0.92 [0.63-1.36], and in 2019 – the foothills of the Carpathians (41%) 
and the Carpathian Mountains (15%), respectively, risk of detection equaled 2.7 [1.66-4.41]. The risk of detec-
tion of 1.4 [1.66-4.41] was set for both years. When comparing the foothills of the Carpathians (19.5%) and the 
Forest-Steppe zone (13.5%) in 2018, the risk of detection was 1.44 [1.01-2.06], and in 2019 - the Foothills of 
the Carpathians (41%) and the Forest-Steppe zone (24%), respectively, risk of detection – 1.56 [1,17-2,09]. 
The risk of detection of 1.5 [1.2-1.89] was set for both years. During the next stage of the study, we compared 
the prevalence of Ixodes ticks, which could cause borreliosis, with bacterial contamination of water in the rel-
evant areas. We found a reliable correlation of medium strength between bacterial contamination of water and 
the percentage of infected ticks – Cramer coefficient was 0.37.

Conclusion. Thus, we found an increase in the number of Ixodes ticks, including Borrelia burgdorferi, in 
Chernivtsi region over the past two years. The risk of infection with borreliosis from Ixodes ticks had a signifi-
cant increase and extended from the Forest-Steppe zone to the Foothills and the Carpathian Mountains in the 
period from 2018 till 2019. A significant correlation was found between bacterial water contamination and the 
percentage of infected Ixodes ticks in Chernivtsi region.

Keywords: Lime disease, Ixodes ticks, risk of detection.
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