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Паразити и Паразитизъм

Взаимоотношения между Паразити и
гостоПриемници

Организмовите видове в природата съжителстват помежду си в раз- 
лични форми и по различни начини. Най-общо тяхното съжителство 

се означава като симбиоза. В по-тесен смисъл понятието "симбиоза" включва 
изгодно съвместно съществуване между различни видове организми. Това са 
отношения на едностранна или двустранна полза без нанасяне на вреда. 
Симбиотичните отношения могат да бъдат:

• синойкия (квартирничество) - едностранно използване на единия орга-
низмов вид от другия като местообитание;

• коменсализъм (сътрапезничество) - едностранно използване на един ор-
ганизъм от друг като място за живот и източник на храна;

• мутуализъм (взаимничество) - симбиоза, изразяваща се в двустранна полза 
при постоянно съвместно съществуване на два индивида от различни видове. 
Например, лишеите представляват организмов вид, получен от симбиоза между 
гъба и водорасло.

В по-широк смисъл, като форма на симбиоза може да се разглежда и меж-
дувидовото отношение "паразитизъм". Важна негова характеристика обаче, е 
нанасянето на вреда между контактуващите организми.

Паразитите са индивиди от един организмов вид, които живеят за сметка на 
тези от друг вид - използват ги като източник на храна и като местообитание, 
нанасят им здравна вреда, а понякога дори и смърт. Експлоатираният от паразита 
организмов вид се нарича гостоприемник. При паразитизма гостоприемникът 
е физически по-силен, поради което паразитът обикновено не може да го уни-
щожи. Тъкмо обратно - той самият е застрашен от унищожение.

Паразитите от растителен произход се наричат фитопаразити. Към тях се 
отнасят още паразитните доклетъчни - вируси и спирохети, както и прокариотите 
- бактерии и микоплазми. Паразитиращите първаци и безгръбначни животни са 
известни като зоопаразити.

Хищничеството е форма на антагонистично взаимоотношение между 
свободно живеещи видове, при която съотношението на силите е в полза на 
хищника. Той унищожава жертвата си и в повечето случаи само еднократно и 
я използва за храна.

За да оцелеят у гостоприемника, паразитите формират редица адаптивни 
механизми като:

• много и разнообразни приспособления за прикрепване;
• сложно устроена полова система, осигуряваща многобройно 

потомство;
• морфологично опростяване и деградация на ненужни структури при па-

разитния начин на живот;
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• антигенна мимикрия - сходство на някои антигени на паразита с такива 
на гостоприемника, които му позволяват да просъществува незабелязано от 
имунната система на последния и др.

Паразитният начин на живот е видов признак. Паразитите могат да се 
класифицират по различни критерии. В зависимост от мястото в гостопри-
емника, което заемат, паразитите биват:

1. Ектопаразити (външни) - локализират се във външната покривка на тялото 
- кожата и образуваните от нея косми, люспи, пера. Такива са кърлежи, въшки, 
бълхи, комари, дървеници и др.

2. Ендопаразити (вътрешни) - обитават различни клетки, тъкани и органи 
на гостоприемника. Ендопаразитите могат да са едноклетъчни и многоклетъчни. 
Едноклетъчните ендопаразити биват:

• вътреклетъчни (интрацелуларни) - маларийни плазмодиуми, лайшмании, 
токсоплазми;

• извънклетъчни (екстрацелуларни) - трипанозоми, амеби, трихомонаси, 
жиардии, блантидиуми.

В зависимост от това дали обитават кръвта или червата на гостоприемника 
се различават кръвни (маларийни плазмодиуми, трипанозоми, лайшмании, ток-
соплазми) и чревни (амеби, жиардии, глисти, острици, тении) ендопаразити.

В зависимост от времето, през което контактуват с гостоприемника, 
паразитите биват:

• темпорерни (временни) - такива са ектопаразитите, които обитават по-
далечна или по-близка (жилища, гнезда) до гостоприемника околна среда и 
го нападат само когато се хранят - бълхи, комари, дървеници, някои видове 
кърлежи;

• стационарни (постоянни) - прекарват целия си живот или отделни периоди 
от него в гостоприемника, който представлява не само източник на храна, но и 
място за живот. Извън него паразитите загиват. Повечето стационарни паразити 
са ендопаразити (първаци и червеи), но се срещат и ектопаразити - въшки, някои 
видове кърлежи и др.

В зависимост от степента на приспособеност към паразитния начин на 
живот паразитите се разделят на:

• факултативни (незадължителни) - за тях паразитизмът не е задължителен 
начин на живот, а могат да живеят и свободно, главно като хищници. Такива са 
пиявиците, някои дървеници, някои видове кръгли червеи. При тези организми 
паразитират само отделни индивиди на вида;

• облигатни (задължителни) - това са истински паразити, за които парази-
тизмът е видов признак. Те паразитират задължително през целия си живот или 
през отделни фази от него. За облигатните паразити се отнася пространственото 
им разделяне на екто- и ендопаразити и временното им разделяне на темпорер-
ни и стационарни. Понятията "облигатен" и "стационарен" паразит са много 
сходни. Първото характеризира паразита като начин на живот, а второто - като 
време на паразитирането му;

• псевдопаразити (лъжепаразити) - това са свободноживущи организми, 
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които нямат нагласа към паразитно съществуване. В гостоприемника могат 
да попаднат случайно (главно с храната), да оцелеят при действието на сми-
лателните ензими и да нанесат известна неспецифична вреда преди да бъдат 
изхвърлени от него. Псевдопаразити са някои видове брашнени кърлежчета и 
такива по сиренето.

Според броя на гостоприемниците, през които преминава развитието им, 
паразитите се делят на:

•моноксенни (едногостоприемникови) - прекарват цялото си развитие или 
част от него само в един вид гостоприемник. Такива са въшките, някои видове 
кърлежи, повечето кръгли червеи;

• хетероксенни (многогостоприемникови) - развитието им преминава в през 
два или повече гостоприемника. Хетероксенни паразити са метилите, тениите, 
маларийните плазмодиуми, токсоплазмата.

Гостоприемникът, в който паразитира възрастната форма на паразита и се 
осъществява половото му размножаване, се нарича краен (дефинитивен). 
Гостоприемникът, в който се развива личинката на паразита или се извършва 
безполовото му размножаване, се нарича междинен. При усложнено холоме-
таболно (метаморфозно) развитие паразитите могат да преминат през два или 
дори повече междинни гостоприемници. Вторият междинен гостоприемник в 
такива случаи се нарича допълнителен.

Хетероксенните паразитни червеи (хелминти), които преминават през меж-
динните си и крайни гостоприемници директно, без престой и без зависимост 
от факторите на външната среда, се означават като биохелминти. Такива са 
метилите, тениите, трихинелата и острицата. Моноксенните хелминти, чиито 
личинки стават инвазиоспособни във външната среда при строго определени 
нейни фактори (влага, температура, кислородно съдържание), се наричат гео-
хелминти - детски глист, анкилостома, трихоцефалус и др.

Влияние между Паразити и гостоПриемници
 

Отношенията между паразити и гостоприемници се изразяват в двус- 
транно вредно влияние помежду им. Вредното влияние на паразита 

върху гостоприемника бива:
• механично - изразява се в нарушаване целостта и структурата на външната 

покривка или различни вътрешни органи на гостоприемника. Това влияние е 
присъщо на всички паразити и се осъществява от техните многобройни и раз-
нообразни приспособления за прикрепване и хранене. Много често механич-
ното увреждане на гостоприемника създава условия за вторични инфекции и 
възпалителни реакции;

• токсо-алергично - осъществява се от различни секрети и екскрети, отделяни 
от паразита в гостоприемника. Токсичното действие може да има местен (лока-
лен) или общ характер. Във втория случай се говори за обща интоксикация на 
гостоприемника. Възможността и степента на алергизиране на гостоприемника 
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от алергени на паразита е индивидуална;
• нутритивно - отнася се за изхранването на големите чревни ендопарази-

ти (кръгли червеи, тении), които конкурират храненето на гостоприемника. 
Понякога паразитите избирателно поглъщат кръв или определени съставки на 
храната (витамини), което причинява у гостоприемника анемии или смущения 
в обмяната;

• канцерогенно - главно при някои метили и кръгли червеи, които с отделя-
ните продукти предизвикват раково израждане на тъканите и органите, в които 
паразитират;

• трансмисивно - отнася се за кръвосмучещите ектопаразити (въшки, бъл-
хи, комари), които в акта на кръвосмучене пренасят от един гостоприемник на 
друг причинителите (вируси, рикетсии, спирохети, бактерии, първаци) на тежки 
инфекциозни и паразитни заболявания.

Влиянието на гостоприемника върху паразита се изразява в:
1. Локални клетъчно-тъканни реакции - представляват местни възпалител-

ни реакции, при които настъпва разрастване на съединителната тъкан и ретикуло-
ендотелните клетки, струпване на клетъчни елементи и формиране на изолираща 
капсула около паразита. В някои случаи тя може да се калцифицира.

2. Хуморални реакции - представляват реакции на хуморалния имунитет 
срещу антигените на паразита (виж стр.13).

3. Фагоцитоза - представлява клетъчен механизъм за поглъщане на паразити-
те, но може да бъде разгледан и като реакция на хуморалния имунитет, доколкото 
тя се активира от изработени срещу паразита антитела.
 
 

ПроникВане на Паразита В гостоПриемника

Паразитите проникват в гостоприемника по следните начини:
    1. Перорално (per os, през устата) - това е най-разпространеният 

начин на проникване на всички чревни паразити - амеби, някои видове трихомо-
наси, жиардии, метили, тении, кръгли червеи. Поглъщат се вегетативни, цистни 
или личинкови форми на паразитите чрез замърсена храна, вода или ръце.

2. Перкутанно (per cutis, през кожата и лигавиците) - така проникват 
личинките на някои метили и кръгли червеи, както и всички кръвосмучещи 
ектопаразити - кърлежи и насекоми. По този начин се пренасят маларийните 
плазмодии и други причинители на трансмисивни заболявания.

3. Трансплацентарно - проникване у плода при бременност чрез плацентар-
ното кръвообръщение на токсоплазма, трихинела и др.

4. Трансовариално - наблюдава се при някои видове кърлежи и представлява 
предаване на болестотворния агент (вирус, рикетсия, бактерия, първак) в поко-
лението на женската чрез нейните яйца.

Паразитите проникват в гостоприемника чрез:
• потискане и разграждане на ензимите на гостоприемника;
• изграждане на трудно проницаеми съединително-тъканни прегради;
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• отделяне на мукополизахариди, които гостоприемникът не разпознава;
• потискане на гостоприемниковите имунни механизми;
• сходство на антигените на паразита с тези на гостоприемника - антигенна 

мимикрия.
При определени условия, проникналите в гостоприемника паразити могат 

да предизвикат заболяване, наречено паразитоза. Наименованието на пове-
чето болести се получава обикновено като към латинското име на паразита се 
прибави наставката -аза (asis) или -оза (osis). Напр. трихомоназа, трипанозомиаза, 
лайшманиоза, токсоплазмоза и т.н.

Механизмите на развитие на болестта се означават като патогенеза. 
Върху тях се отразяват особеностите в морфологията и в биологичния цикъл на 
паразитите. Клинична картина на паразитозите представляват болестните 
промени, възникнали в организма на гостоприемника при паразитната 
инвазия.

Заразяването на гостоприемника с първаци, хелминти, кърлежи и насекоми 
се означава като инвазия (invasio - нахлуване), при което те много често на-
влизат активно. Заразяването с вируси, рикетсии, спирохети, бактерии и гъби 
се означава като инфекция (infectio - замърсяване). Тези микроорганизми 
обикновено проникват пасивно в акта на хранене или през дихателните пътища 
(респираторно) и предизвикват болестен процес. Доклетъчните и прокариотните 
(бактерии) - причинители на инфекциозни заболявания, се наричат патогенни 
(болестотворни). Патогенността се различава по степен при отделните щамове 
микроорганизми. Щамът представлява изолирана бактериална култура (изолат). 
Степента на патогенност на даден микроорганизъм се измерва чрез термина 
"вирулентност".

 
ПрисПособяВане на Паразита към жиВот 

у гостоПриемника
 

В дългата си еволюция и постепенно приспособяване към паразитния  
начин на живот паразитите са развили множество различни адапта-

ционни механизми, по-важни от които са:
• закърняване на органи и системи, които са ненужни при условията на жи-

вот в гостоприемника. Такива са: сетивните органи при чревните ендопаразити; 
храносмилателната система при тениите; крилата при дървениците, бълхите, 
въшките и др. Морфологичният регрес на паразитите е свързан с общо намаля-
ване на размерите им, което улеснява проникването в гостоприемника;

• силно джобовидно разрастване на някои отдели на червото при кръвосму-
чещи червеи (пиявици), кърлежи и насекоми за запасяване с кръв при по-редки 
контакти с гостоприемника;

• съдържание на антисъсирващи вещества в слюнката на кръвосмучещите 
паразити за улесняване на храненето им;

• отделяне на вещества с антиензимни свойства от чревните хелминти за 
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предпазване от смилателното действие на ензимите на гостоприемника;
• развитие на множество разнообразни прикрепителни приспособления - 

кукички, смукала, ботрии, спикули, нокти и др. при червеи, кърлежи и насекоми 
за задържане в тъканите и органите на гостоприемника;

• сложно и съвършено развитие на половата система при разделнополо-
вост и естествен хермафродитизъм, както на ендо-, така и на ектопаразитите. 
Благодарение на обилното си хранене, всички паразити произвеждат огромно 
количество яйца, живородни личинки и други размножителни форми. Така те 
осигуряват продължението на вида и съществуването си при различни небла-
гоприятни условия на външната среда и при смяната на различни гостоприем-
ници.

Произход на Паразитизма

Приема се, че паразитизмът е вторично възникнал начин на същест- 
вуване на живите организми. За да има паразити, преди тях трябва да 

са съществували гостоприемниците им, т.е. свободният начин на живот най-
вероятно е предхождал паразитизма.

Произход на ектоПаразитите

Вероятни и възможни са следните начини на възникване на ектопарази-
тите:

1. От свободно живеещи хищници (кърлежи, насекоми), които поради по-
малките си размери не са могли да използват като жертви по-големите от тях 
животни. Последните са се оказали много добър източник на изобилна храна 
за продължителни периоди от време и са се превърнали в техни гостоприем-
ници.

2. От симбионтно съществуващи чрез синойкия кърлежи и насекоми в 
гнездата и местообитанията на по-едри от тях диви и домашни животни. При 
контакта с техните пера и козина, тези първоначални "квартиранти" постепенно 
се превърнали в кръвосмучещи ектопаразити.

3. От свободно живеещи сапрозойни организми, хранещи се с мъртви и 
гниещи животински останки, които постепенно са се приспособили към пара-
зитно хранене от живи гостоприемници.

Произход на ендоПаразитите

Ендопаразитите вероятно са възникнали:
1. От случайно попаднали яйца, цисти или други форми на свободно 

живеещи (едноклетъчни или други) организми в по-големи от тях животни 
при храненето им. Този начин на възникване на чревни паразити е възможен 
само, ако те са били достатъчно устойчиви на смилателните ензими на гостоп-
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риемника. Постепенно в еволюцията си така възникналите чревни паразити са 
развили свои приспособления и средства за неутрализиране на реакциите на 
гостоприемника.

2. От първоначални ектопаразити - първаци, личинки на червеи и др. В хода 
на дълга еволюция те са преминали от свободно живеещи форми към екто-
паразитиране по хрилете, кожата и кожните образувания на някои животни, и 
оттам към ендопаразитизъм в някои техни вътрешни органи.
 

Произход на кръВните Паразити
 

Те са възникнали от чревни паразити главно по два начина:
1. От първоначални чревни ендопаразити у безгръбначни животни (ко-

мари и др.). При храненето чрез кръвосмучене ендопаразитите в червото им са 
попаднали в кръвта на топлокръвни животни и постепенно са се адаптирали към 
живот в нея. Така са възникнали вероятно маларийните плазмодиуми.

2. От чревни паразити в самите гръбначни животни, които без да сменят 
гостоприемника, са преминали в неговата кръв и вторично са се адаптирали към 
нея. Този начин на възникване е много вероятен за чревни паразити и техните 
форми, които се внедряват в чревната стена, нарушават целостта и и контактуват 
с кръвта на гостоприемника.

´
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ИмунИтет прИ паразИтнИте заболяванИя
 

Навлизането на паразитите в организма на гостоприемника предизвиква 
активирането на клетъчни и хуморални  имунни механизми.
 

обща ИмунологИчна характерИстИка на 
паразИтозИте

Едноклетъчните паразити са изработили в хода на еволюцията специ- 
фични механизми за проникване в гостоприемника. Например, мерозоитът 

(инвазивната форма на маларийните плазмодиуми в еритроцитния стадий) се 
свързва и навлиза чрез рецептори по повърхността на еритроцита. Лайшмани-
ите, паразитиращи в макрофагите, "позволяват" на клетката да ги погълне, но 
притежават стратегия за преживяване в тази неблагоприятна среда.

Много протозои са в състояние да променят повърхностните си антигени. 
Този процес е известен като антигенна вариация. При паразити със сложен би-
ологичен цикъл съществуват антигени, типични за определен етап от развитието 
им. В тези случаи имунитетът е стадийно-специфичен. Например, белтъчната 
обвивка на спорозоита (инвазиоспособната форма на плазмодиумите през ек-
зоеритроцитния стадий) не се разпознава от антитела, реагиращи с антигени от 
ендоеритроцитния етап.

Еволюционната адаптивност на много паразити е довела до утвърждаването 
на т.нар. гостоприемникова специфичност. Маларийните плазмодиуми, пара-
зитиращи в птиците, гризачите и човека, могат да се размножават само в техния 
специфичен гостоприемник. Изключение от това правило е трихинелата при 
свинята, която може да инвазира също и човека. Паразитите не са в състояние 
да завършат биологичния си цикъл в неспецифичен гостоприемник.

Съществуват междувидови и вътревидови различия в устойчивостта на 
гостоприемниците към паразитните инвазии, които зависят от гените на МНС-
системата. Хора с определен МНС-генотип не образуват антитела срещу един 
от пептидите в обвивката на маларийния спорозоит, защото техните Т-клетки 
не могат да се активират. Важни са и някои гени, несвързани с МНС-системата. 
Например, вродената резистентност на мишките към L. donovani се определя от 
единичен доминантен ген, контролиращ активацията на макрофагите.

Тъй като гостоприемникът е необходим за преживяването на паразитите, 
те рядко причиняват смъртта му. Поради тази причина паразитните инвазии 
са обикновено хронични. Резултат от хроничния ход на заболяванията са 
наличието на циркулиращи антигени, постоянната антигенна стимулация и 
формирането на имунни комплекси. Характерно е покачването на нивото на 
имуноглобулините. Повишаване титъра на имуноглобулините (Ig) от клас М 
се наблюдава при трипанозомиазите и при маларията, на IgG - при маларията 
и висцералната лайшманиоза, на IgE - при хелминтозите. Спленомегалията 
(уголемената слезка) е често срещан симптом при повечето паразитози, защото 
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много причинители могат да действат като поликлонални митогени директно 
върху лимфоцитите в лимфоидните органи. Имунната супресия на гостоприем-
ника и имунопатологичните промени на клетъчно и органно ниво представляват 
сериозни усложнения.

Клетъчният имунен отговор е по-ефективен спрямо интрацелуларните 
протозои, а хуморалният - срещу извънклетъчните паразити в кръвта и те-
лесните течности, но типът на имунната защита зависи от самия паразит. Често в 
различните стадии от развитието на паразита в хода на една инвазия се включват 
различни имунни механизми. Например, антителата срещу екстрацелуларните 
форми на маларийните плазмодиуми блокират способността им да навлизат 
в нови клетки, а клетъчният имунитет действа на етапа на екзоеритроцитната 
шизогония в чернодробните клетки. Ефективността на имунитета при маларията 
не корелира с нивото на образуваните антитела и може да е налице дори и при 
липса на специфични антитела.

ИмуннИ реакцИИ на гостопрИемнИка
 

хуморален ИмунИтет

Много паразити предизвикват неспецифично повишаване нивото на иму-
ноглобулините в серума, както и производство на специфични антитела. Докато 
специфичните реакции са предимно Т-клетъчно-зависими, то неспецифич-
ните са вероятно резултат от митогенното действие върху В-клетките на 
отделени от паразитите вещества. Хуморалният имунен отговор е важен при 
защитата срещу екстрацелуларните протозои и за предотвратяване на навлиза-
нето на циркулиращи интрацелуларни паразити в гостоприемниковите клетки. 
Веднъж попаднали във вътрешността на клетките, паразитите са вече защитени 
от действието на антителата.

Характерна проява при хелминтозите е повишаването на нивото на IgE. 
Например, при трихинелозата се наблюдава покачване титъра на антителата с 
около 1000 пъти спрямо нормата. IgE, свързали съответния антиген, се залавят 
за Fc-рецепторите на мастоцитите и предизвикват дегранулацията им. Тя се 
изразява в отделянето на биологично-активни медиатори (хистамин, серотонин 
и др.) с токсично, алергично и възпалително действие. Като резултат се развива 
реакция на свръхчувствителност от бърз тип.

Значението на хуморалния и на клетъчния имунен отговор при различни 
паразитози е представено на таблица 1.

Хуморалният имунен отговор при паразитните инвазии може да се реали-
зира чрез следните механизми:

• антителата действат директно върху протозоите и увреждат клетъчна-
та им мембрана, например при спорозоитите на маларийните плазмодиуми. 
Възможно е и активиране на системата на комплемента.
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• антителата могат да неутрализират паразита директно чрез блокиране 
на залавянето и навлизането му в нови гостоприемникови клетки. Известно 
е, че мерозоитите на маларийните плазмодиуми навлизат в еритроцитите чрез 
специален рецептор. Инвазията им се инхибира под действието на специфични 
антитела.

• антителата могат да усилят фагоцитиращата активност на макрофа-
гите (опсонизация). В резултат на тяхната активация се увеличава броят на 
рецепторите им за Fc-фрагмента на  имуноглобулините и за С3-фракцията на 
комплемента. Фагоцитозата играе важна роля в защитата срещу някои маларийни 
плазмодиуми и срещу Trypanosoma brucei.

• антителата участват също и в антитяло-зависимата клетъчна цитоток-
сичност. Имуноглобулините (най-често IgE и  IgG) обвиват паразита. В същото 
време макрофагите и неутрофилните или еозинофилните клетки се залавят за 
антителата чрез своите Fc-рецептори. Това взаимодействие активира отделяне-
то на цитотоксични вещества, които убиват паразити като Trypanosoma cruzi, 
Тrichinella spiralis, Schistosoma mansoni.

В различните етапи от биологичния цикъл на даден паразит могат да участват 
различни типове антитела и клетки. Например, еозинофилите са по-ефективни 
в сравнение с всички други клетки срещу младите ларви на T. spiralis, докато 
макрофагите се борят по-резултатно с микрофилариите.
 

клетъчен ИмунИтет

Защитата на организма срещу разпространението и размножаването на по-
падналите в него паразити се контролира от различни типове ефекторни клетки 

Таблица 1. Значение на хуморалния и клетъчния имунитет срещу
някои едноклетъчни паразити
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като лимфоцити, макрофаги, неутрофили, еозинофили и тромбоцити.
Антипаразитното действие на ефекторните клетки значително се усилва под 

влияние на цитокините, произведени в отговор на паразитната инвазия. Цитоки-
ните се секретират главно от Т-лимфоцитите и от макрофагите, но е възможно и 
отделянето им от В-лимфоцити, фибробласти и от съдови ендотелни клетки. 

В клетъчния имунитет срещу паразитите участват:

1. т-клеткИ

Т-клетките играят важна роля в контрола на размножаването на пара-
зитите. Типът на Т-клетъчния отговор зависи от вида на паразита и от стадия на 
заболяването.  Т-хелперните клетки (Th-помощници) участват в защитата срещу 
лайшманиите. Хелперните и цитотоксичните лимфоцити (Тс) имат протективна 
функция в различните фази на маларийната инвазия. Th действуват предимно 
в ендоеритроцитния стадий на маларията, а Tc - при тъканната шизогония. Тc-
лимфоцитите разрушават инфектираните хепатоцити и секретират интерферон 
γ (IFNγ), който потиска размножаването на паразита в чернодробните клетки. 
Тъй като хепатоцитите не притежават МНС II клас молекули, Th клетките не ги 
разпознават и не могат да бъдат стимулирани към секретиране на IFNγ.

• Цитокини. Произвеждат се главно от Т-лимфоцитите. Действието на 
повечето цитокини върху ефекторните клетки се изразява в засилване на 
тяхната цитотоксична активност и в увеличаване на броя им. Натрупването 
на макрофаги в чернодробните грануломи при шистозомиазите и еозинофилия-
та при хелминтозите са цитокин-зависими феномени. Активираните Т-клетки 
секретират колонио-стимулиращи фактори (CSF) и интерлевкин-3 (IL-3), които 
увеличават броя, засилват диференциацията и активността на белите кръвни 
клетки и предизвикват унищожаването на паразита (шистозомни ларви).  

IFNγ е цитокин, който чрез активиране на ефекторните клетки участва в 
контрола на размножаването на паразитите. Той предизвиква бързо елими-
ниране от макрофагите на вече навлезли интрацелуларни паразити като 
токсоплазми, лайшмании и T. cruzi. Така се формира резистентност към тях у 
гостоприемника. Екстрацелуларни паразити като E. histolytica и S. mansoni са 
също чувствителни на действието на активираните от IFN γ макрофаги.

2. макрофагИ

Имунната роля на макрофагите се изразява в антиген-представящата 
им активност, но при паразитозите те изпълняват и две други важни функ-
ции:

• действат като ефекторни клетки и така потискат размножаването на па-
разитите или ги унищожават;

• секретират молекули, регулиращи възпалителния процес.
Някои от тях като интерлевкин-1 (IL-1) и тумор-некротизиращ фактор  (TNF 

α) засилват имунитета чрез активиране на други клетки или чрез стимулиране 
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на пролиферацията им.
Активацията на макрофагите е обща проява в ранните етапи на повечето 

паразитози. Тя е резултат от действието на цитокини като IFNγ, IL-3 и IL-4. 
Някои паразити (маларийни плазмодиуми и трипанозоми) отделят разтворими 
антигени, които индуцират секрецията на IFNγ от макрофагите. Отделеният 
вече IFNγ от своя страна активира други макрофаги.

Макрофагите унищожават паразита чрез фагоцитоза, директно убиване 
и чрез  фиброзна инкапсулация.

Фагоцитоза. Реализира се от макрофагите и осигурява неспецифичната 
защита спрямо по-малките на размери паразити (неимунна фагоцитоза). Ефек-
тивността и се засилва значително от опсонизацията на паразита с антитела 
и С3-фракцията на комплемента (имунна фагоцитоза). Подобен механизъм 
се наблюдава при африканската трипанозомиаза. На фиг. 1 са показани меха-
низмите на неспецифичната и специфичната фагоцитоза.

Фагоцитозата осигурява също и възможност за достъп в макрофагите на па-
разити, размножаващи се в тези клетки. Афлагелатната форма на лайшманиите 
фиксира комплемента и се свързва с рецепторите за комплемента по повърх-
ността на макрофага. По този начин се улеснява навлизането им във фагоцитите 
чрез ендоцитоза.

Убиване на паразита. Макрофагите секретират много вещества с цитото-
ксичен ефект, които убиват паразита без да го фагоцитират. Активираните 
макрофаги могат да унищожават както сравнително малки екстрацелуларни 
паразити, така и някои по-големи на размер, като шистозомните ларви например. 

Активираните макрофа-
ги отделят кислород и 
водороден прекис, които 
са ефективни цитоток-
сични агенти при T. gondii, 
T. cruzi, лайшманиите, ма-
ларийните плазмодиуми и 
при някои филарии. Осво-
боденият от макрофагите 
азотен оксид (NO) допри-
нася за резистентността 
на гостоприемника към 
лайшманиозите, шистозо-
миазите и маларията.

Фиброзна инкапсула-
ция. При някои инвазии 
имунната система  не е в 
състояние да елиминира 
напълно паразита и органи-
змът се стреми да ограничи 
вредното му влияние чрез 

Фигура 1. Типове фагоцитоза при паразитни-
те инвазии

1, 2, 3 - опсонизация на паразита чрез комплемент и ан-
титела (имунна фагоцитоза); 4 - неимунна

фагоцитоза.

´
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ограждането в капсула от собствени клетки. Касае се за хронична Т-клетъчно-
зависима реакция спрямо локален антиген. Осъществява се под действието на 
IFN γ и TNF α. Макрофагите се натрупват около паразита и отделят фактори, 
стимулиращи образуването на фиброзна капсула. В изграждането и участву-
ват още и съединително-тъканни и ретикуло-ендотелни клетки. Подобна инкап-
сулация се наблюдава при трихинелозата, ехинококозата и шистозомиазата.

3. гранулоцИтИ

Неутрофили. Подобно на макрофагите, неутрофилите са фагоцитиращи 
клетки. Те се активират под действие на цитокините и убиват не само интра-
целуларни паразити чрез фагоцитоза. Екстрацелуларните се унищожават 
чрез отделяне на водороден прекис.

Еозинофили. Те реализират защитата спрямо тъканните форми на паразити, 
които са достатъчно големи, за да бъдат фагоцитирани. Този тип гранулоцити 
убиват паразитите чрез отделяне на токсични кислородни и некислородни 
метаболити и на хидролитични ензими. Еозинофилията е типичен признак 
за хелминтозите.

 

защИтнИ механИзмИ на паразИтИте
 

В хода на еволюцията паразитите са изработили различни защитни  
механизми, които ги предпазват от имунната система на гостоприемника 

и ги адаптират към живот в него.

резИстентност спрямо ИмуннИя отговор на гостопрИемнИка

Интрацелуларните паразити (T. cruzi, лайшмании), както и вътреклетъч-
ните форми на маларийните плазмодиуми до известна степен са защитени от 
действието на антителата поради самото си местонахождение. Същото важи 
и за паразитите, които образуват цисти (T. gondii), за ларвите на  T.solium, T. 
saginatus, E. granulosus и на T. spiralis.

Протозоите, живеещи в макрофагите, като T. gondii, T. cruzi, лайшмании, 
могат да се предпазят от лизозомните ензими и кислородните метаболити или 
да ги инактивират. Те предотвратяват сливането на фагозомите с лизозомите 
или се обвиват със защитна материя, която ги предпазва от действието на 
токсичните вещества.
 

´
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Избягване на антИгенното разпознаване от страна 
на гостопрИемнИка

Паразитите, срещу които се образуват специфични антитела, са изработили 
в хода на еволюцията механизми за самозащита. Най-разпространена е т.нар. 
антигенна вариация, която се изразява във възможността на паразита да 
променя антигенната си структура с цел да избегне действието на антителата. 
Африканската трипанозома циклично променя повърхност-ните си антигени. 
Новите популации трипанозоми в хода на една инвазия се различават от пре-
дишните. Поради тази причина съществуващите вече антитела не са в състояние 
да разпознаят и атакуват паразитите, носещи нови антигени. Докато гостоп-
риемникът образува антитела срещу променения антиген, паразитът започва 
да синтезира нови, различни антигени и т.н. Подобен механизъм на антигенна 
вариация е описан и при маларийните плазмодиуми.

Други паразити експресират на повърхността си антигени, сродни с тези 
в клетките на гостоприемника. Феноменът е наречен антигенна мимикрия 
и е характерен за някои кръгли червеи. Например, детският глист притежава 
антигени, сходни с човешкия колаген. При шистозомите е описано придобива-
нето на кръвно-групови антигени от системата АВО(Н) и на МНС-молекули. 
По този начин имунната система на гостоприемника не отстранява паразитите, 
защото разпознава техните антигени като свои.
 

потИскане Имунната сИстема на гостопрИемнИка
 

Неспецифичното потискане на имунния отговор (имуносупресия) е характер-
на проява при много паразитни инвазии, което е причина за тежкото им проти-
чане. Паразитите отделят голямо количество свободно разтворими антигени. 
Те проявяват имуносупресивен ефект по някой от следните начини:

• свързват се с антителата и така възпрепятстват действието им върху 
самия паразит;

• активират специфични супресорни клетки (Тs), които от своя страна 
ограничават имунния отговор;

• "претоварват" макрофагите, които се "изтощават" с фагоцитирането 
им и не успяват да осъществят антиген-представящата си функция и да 
задвижат имунната реактивност.

Подобни механизми са наблюдавани при P. falciparum, трипанозомите и 
лайшманиите.

На таблица 2 са представени защитните механизми, характерни за някои 
паразити и тези на съответните им гостоприемници.
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ИмунопатологИчнИ проявИ прИ паразИтозИте

Имунопатологичните прояви в хода на паразитозите са резултат не  
само от директното вредно въздействие на паразита или на отделените 

от него продукти върху тъканите на гостоприемника. Често самият имунен 
отговор води до патологични промени в организма.

При маларията, сънната болест и висцералната лайшманиоза увеличеният 
брой лимфоцити и активирани макрофаги в черния дроб и слезката са причина 
за уголемяването на тези органи.

Депозирането на антиген-антитяло комплекси в бъбречните гломерули на 
болни от malaria quartana се изявява клинично със сериозни органни наруше-
ния.

Високото ниво на IgЕ при хелминтозите е причина за освобождаването от 
мастоцитите на гостоприемника на медиатори, които  водят до остри алергични 
реакции. Например, при спукване на ехинококова киста може да настъпи тежък 
анафилактичен шок.

Неспецифичната имуносупресия, предизвикана от паразитите, е причина за 
по-голямата податливост на гостоприемниците към съпътстващи бактериални 
и вирусни инфекции.

Имунопатологичните прояви на паразитозите са резултат от един или 
няколко типа имунни реакции на свръхчувствителност.

Тип I реакции (остра свръхчувствителност или анафилаксия). Описани 
са при аскаридозата, ехинококозата, трихинелозата, ухапванията от кърлежи 
и насекоми. Включва се от комплекса паразитен антиген - IgE, свързан за 
мембраната на мастоцити или базофилни клетки. Настъпва дегранулация 
на последните с отделяне на вазоактивни медиатори.

Таблица 2. Защитни механизми, характерни за някои паразити и
техните гостоприемници
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Тип II реакции (антитяло-зависима клетъчна цитотоксичност). Наблю-
давани са при маларията и болестта на Шагас (Сhagas). Антителата (IgG или 
IgM) се свързват с повърхностни паразитни антигени и водят до комплемент-
зависима цитолиза или до активиране на Тс.

Тип III реакции (отлагане на имунни комплекси). Срещат се при мала-
рията, сънната болест и шистозомиозите. Антиген-антитяло комплексите се 
отлагат в тъканите на гостоприемника. Активира се комплемента, натрупват 
се гранулоцити и възниква възпалително огнище на мястото на отлагане на 
имунните комплекси.

Тип IV реакции (забавена или клетъчно-медиирана цитотоксичност). 
Включват се при лайшманиозите, шистозомиозите, ухапвания от кърлежи и при 
крастата. Т-клетки, сенсибилизирани към съответния антиген, при повторна 
среща с него отделят цитокини. Медиаторите привличат и активират макрофа-
гите. Така се образува вал от възпалителни клетки, който формира капсула 
около паразита. Наблюдава се при хронични инфекции - напр. грануломите в 
черния дроб под действие на шистозомните яйца.

речнИк

MHC (major histocompatibility complex) - главен комплекс на тъканна съвместимост - генен 
комплекс при всички бозайници. Неговите продукти (МНС-молекули) са основна причина за 
бързото отхвърляне на несъвместими присадки. Те функционират също и като сигнални струк-
тури между лимфоцитите и антиген-представящите клетки.

титър - мярка за количеството антитела в серума.
митоген - агент, който предизвиква митоза в клетките и трансформация на голям брой 

лимфоцити.
комплемент - система от серумни белтъци, която при активирация води до цитолиза на 

прицелната клетка.
опсонизация - процес, при който фагоцитозата се улеснява чрез покриването на антигена, 

свързан с антитела или с фракция С3в на комплемента.
антитяло-зависима клетъчна цитотоксичност - осъществява се отклетки с цитотоксични 

свойства, притежаващи рецептори за имуноглобулини. Те се свързват с антителата, заловени 
за чужди клетки и така лизират прицелната клетка.

цитокини - разтворими молекули (медиатори), които подпомагат междуклетъчните взаи-
модействия.

интерферони (IFN) - група цитокини, секретирани от Th, които засилват резистентността 
на клетките към вирусни инфекции.

еозинофилия - увеличаване броя на еозинофилите в периферната кръв.
колонио-стимулиращи фактори (CSF) - цитокини, които се секретират от активираните 

макрофаги и засилват деленето и диференциацията на костно-мозъчните стволови клетки.
интерлевкини (IL) - група молекули, секретирани главно от Т-клетките, участващи в меж-

дуклетъчната сигнализация на имунната система.
тумор-некротизиращ фактор (TNF) - цитокин с цитотоксичен ефект, секретиран от акти-

вираните макрофаги.
анафилактичен шок - остра антиген-специфична реакция, задействана главно от IgE. 

Проявява се клинично с тежък спазъм на бронхите и разширяване на периферните кръвоносни 
съдове под действие на биологично-активни вещества, отделени от мастоцитите.
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 Клетъчна и молеКулна биология на
паразитите

Паразитите и техните гостоприемници представляват биологични сис- 
теми, намиращи се в динамично взаимодействие.

Фактът, че някои паразити могат да атакуват няколко различни гостопри-
емника, подсказва наличието на генетични адаптивни механизми, закрепени 
в хода на еволюцията. Макар и много сложни и разнообразни, адаптивните 
стратегии на паразитите са кодирани на молекулно ниво и се реализират 
на клетъчно. Приспособителните феномени на паразитите се класифицират в 
три основни групи:

• придобиване на общи молекули с гостоприемника (молекулна мими-
крия);

• участие в рецепторната сигнализация на гостоприемника;
• включване в междуклетъчните взаимодействия на гостоприемника.

молеКулна мимиКрия

Най-простото обяснение на еволюционната стабилност на системата "паразит-
гостоприемник" е съществуването на общи структури между двата вида орга-
низми, които имат съществено значение за адаптацията и метаболизма им.

Паразитите експресират белтъци, сродни с такива на техните гостопри-
емници. Например шистозомите притежават общи антигени  както с техните 
крайни гостоприемници, така и с междинните. Това позволява изработването на 
толерантност на гостоприемника спрямо паразита, което гарантира размножава-
нето и развитието на последния. Наличието у паразита на протеини, близки до 
тези на гостоприемника, може да е резултат или на пасивното им придобиване 
от гостоприемника, или на собствена синтеза de novo. Най-вероятно кръвно-гру-
повите антигени и молекулите на главния комплекс на тъканната съвместимост 
(МНС) са придобити на повърхността на някои паразити чрез пасивна адсорбция 
от телесните течности или от клетките на макроорганизма.

Способността на паразита да синтезира вещества, подобни на гостопри-
емниковите, би могла да е резултат на еволюционна конвергенция. Тя се 
поражда от необходимостта паразитът да се приспособи към метаболизма на 
гостоприемника или да избегне имунната му защита. Предполага се, че гените, 
кодиращи производството на съответните молекули, са пренесени от генома на 
гостоприемника в паразита или директно, или с помощта на ретровируси.

Директно инкорпориране на гостоприемникови гени е установено при 
Trypanosoma brucei. Тя притежава мембранни рецептори, идентични с рецепто-
рите за епидермалния растежен фактор на гостоприемника. Свързването на пара-
зитния рецептор със съответния растежен фактор в организма на гостоприемника 
води до стимулиране на размножаването и нарастването на трипанозомата.

Внасяне на гостоприемникови гени в паразита чрез ретровируси е доказано 
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при Schistosoma mansoni. В този червей са открити генни последователности, 
хомоложни с НIV - вирус, причинител на СПИН.

Резултатите от генното клониране показват висока степен на сходство между 
нуклеотидни последователности в генома на паразитите и на бозайниците. 
Откриват се големи хомоложни участъци в гените, кодиращи структурни бел-
тъци като миозин и тропомиозин, регулаторни ензими, рецептори за растежни 
фактори.

Молекулната мимикрия позволява на паразита да се предпази от имунната 
система на гостоприемника. От друга страна, наличието на паразитни антигени, 
общи с тези на гостоприемника, обяснява появата на авто-имунни състояния, 
които често съпътстват този тип заболявания.

рецепторна сигнализация

Една от най-важните последици от молекулната мимикрия е способността 
на паразита, вече притежаващ гостоприемникови молекули, да "улавя" 
сигнали, предназначени за гостоприемника и да ги използва в своя полза. 
Възможността паразитът да разпознава чужди сигнали говори за наличието 
на свързващи структури (рецептори) за тях. Известно е, че много обменни, 
растежни и имунни процеси се регулират от специфични взаимодействия "мо-
лекула-рецептор".  

Трипанозомите, експресиращи рецептори за епидермалния растежен фак-
тор, се самостимулират към пролиферация. Тези паразити имат и рецептори 
за IFNγ,който също засилва размножаването им. Лайшманиите притежават 
рецептори, сходни с човешките за IL-2 и IL-3. Тези цитокини стимулират 
пролиферацията на лайшманиите. При свързване на специфичните рецептори 
на шистозомите с TNFγ се засилва оплодителната способност на яйцата и се 
благоприятства размножаването на червея.

междуКлетъчни взаимодействия

Най-същественото участие на паразита в междуклетъчните взаимодействия на 
гостоприемника е включването му в регулацията на имунния отговор. Някои 
паразити отделят вещества с имуномодулиращо действие - имуномодулато-
ри, които засилват или отслабват имунната реактивност. Трипанозомите 
секретират белтъци, които потискат производството на антитела и блокират 
рецепторите на гостоприемника за IL-2. Шистозомите отделят вещества, ко-
ито намаляват пролиферацията на Тс-лимфоцити и така отслабва клетъчният 
имунен отговор. Същите паразити притежават и рецептори за Fc-фрагмента на 
антителата, чрез които свързват насочените срещу тях антитела на повърхността 
си. Шистозомите секретират и протеолитични ензими, които разграждат вече 
заловените антитела. Така се инактивира и хуморалния защитен механизъм.
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Тип PROTOZOA (първаци)

Тялото на първаците представлява само една еукариотна клетка. В ка- 
чеството си на цял организъм тази клетка е много сложно устроена, ко-

ето позволява да изпълнява голям брой функции - хранене, дишане, отделяне, 
движение, размножаване и др. В зависимост от условията на живот, клетката 
на първаците, освен задължително изграждащите я цитоплазма и ядро, може 
да притежава и още:

• плътна външна обвивка (пеликула, кутикула) върху клетъчната мембра-
на, която я предпазва от неблагоприятни условия на околната среда. За същата 
цел някои първаци образуват цисти;

• специализирани органели за хранене и храносмилане - цитостома, цито-
фаринкс, смилателни вакуоли;

• специализирани органели за движение - ондулираща мембрана, ресни и 
камшичета, излизащи от базални телца. При някои първаци клетъчната мембрана 
е много нежна и позволява промяна във формата на клетката. Така тя издава 
псевдоподи, чрез които се движи;

• свивателни вакуоли, осигуряващи изхвърлянето на отпадните продукти 
на обмяната;

• осеви органели, представляващи вътрешен скелет на клетката - аксостили 
и др.

Първаците се размножават чрез напречно или надлъжно делене, или чрез 
пъпкуване. За някои от тях са характерни половите обновителни процеси ко-
пулация и конюгация.
 

Клас SARCODINA (КореноножКи)

Характерно за кореноножките е придвижването с псевдоподи.
 Към този клас първаци се отнасят амебите от разред Amoebida. От тях 

7 вида обитават стомашно-чревния тракт на човека. Само E. histolytica от род 
Entamoeba e паразит, а останалите са коменсали или са с недоказан паразити-
зъм.
 

ENTAmOEbA hISTOlyTICA

Описана е от Losch през 1875 г. Тя е космополитен паразит - разпространена 
е навсякъде по света.

Морфология и биологичен цикъл. E. histolytica паразитира в дебелото 
черво на човека и причинява амебна дизентерия (амебиаза). В биологичното 
си развитие дизентерийната амеба минава през три форми (фиг. 2):

1. E. histolytica - forma minuta - известна още като прòсветна форма, тъй като 
обитава лумена (прòсвета) на дебелото черво. Не е патогенна. Има овална форма 
и размери около 20 μm. Формата е непостоянна поради издаването на къси, тъпи 
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псевдоподи. Слабо подвижна. 
Цитоплазмата е дребнозърнеста, 
без разграничаване на екто- и ен-
доплазма. В храносмилателните 
си вакуоли фагоцитира бактерии 
и гъби от чревното съдържимо, 
но никога еритроцити. В зави-
симост от условията може да 
образува цисти, както и да се 
превръща във f. magna.

 2. E. histolytica - forma magna 
- нарича се още тъканна форма 
и е конкретен причинител на 
амебната дизентерия. Размерите 
и са около 30-40 μm. Издава тъпи 
псевдоподи и е бързоподвижна. 
В цитоплазмата и добре се раз-
граничават външно разположена 
прозрачна и хомогенна ектоплаз-

ма и вътрешна дребнозърнеста и слабо вакуолизирана ендоплазма. Паразитира 
в лигавицата на дебелото черво, където разрушава кръвоносни съдове, образува 
язви, а може да предизвика и пробив на чревната стена. Храни се с кръв (хемо-
фаг, еритрофаг) посредством псевдоподите си. С кръвния ток може да попадне 
главно в черния дроб и по-рядко в белия дроб, мозъка, слезката, бъбреците и др. 
вътрешни органи. При затихване на болестта може да се превръща в прòсветна 
форма, но не образува цисти.

3. E. histolytica - forma cystica (циста) - възниква от прòсветната форма и 
единствено тя е инвазиоспособна. Има кръгла постоянна форма с двойна об-
вивка и четири ядра. Размерът и е около 12 μm. Не издава псевдоподи. Изхвърля 
се във външната среда с фекалиите.

Заразяването на човека с амебиаза настъпва при поглъщането на цисти на 
E. histolytica със замърсена храна или вода (фиг. 3). Мухите са важни меха-
нични преносители на цисти върху хранителните продукти. В червата от тях 
се образува прòсветна форма под действието на протеолитичните ензими, кои-
то разрушават обвивката на цистите. От прòсветната форма в заразения човек 
започва образуване и отделяне на цисти. Възможно е инвазираният човек да не 
боледува от амебна дизентерия. При здравен комфорт на организма и оптимална 
имунологична устойчивост прòсветната форма може да не премине в тъканна. 
И в тези случаи обаче, инвазираният е цистоносител и е зарàзен за околната 
среда. Той задължително подлежи на изолация и лечение.

Патогенеза. Е. histolytica произвежда няколко специфични фактора, които 
улесняват навлизането и в клетките и обуславят нейната цитотоксичност. Се-
кретираният протеолитичен ензим хистолизаин разгражда междуклетъчния 
матрикс и така улеснява проникването в тъканите. Паразитът отделя и липо-

´

´

´

´
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филен белтък, който лизира 
клетките на гостоприемника чрез 
образуване на пори в мембраните 
им. Секретираната фосфолипаза 
засилва цитолитичната актив-
ност на амебата.

Клинична картина. Най-
честият клиничен симптом при 
амебиазата е продължителна-
та диария. Тя се съпровожда 
с язвен колит (възпаление на 
лигавицата на дебелото черво) и 
с отделянето на слузно-кръве-
нисти изпражнения. Пациенти-
те се оплакват от коликообразни 
(пристъпни) коремни болки, 
повишена телесна температура, 
отпадналост. Разрастването на 
язвите в дълбочина може да до-
веде до перфорация на чревна-
та стена и до остър перитонит. 
Освен чревната форма на амеби-
азата се наблюдават и т. нар. из-
вънчревни форми. Те възникват 
като резултат от "разсейването" 
на патогенните амеби, попаднали 
в кръвообращението. Най-често 
засегнатите органи са черният 
дроб и мозъкът, в които се обра-
зуват амебни абсцеси.

Диагностика. Заболяването 
се диагностицира чрез установя-
ването на цисти или на f. magna 

в свежи изпражнения (патогенните форми са много нетрайни). Серологичните 
тестове допълват диагностиката. Възможно е и откриването в кръвта на болния 
на секретирани от паразита ензими (хистолизаин). Инвазираните цистоноси-
тели се доказват чрез установяване на четириядрена циста във фекални 
проби.

Профилактика и контрол. В областите, в които амебиазата се предава чрез 
контаминирана (замърсена) вода, се препоръчва пречистване и контрол на 
водоемите. Необходимо е запазването на хранителните продукти от мухи. 
Желателни са профилактични копрологични (фекални) изследвания при цисто-
носителите и преболедувалите.
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ENTAmOEbA COlI

E. coli живее като коменсал в дебелото черво на човека. Не е патогенна 
и от всички чревни амеби е морфологично най-близка до E. histolytica. По тази 
причина точното и разпознаване е много важно за правилното диагностициране 
на амебната дизентерия. E. coli съществува като вегетативна форма в червото, 
а се изхвърля навън с фекалиите като циста. Различава се от E. histolytica по 
следните белези:

• по-голяма е, с размери около 50 µm;
• цитоплазмата и е грубозърнеста, силно вакуолизирана и не е разграничена 

на екто- и ендоплазма. В нея не се откриват еритроцити;
• слабо подвижна е;
• цистите са по-големи от тези на E. histolytica и обикновено съдържат 

осем ядра.
 

ENTAmOEbA gINgIvAlIS

Тя е единствената амеба, обитаваща устната кухина на човека. Открива се 
в зъбния налеп, гингивалните джобове, в гной при пародонтоза, при гингивити 
и в кариозните зъби. Морфологично и по подвижност е близка до f. magna на 
E. histolytica, но е апатогенна. Не образува цисти и в нея рядко се откриват 
еритроцити. Смята се, че играе известна роля при хронични заболявания на 
устната кухина.
 

Клас FlAgEllATA (Камшични)
 

Главна отличителна особеност на първаците от този клас е наличието  
на едно или повече камшичета (флагелуми), с помощта на които те се 

движат. В зависимост от техния брой, камшичните се разпределят в два разреда 
- Protomonadida (предноеднокамшични) и Polymastigida (многокамшични).
 

разред PROTOmONADIDA
 

обща хараКТерисТиКа
 

Към разред Protomonadida принадлежат родовете Trypanosoma и 
Leishmania.

род TRyPANOSOmA

Трипанозомите имат тясно, вретеновидно удължено и заострено в краищата 
тяло с дължина 15-35 µm. Ядрото е овално и централно разположено. В задния 
им край се намира базално телце, от което започва единственото камшиче. То 

´

´
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продължава по цялата дължина на тялото и излиза извън него в предния му край. 
Камшичето не е свободно, а поръбва т. нар. ондулираща мембрана - нежна 
ципица от цитоплазма (като якичка) извън клетката, която подпомага нейните 
движения. Някои автори отъждествяват базалното телце с т. нар. блефаропласт 
като изходно начало на флагелума. Според други, блефаропластът е по-голямо 
и отделно съществуващо телце в близост до базалното, съдържащо резервни 
енергийни вещества, които осигуряват движението на камшичето. Клетъч-
ната мембрана на трипанозомите е изградена от различни гликопротеини. 
Те представляват специфични повърхностни антигени и се характеризират с 
голяма вариабилност.

Трипанозомите паразитират в кръвната плазма, гръбначномозъчната течност 
и лимфните възли на гръбначните животни и човека. Пренасят се трансмисивно 
при кръвосмученето на междинните им гостоприемници - различни насекоми. 
Размножават се главно чрез надлъжно делене, като първо се разделят блефа-
ропластът и ядрото, а след това и цялата клетка.
 

TRyPANOSOmA gAmbIENSE и TRyPANOSOmA RhODESIENSE

T. gambiense е описана от Dutton през 1902 г. Паразитът е разпространен в 
Централна и Западна Африка. T. rhodesiense е описана през 1910 г. от Stephens и 
Fantham. Открива се в Източна Африка. Трипанозомиазата е сериозен проблем в 
животновъдството, защото засяга голям брой тревопасни животни. При човека 
е почти винаги летална (смъртоносна), ако не се лекува адекватно.

Морфология и биологичен цикъл. Достига на дължина до 15-30 µm и при-
чинява африканската сънна болест. Преносител и междинен гостоприемник 
е африканската муха цеце (Glossina palpalis). Заболяването е разпространено 

в Екваториална Африка.
След насмукването с кръв от болно 

животно или човек, в средното черво 
на мухата описаната по-горе трипа-
нозомна форма на паразита (фиг. 4) 
се променя. Тя се удължава и стеснява 
още, блефаропластът минава пред яд-
рото и ондулиращата мембрана се 
скъсява. Това е т. нар. критидиална 
форма. Тези форми се придвижват към 
предното черво на мухата и оттам към 
слюнните и жлези. Паразитът продъл-
жава усилено да се размножава, като 
се превръща в т. нар. метациклична 
форма със силно скъсено камшиче. То 
излиза от преместилите се в предния 
край базално телце и блефаропласт. При 
тази форма ондулираща мембрана 

à á â
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липсва. При наличие на 300-500 метациклични форми в слюнчените и жлези, 
мухата цеце е инвазиоспособна. Постъпил при ухапването в кръвта на човека, 
паразитът отново приема типичната си трипанозомна форма.

Резервоар (животни, у които тя съществува без да причинява заболяване) на 
T. gambiense представляват антилопите в природата. Възможни резервоари сред 
домашните животни са свинете, овцете, козите и говедата. Освен трансми-
сивно, чрез биологични преносители, сънната болест може да се предаде още 
и механично - при последователно ухапване на болен и здрав човек от други 
насекоми. Съществуват и други видове трипанозоми, причиняващи различни 
варианти на сънната болест. Техни преносители и често междинни гостопри-
емници са някои видове кръвосмучещи мухи и дървеници.

Патогенеза. Трипанозомите притежават уникалното свойство да променят 
повърхностните си антигени (антигенна вариация) и така да избягват защита-
та на гостоприемника. Гостоприемникът реагира чрез образуване на антитела 
срещу антигените на паразита. Антителата участват в разрушаването на всички 
антигенно идентични паразити. Само няколко трипанозоми с различни повърх-
ностни антигени успяват да оцелеят. Те се размножават и заместват убитите си 
предшественици. Гостоприемникът отново образува антитела срещу новия анти-
генен вариант. Този селективен натиск води до възникването на трета популация 
с различни антигени, които пак избягват имунната защита на макроорганизма 
и т.н. до евентуалното изчерпване на имунната реактивност на гостопри-
емника или до медикаментозното унищожаване на паразитите. Антигенната 
вариация е резултат от преподреждане на гените, кодиращи гликопротеините 
от външната обвивка на трипанозомите.

Клинична картина. Първият признак на сънната болест е появата на мястото 
на ухапването от мухата цеце на уплътнен и зачервен кожен участък, в който се 
откриват множество паразити (фиг. 5). Обикновено болните си спомнят добре 
ухапването, защото мухата цеце е голяма на размери, а самото ухапване е мно-
го болезнено. С навлизането на трипанозомите в кръвообращението започва и 
появата на треска, обриви, уголемяване на лимфните възли. Засягането на ЦНС 
се демонстрира с главоболие, схващане и ограничена подвижност на врата, на-
рушения в съня, прогресиращо умствено изоставане, гърчове. В крайните фази 
на заболяването пациентите изпадат в кома и загиват.

Диагностика. Откриването на трипанозомите в кръвта, гръбначно-мо-
зъчната течност (ликвор) и лимфните възли потвръждава заболяването. 
Имунологичните тестове за доказване на антитела в серума на болния или на 
трипанозомно-специфични антигени допълват изследването. Полимеразната 
верижна реакция - (PCR - polymerase chain reaction, Mullis 1985) се използва 
за доказване на трипанозомна ДНК в кръвта и ликвора.

Профилактика и контрол. Борбата със сънната болест е много трудна по-
ради голямата вариабилност на причинителя. Това възпрепятства създаването 
на ефикасна ваксина. В момента усилията са насочени към ограничаване раз-
пространението на преносителя - мухата цеце.

´
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TRyPANOSOmA CRuZI

Открита и описана от Chagas през 1909 г. Разпространена е в Централна и 
Южна Америка. Резервоари на инфекцията са плъхове, кучета, прилепи и някои 
маймуни. Боледуват по-често децата.

Морфология и биологичен цикъл. Trypanosoma cruzi е по-малка по раз-
мери (дължина 15-20 µm) и причинява болестта на Шагас. Междинен гос-
топриемник и преносител на паразита са кръвосмучещи дървеници от род 
Triatoma, у които се развиват критидиалните и метациклични форми (фиг. 
5). В кръвта на болния човек и някои диви и домашни животни паразитът е в 
своята трипанозомна извънклетъчна форма. Той може обаче да прониква и в 
клетките на сърцето, лимфните възли, слезката, черния дроб, бъбреците, мозъка, 
мускулатурата. Вътреклетъчната му форма е афлагелатна, силно окръглена, 
без ондулираща мембрана и много по-малка по размер. Метацикличните ин-
вазиоспособни форми на T. cruzi се локализират в слюнните жлези, както и в 
задното черво на дървеницата, откъдето се изхвърлят с изпражненията и. Освен 
трансмисивно при кръвосмученето, заразяването на човека може да стане 
и контаминитивно чрез втриване на изпражнения при разчесване, ако са 
налице наранявания на кожата или лигавиците. Този механизъм се осъществява 
лесно, тъй като през нощта дървениците смучат кръв предимно през лигавиците 
на носа, устните и очите. Описани са случаи на предаване на T. cruzi по полов 
път и трансплацентарно от майката на плода. В САЩ са чести случаите на 
предаване на заболяването чрез кръвопреливане от донори, носители на 
паразита, на здрави лица.

Фигура 5. Биологичен цикъл на T. gambiense и T. cruzi

´
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Патогенеза. T. cruzi навлиза в клетките на гостоприемника чрез взаи-
модействие с рецептори по тяхната повърхност. Трипанозомата притежава 
мембранни белтъци, които реагират с клетъчните рецептори и така се улеснява 
проникването на паразита. Той е изработил стратегия за избягване действието 
на лизозомите чрез отделяне на специфичен протеин, който го предпазва от 
разрушаващия ефект на лизозомните ензими. T. cruzi секретира хидролитични 
ензими, подпомагащи навлизането в тъканите. На мястото на размножаване 
на паразита се оформят възпалителни огнища.

Клинична картина. Болестта на Шагас започва обикновено в детска възраст 
и хронифицира. На мястото на ухапването от дървеницата (най-често в областта 
на лицето) се появява уплътнено зачервено възелче (шагом). Наблюдава се едно-
странен оток на клепача и конюнктивит. С навлизането на паразита в кръвооб-
ращението се повишава телесната температура, уголемяват се лимфните възли 
(лимфаденомегалия), слезката и черният дроб. Най-сериозни са сърдечните ув-
реждания. Развива се остър миокардит, съпроводен с учестена сърдечна дейност 
и уголемяване на сърцето (кардиомегалия). Разширените хранопровод и дебело 
черво водят до нарушения във функцията на храносмилателната система.

Диагностика. Откриването на флагелатната извънклетъчна форма в кръв-
та и телесните течности на болния потвръждават диагнозата. Афлагелатни 
трипанозоми могат да се наблюдават и в органни биопсии. Информативни са 
и имунологичните тестове. Напоследък се прилагат и молекулно-биологични 
техники (PCR) за доказване на трипанозомна ДНК в кръвта на болния.

Профилактика и контрол. Урбанизацията, съпроводена с подобряване на 
жилищните условия и унищожаването на дървениците, са първите и най-ефикас-
ни мерки срещу болестта на Шагас. Те са приложени с добър резултат в много 
страни от третия свят. Липсва ефикасна ваксина.

Други, паразитиращи у човека представители на разред Protomonadida, са 
тези от род Leishmania.

lEIShmANIA DONOvANI

Заболяването, причинено от L. donovani, е описано в началото на ХХ век 
от лекарите Leishman и Donovan, работещи в Индия. През 1903 г. Ross иден-
тифицира и наименова причинителя. Заболяването се нарича кала-азар или 
висцерална лайшманиоза, тъй като засяга вътрешните (висцерални) органи. 
Разпространено е в Централна и Южна Азия, Африка и Средиземноморието. 
Кала-азар се среща и у нас. По данни на СЗО за 1997 г. 12 млн. души са зара-
зени с лайшманиоза, а 400 хиляди годишно са новозаболелите. Преносител и 
междинен гостоприемник на L. donovani са насекомите от род Phlebotomus и 
главно Phlebotomus papatasii.

Морфология и биологичен цикъл. Биологичният цикъл на L. donovani 
преминава през две форми (фиг. 6):



30                                                                                                       Паразитология30                                                                                                       Паразитология Тип PROTOZOA (първаци)                                                                                   31 

• амастиготна форма (афлагелатна, безкамшична) - вътреклетъчна във 
фагоцитите на черния дроб, слезката, костния мозък, лимфните възли и кръв-
ните макрофаги на човека. Тази форма на паразита е овална и много малка - с 
размер до 4 µm. Тя има периферно и противоположно разположени голямо ядро и 

пръчковиден блефа-
ропласт. В черно-
дробните клетки на 
човека лайшмани-
ите се размножават 
чрез делене и се 
струпват повече от 
100 на брой. Такава 
гостоприемникова 
клетка се означава 
като псевдоциста, 
защото не притежа-
ва никаква обвивка 
- нито собствена, 
образувана от пара-
зитите (циста), нито 
такава от тъканите 
на гостоприемника 
(капсула).

• промастиготна форма (лептомонадна, камшична) - извънклетъчна в 
червото на флеботомуса. Тя е силно удължена, с размер 25 µm, заоблена в 
предния и заострена в задния край. Ядрото е централно разположено, а в за-
обления преден край се намира блефаропластът. От него излиза едно дълго 
и свободно камшиче. Лептомонадната форма усилено се дели в червото на 
флеботомуса и впоследствие се струпва в неговия хобот. Така флеботомусът 
става инвазиоспособен при ухапване и кръвосмучене от здрав човек. Резервоар 
на L. donоvani са кучета, чакали, лисици. Освен у човека, тя паразитира и у 
други гръбначни животни.

Патогенеза. L. donovani се размножава най-вече във фагоцитите на слезката 
и черния дроб (фиг. 7). Като резултат възниква сплено- и хепатомегалия. С цел 
да замести увредените макрофаги организмът компенсаторно засилва произ-
водството на нови. Самите макрофаги от своя страна са среда за развитието на 
паразитите, което още повече задълбочава заболяването. При нормални условия 
IL-2  и IFNγ активират макрофагите към фагоцитиране на интрацелуларните 
паразити. При висцералната лайшманиоза е нарушена продукцията на тези 
цитокини, което е причина за слабото фагоцитиращо действие на инвазира-
ните макрофаги и безпрепятственото размножаване на паразита.

Клинична картина. Кала-азарът е трансмисивна болест, но са описани и 
случаи на трансплацентарно предаване на паразита и вродени форми на за-
боляването. Инкубационният период варира от няколко дни до 10 месеца. Най-

A Á
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типичните симптоми 
са високата темпера-
тура (с периоди на 
покачване и спада-
не) и огромната по 
степен спленомега-
лия. Наблюдават се 
анемия, хепато- и 
лимфаденомегалия. 
Кала-азарът е смър-
тоносна болест, ако 
не се лекува своевре-
менно и адекватно.

Д и а г н о с т и -
ка. Висцералната 
лайшманиоза се до-
казва чрез изоли-
ране или култиви-
ране на L. donovani 
от пунктат, взет от 
костен мозък, слез-
ка, черен дроб или 
лимфен възел. Чрез 

имунодиагностика се установяват антитела срещу паразита. Прилага се и 
PCR-техниката.

Профилактика и контрол. Кала-азарът може да се ограничи и елиминира 
чрез контрол върху преносителите - флеботомусите. Ваксинирането с ве-
гетативните форми на L. donovani е все още с ограничено приложение. Добри 
резултати са постигнати в Средиземноморските райони, където инсектицидите 
срещу маларийните комари са унищожили и флеботомусите. В наши дни, обаче, 
с преодоляването на маларията в тези области се намалява употребата на инсек-
тициди. Това от своя страна увеличава риска от висцерална лайшманиоза.
 

lEIShmANIA TROPICA

L. tropica е открита от Ф. Боровски, а е описана през 1903 г. от Wright. Раз-
пространена е в Близкия Изток, Индия и Африка.

Морфология и биологичен цикъл. Морфологично и в биологичния си цикъл 
тя е почти идентична с L. donovani. L. tropica не засяга вътрешните органи. Тя 
причинява кожна (тропическа) лайшманиоза. Паразитира в кожата на човека, 
където образува дълбоки и трудно заздравяващи язви (виж фиг. 7). Преносител 
са също флеботомусите. Вътреклетъчната и безкамшична форма се установява 
в близките до кожната язва лимфни възли, ендотелните клетки на капилярите и 
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някои видове левкоцити. По лимфен път лайшманиите се разнасят и инвазират 
нови кожни участъци. Образуваните от тях язви почти винаги са съпроводени 
от вторични бактериални инфекции.

Патогенеза. На мястото на ухапването от флеботомуса и инокулирането на 
паразитите се образува единично кожно "възелче". В него лайшманията може 
да преживее месеци и дори години. Имунитетът при кожната лайшманиоза 
е траен и доживотен. Организмът обикновено се справя с инвазията. За-
щитата е главно клетъчна и се дължи на активираните макрофаги, които 
унищожават паразита чрез отделяне на азотен оксид (NO) и на токсични 
кислородни продукти. Макрофагите се активират под действие на цитокини, 
секретирани от Тh.

Клинична картина. Кожната лайшманиоза се характеризира с появата 
на малко зачервено уплътнение в областта на ухапването след инкубационен 
период от 2-8 седмици. Касае се за прогресиращо кожно увреждане, което на-
раства концентрично. Често то се разязвява и заздравява с образуване на ръбец 
(цикатрикс). 

Кожната лайшманиоза се среща в две форми:
• селска, при която главно по крайниците се образуват големи и обилно 

секретиращи язви;
• градска, засягаща главно кожата на лицето, където язвите са малки, 

слабо секретиращи и образуват плътна коричка.
Освен кучетата, резервоар на L. tropica са още и някои гризачи. У нас кожна 

лайшманиоза не се среща, освен при болни, пристигнали от други страни.
Диагностика. Диагнозата се потвръждава чрез доказване на причинителя в 

секрет от язвата или в материал, взет в съседство с нея. Методите на молекулната 
биология също спомагат за идентифицирането на паразита.

Профилактика и контрол. Ефикасно е унищожаването на преносителите 
чрез различни инсектициди, както и паразитния контрол върху кучета и гри-
зачи.
 

разред POlymASTIgIDA
 

обща хараКТерисТиКа
 

Към разреда Polymastigida (многокамшични) на клас Flagellata принадлежат 
представителите на род Trichomonas и род Giardia. Освен задължителните за 
всички първаци органоиди и включения, за морфологията на трихомонасите са 
характерни и някои с по-специфично предназначение. Те притежават четири 
свободни камшичета (флагелуми) и пето, което поръбва ондулираща мем-
брана. С вълнообразните си трептения, осъществени от флагелума, тя подпомага 
движенията на трихомонаса.

В основата си всеки флагелум започва с т. нар. базално телце. В предния, 
по-широк край на трихомонасите, близо до ядрото, се намира блефаропласт, 
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за чиито функции съществуват различни мнения. Приема се, че той предста-
влява струпване на базални телца, от които излизат всички флагелуми, както и 
присъщият на трихомонасите аксостил. Аксостилът представлява еластична 
осева опорна нишка със скелетни функции, която преминава надлъжно през 
цялата клетка, излиза като шип навън през задния и край и придава крушовидна 
форма на паразита (фиг. 8).

Трихомонасите се раз-
множават чрез просто на-
длъжно делене и не образу-
ват цисти. Хранят се главно 
чрез клетъчна уста (цитос-
тома), разположена в широ-
кия преден край на клетката. 
В известна степен могат да 
приемат хранителни ве-
щества и осмотично през 
цялата си повърхност.

 

TRIChOmONAS hOmINIS

Морфология и биологичен цикъл. Обитава обикновено дебелото черво на 
човека. Разпространението и заразяването се осъществяват чрез изпражненията, 
като известна роля играят и мухите. Дължината му е около 15-20 µm. Камшиче-
то, поръбващо ондулиращата мембрана, е по-дълго от нея и излиза свободно 
навън. Патогенността на T. hominis за човека не е напълно доказана. Счита 
се, че той причинява възпалителни процеси в червата. Възможно е възникналите 
по друга причина възпаления да създават условия за развитието му.
 

TRIChOmONAS TENAx

Морфология и биологичен цикъл. Обитава устната кухина главно на 
хора с кариозни зъби или с пародонтоза, като често се съпътства от инвазия с 
E. gingivalis. Дълъг е около 10-15 µm. Камшичето, поръбващо ондулиращата 
мембрана, е по-късо и не излиза свободно извън клетката. При нискостепенна 
инвазия Т.tenax не проявява патогенни свойства. Ако паразитът е в голямо 

Фигура 8. Трихомонаси
1 - ядро; 2 - блефаропласт;

3 - камшичета; 4 - ондулираща 
мембрана; 5 - аксостил.
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количество в устната кухина и се аспирира, могат да възникнат преходни брон-
хити и белодробни инфекции.

TRIChOmONAS vAgINAlIS

Първото морфологично описание на T. vaginalis е направено от Donne през 
1836 г. Разпространен е във всички страни по света.

Морфология и биологичен цикъл. T. vaginalis паразитира във влагали-
щето на жената и в 
уретрата на жената 
и мъжа (фиг. 9). Той 
е най-голям от трите 
вида трихомонаси 
с дължина до 30-40 
µm. Ондулираща-
та мембрана е къса 
и поръбващото я 
камшиче не изли-
за извън клетка-
та. Храни се осмо-
тично с цялата си 
повърхност. Много 
благоприятна за раз-
множаването му е 
киселата среда на 
влагалището с pH 5,8 
до 6,5 и температура 
35-37оС.

Патогенеза. Пато-
генното действие на 
T. vaginalis се дължи 
на секретирания от 
паразита ензим неу-

раминидаза, който променя нормалната морфология на гостоприемниковите 
клетки. При жените заболяването се проявява с оток, възпаление, а в някои 
случаи със засягане и видоизменяне епитела на влагалището. Епителните клетки 
са уголемени, ядрата са фрагментирани, появяват се и многоядрени клетки. Три-
хомоназата често се съпътства с промени в нормалната бактериална флора 
на вагината, в резултат на което започва усилено размножаване на стрептококи 
и гъби. Това от своя страна променя влагалищното рН от кисело към алкално.

Клинична картина. Урогениталната трихомоназа се предава по полов 
път. При 20% от жените може да протече без оплаквания. При останалите сим-
птоматиката варира от слаб влагалищен дискомфорт до стерилитет. Най-честата 
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клинична проява е възпалението на влагалищната лигавица (колпит), изразяващо 
се в сърбеж или парене, съпроводени с отделянето на гъст, жълто-кръвенист 
секрет (флуор). Възможно е и развитието на уретрит и цистит, придружени с 
парене при уриниране и невъзможност за задържане на урината. При мъжете 
заболяването обикновено протича безсимптомно. Клиничните оплаквания 
освен с поява на уретрит и цистит, могат да се манифестират и с простатит, 
епидидимит и дори стерилитет при хроничните инвазии. T. vaginalis е изолиран 
от дихателните пътища на деца, родени от майки с урогенитална трихомоназа. 
Описани са тежки белодробни инвазии при новородените.

Диагностика. Заболяването се доказва чрез наблюдение на T. vaginalis във 
влагалищен, уретрален или простатен секрет, както и чрез култивиране на 
паразита.

Профилактика и контрол. Единствено едновременното лечение на всички 
полови партньори може да гарантира преодоляване и ограничаване на уроге-
ниталната трихомоназа. Използуването на кондом в периода на инвазията е 
сигурен метод на профилактика.

Към разред Pоlymastigida на клас Flagellata се отнасят още паразитиращите 
в стомашно-чревния тракт представители на род Giardia.
 

gIARDIA lAmblIA

Тя е единствения паразит от този род у човека. Наблюдавана е за първи път 
от Van Leuwenhoek през 1681 г., описана е от Lambl през 1859 г., а настоящото 
и име и морфология са уточнени от Stiles и Simon през двадесетте години на 
ХХ век. Разпространена е в всички страни на света, а в САЩ тя е най-често 
срещания едноклетъчен паразит.

Морфология и биологичен цикъл. Обитава дванадесетопръстното черво, 
откъдето може да проникне в 
жлъчните пътища, както и в по-до-
лните части на храносмилателния 
канал. G. lamblia съществува в 2 
форми (фиг. 10):

• вегетативна с крушовидна 
форма, дължина 10-20 µm и удво-
ен брой органели: две ядра, два 
аксостила, два блефаропласта и 
осем свободни камшичета. Тя се 
размножава чрез делене и се храни 
осмотично. Дорзално е изпъкнала, 
вентрално е вдлъбната и с тази 
си част се прикрепва вендузопо-
добно за лигавицата на червото. 
Вегетативната форма обикновено 
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не напуска червата. С диагностична цел се открива в секрет, взет главно при 
дуоденално сондиране. Дели се усилено и образува цисти в долните отдели на 
червата;

• циста, която прилича на вегетативната форма. По-малка е от нея, няма кам-
шичета и е обвита в плътна обвивка. Тя се изхвърля с изпражненията на болния. 
Освен човека, гостоприемник на жиардията са и домашните кучета.

Заразяването става при поглъщане на цисти, отделени от човек или куче 
- цистоносител чрез замърсена храна, вода или при пряк контакт. Заразяването 
може да стане също и при механичното пренасяне на цистите върху хранителни 
продукти от мухите и хлебарките. В стомаха и дванадесетопръстника на човека 
плътната обвивка на цистата се разрушава от протеолитичните ензими и тя се 
превръща във вегетативна форма.

Патогенеза. Вегетативните форми на G. lamblia се залавят за ресничестия 
епител на тънките черва и увреждат абсорбционната им функция механич-
но или чрез отделяне на токсини (виж фиг. 9). Жиардията може да избягва 
имунната защита на гостоприемника чрез промяна на повърхностните си 
антигени. Индивиди с ниско серумно ниво на IgA са по-слабо резистентни към 
заболяването.

Клинична картина. Най-честият клиничен признак при жиардиазата е 
дълготрайната диария, съпроводена с нарушение в абсорбцията особено 
на мазнините и на витамин А. Пациентите отслабват на тегло, оплакват се от 
безапетитие, лесна уморяемост, отпадналост, коремен дискомфорт. По-рядко се 
засягат жлъчния мехур и чернодробните канали. Боледуват по-често децата.

Диагностика. Жиардиазата се доказва чрез установяване на цисти в из-
пражненията и, макар и рядко, на самата вегетативна форма, здраво закрепена 
за чревната лигавица. Тя се открива по-сигурно в дуоденален сок, получен 
при сондиране на пациента. С имунологични техники може да се установи и 
наличието на специфични за G. lamblia антигени.

Профилактика и контрол. Урбанизацията, контролът на водите и канали-
зацията, периодичното изследване на преболедувалите и добрата лична хигиена 
гарантират ефикасната профилактика срещу жиардиазата.
 
 

Клас SPOROZOA (спорови)
 

Към този клас на първаците принадлежи разред Haemosporidia, a към  
него - род Plasmodium. Четирите вида плазмодиуми в този род причиня-

ват маларията у човека и подобни на нея състояния у други бозайници, птици, 
влечуги. Маларийните плазмодиуми са:

• Plasmodium vivax - причинява малария терциана (тридневна треска);
• Plasmodium malariae - причинява малария квартана (четиридневна трес-

ка);
• Plasmodium falciparum - причинява малария тропика (тропическа мала-

рия);
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• Plasmodium ovale - причинява овале малария (тип терциана).
Маларията е най-значимата тропическа болест. Над 50% от световното насе-

ление живее в ендемични райони и  е застрашено от заболяването. Всяка година 
се  диагностицират около 250-300 млн. новозаболели (главно деца). Африка е 
най-сериозно засегнатия континент, в който годишно се регистрират около 1-2 
млн. смъртни случаи от малария (предимно деца).

Заболяването е познато от древността. Означава се като malaria (английски, 
италиански, немски, български, руски език), paludisme (френски), elonisia (гръц-
ки) и др. Някои от клиничните симптоми на болестта са описани в медицински 
книги, открити в Древен Китай, Асирия и Индия. В 5 век пр.н.е. Хипократ разгра-
ничава типовете маларийни трески, но без да познава причинителя и механизма 
на възникване на болестта. Едва през 1880 г. Lаveran описва P. falciparum, а през 
1898 г. Ross доказва, че той се пренася от комари. За това епохално откритие 
двамата учени са удостоени с Нобелова награда. Заразяването на човека с 
малария, освен трансмисивно, става още и при кръвни манипулации (кръ-
вопреливане, спринцовки) и трансплацентарно.

Биологичният цикъл на всички маларийни плазмодиуми задължително пре-
минава през два етапа:

• на полово размножаване - спорогония - в стомахчето на женските комари 
от род Anopheles, които са крайни гостоприемници на паразита;

• на безполово размножаване - шизогония (схизогония) - в чернодробните 
клетки и в еритроцитите на човека, който е междинен гостоприемник. Ши-
зогонията на маларийните плазмодиуми в чернодробните клетки се означава 
като тъканна (екзоеритроцитна, прееритроцитна), а тази в червените кръвни 
клетки - като еритроцитна (ендоеритроцитна) - (фиг. 11).

 морфология и биологичен циКъл на маларийниТе
плазмодиуми

1. Спорогония - когато женски комар Anopheles смуче кръв от маларийно 
болен, в стомахчето му попадат незрели полови клетки (гаметоцити) на па-
разита - съответно микро-(мъжки) и макрогаметоцити (женски). Тук те се 
превръщат в зрели гамети - микрогамети с камшиче и макрогамети, които 
се оплождат. Получената зигота е с вретеновидно удължена форма, движи 
се активно и се нарича оокинета. Тя преминава през стомашната стена и се 
внедрява под външната и обвивка, където се превръща в ооциста. Ооцистата 
нараства и в нея, чрез множествено делене на ядрото на много части и обо-
собяване на цитоплазмата около всяка от тях, се образуват дълги вретено-
видни спорозоити. Ооцистата се спуква и спорозоитите попадат в каналите 
на слюнчените жлези на комара посредством хемолимфата. В това състояние 
комарът е инвазиоспособен при ухапване на здрав човек. Спорогонията на P. 
vivax се извършва за 10-12 дни при около 25оС.

2. Тъканна (екзоеритроцитна) шизогония - започва с попадането на спо-

´
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розоитите в кръвта на човека при ухапването му от заразен комар. За 30 мин. 
до 1 час с кръвта те постъпват в паренхимните клетки на черния дроб (хепа-
тоцитите), където се окръглят и силно нарастват. Чрез множествено делене, 
протичащо както при спорогонията, от тях се получават около 10 000 тъканни 
спорозоита. Това е т. нар. първична екзоеритроцитна шизогония. Тъканните 
спорозоити се наричат тахиспорозоити и веднага постъпват в кръвните клет-
ки. Освен тях обаче, в чернодробните клетки остават, дремещи в дълга пауза 
от месеци и години, спорозоити, наречени брадиспорозоити. Те могат след 
време да извършват вторична екзоеритроцитна шизогония, при която се по-
лучават нови популации спорозоити. Вторичните прееритроцитни шизогонии 
са причина за рецидивите при малария терциана и другите видове малария при 
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човека. Единствено при малария тропика няма рецидиви, тъй като P. falciparum 
произвежда само тахиспорозоити, които още след първичната тъканна шизого-
ния постъпват тотално в кръвта. При него не се образуват брадиспорозоити и 
липсва вторична тъканна шизогония.

С формирането на тъканните спорозоити се разрушават огромен брой черно-
дробни клетки. В цитоплазмата на паразитите в този стадий липсва пигмент.

3. Еритроцитна (ендоеритроцитна) шизогония - започва с проникването 
на тъканните спорозоити в еритроцитите чрез рецепторно-медиирана ендоци-
тоза. Навлизането в еритроцитите е резултат на различния електричен заряд на 
техните мембрани и тези на спорозоитите. На мястото на допира им мембраната 
на еритроцита се вдлъбва и обвива във вакуола постъпилия спорозоит. Този 
етап от билогичния цикъл протича със съществени разлики при различните 
видове плазмодиуми, докато спорогонията и тъканната шизогония протичат 
почти еднакво при всички тях. Еритроцитната шизогония започва около 8 
дни след ухапването от комара и при P. vivax продължава 48 часа. Така тем-
пературните маларийни пристъпи се повтарят всеки трети ден, поради което 
заболяването се нарича малария терциана. Обикновено в еритроцита се 
развиват 1-2 спорозоита.

В червената кръвна клетка развитието на спорозоита минава през следните 
стадии:

• пръстенен трофозоит - паразитът нараства и образува голяма вакуола 
във вътрешността си. Мембраната, която ограничава вакуолата, произлиза 
от еритроцитната мембрана. Тя променя свойствата си, като започва да тран-
спортира вещества от цитоплазмата към паразита. Променената еритроцитна 
мембрана създава по-голяма вътрешна повърхност за обменните процеси на 
трофозоита. По периферията на вакуолата (подобно халка на пръстен) се раз-
полага тънка ивица от цитоплазма с периферно разположено ядро (като камъче 
на пръстена). При оцветяване по Гимза ядрото е рубинено червено, а цитоплаз-
мата - небесносиня;

• амебовиден трофозоит - цитоплазмата на пръстенния трофозоит се уве-
личава за сметка на намаляващата вакуола и започва да издава псевдоподи. 
С тях се движи в еритроцита и се храни с неговия хемоглобин, като поглъща 
еритроцитната строма през цялата си повърхност и така нараства. В цитоп-
лазмата на амебовидния трофозоит се наблюдават гранули от пигмент - хе-
мозоин, получен при денатурация на хемоглобина от ензимите на паразита. 
Самият опаразитен еритроцит е уголемен, бледо оцветен и с множество дребни, 
виолетовочервени петна (петнистост на Шуфнер). При различните видове 
маларийни плазмодиуми петната в еритроцита са с различна форма, големина, 
брой и наименование (таблица 3);

• зрял трофозоит - плазмодиумът нараства почти колкото еритроцита, заобля 
се, престава да издава псевдоподи и да се храни. Не се движи и вакуолата 
му изчезва;

• незрял шизонт - пигментът се струпва в средата на шизонта, а ядрото 
му се дели множествено по описания вече начин;
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• зрял шизонт (морула) - от деленето на ядрото се образува купчинка от 
мерозоити (най-често 16 за P. vivax), неправилно наредени около централно 
разположения пигмент. Еритроцитът се разрушава. Освободените мерозоити 
навлизат в нови червени кръвни клетки и еритроцитната шизогония се повтаря 
в продължение на 30-40 дни.

В края на еритроцитната шизогония част от получените мерозоити се развиват 
като незрели полови клетки - микро- и макрогаметоцити. В ранното си разви-
тие гаметоцитите се хранят подобно на трофозоитите, като в цитоплазмата им 
е повишено количеството на хемозоина. Зрелите гаметоцити вече не се хранят. 
Те имат овална форма и са големи почти колкото еритроцитите. Гаметоцитите 
нямат вакуола, не издават псевдоподи и не се движат, но съдържат пигментни 
зърна. Макрогаметоцитът има интензивно оцветена цитоплазма, поради ви-
сокото съдържание на рибозоми. Ядрото му е малко, компактно и периферно 
разположено. Микрогаметоцитът има слабо оцветена цитоплазма, голямо и 
рехаво ядро, разположено централно. Когато маларийно болният има гамето-
цити в периферната си кръв, той е заразен за женския комар Anopheles, с което 
биологичният цикъл на паразита се затваря.

На таблица 3 е направена съпоставка на морфологичните форми на видовете 
маларийни плазмодиуми.

Патогенеза. Образуването на зрелия шизонт (морулата) е свързано с разру-
шаване на голям брой еритроцити, при което в организма на болния постъпва 
много чуждороден материал - мерозоити, хемозоин, свободен хемоглобин, 
мембранни останки. Освобождаването на тези пирогенни (повишаващи тем-
пературата) вещества се съпровожда с треска. Масивната хемолиза води 
до анемия. Увеличават се слезката и черният дроб, чиито ретикулни клетки се 
размножават усилено с цел да преработят и отстранят чуждородните белтъци. 
Увреждат се бъбреците и храносмилателният тракт. Мозъчната (церебрална) 
малария е тежко усложнение на тропическата малария и се дължи на запуш-
ване на мозъчните капиляри от заразени еритроцити.

Клинична картина. Най-типичният клиничен симптом при маларията е пе-
риодичната треска, изразяваща се във висока температура (40-41оС) и обилно 
изпотяване. Съпровожда се с главоболие, мускулни и коремни болки, гадене, 
повръщане. Развива се анемия и силна отпадналост. Наблюдава се хепато- и 
спленомегалия. В тежките форми на malaria tropica може да се засегне ЦНС 
и да настъпи т.нар. маларийна кома - загуба на съзнанието, нарушени рефле-
кси и смърт.

Естествена резистентност към маларията. У хора с определен генотип 
е описана естествена резистентност (невъзприемчивост) към заболяването 
(коренните чернокожи жители на Африка спрямо P. vivax). Навлизането на 
спорозоитите в еритроцитите зависи от взаимодействията между молекули на 
повърхността на паразита и рецептори върху еритроцитната мембрана. Някои 
генетични варианти на човешките червени кръвни клетки не притежават 
съответни рецептори. В резултат на това спорозоитите не могат да проникват 
в тях и тези хора не боледуват от малария. Естествената резистентност може 
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да се появи и след като спорозоитите са навлезли вече в еритроцитите. В тези 
случаи решаващи са неблагоприятните за паразита фактори в цитоплазмата 
на еритроцита, които пречат на размножаването и развитието му. Например, 
хетерозиготните носители на гена за сърповидно-клетъчна анемия притежа-
ват патологичния хемоглобин S (HbS), който не осигурява необходимите за P. 
falciparum условия на живот. В ендемичните райони паразитът оказва селективен 
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отбор и дава предимство на носителите на гена за HbS. Това обяснява високата 
му честота в застрашените от малария популации. Някои други еритроцитни 
заболявания (таласемии, глюкозо-6-фосфат-дехидрогеназна недостатъчност) 
придават на гостоприемника устойчивост спрямо маларийните плазмодиуми.

Имунитет при маларията. Той е стадийно специфичен. Гостоприемникът 
образува антитела срещу повърхностните антигени на спорозоитите, трофозои-
тите и шизонтите. Антителата са неефективни срещу интраеритроцитните 
форми на маларийните плазмодиуми. В този етап на заболяването се включват 
механизмите на клетъчния имунитет. Установено е, че P. falciparum, също като 
трипанозомите, е в състояние да осъществява антигенна вариация, което 
затруднява имунната защита. Освен този предпазен механизъм, маларийните 
плазмодиуми секретират и митогенни вещества, които неспецифично активират 
имунната система и я изтощават. Това от своя страна допълнително отслабва 
ефикасността на имунния отговор спрямо паразитите.

Диагностика. Диагнозата "малария" се потвръждава чрез идентифициране 
на маларийните плазмодиуми в кръвна натривка и дебела кръвна капка. 
Кръвната проба се взема независимо от температурния пристъп. Използват се 
и имунологични техники за доказване на антитела срещу различните стадий-
но-специфични антигени. Особено надеждни са новите методи на молекулната 
биология (PCR) за установяване на минимални количества паразитна ДНК в 
кръвта на болния. Проблем в лечението на маларията е резистентността на P. 
falciparum към различни антималарийни лекарства.

Профилактика и контрол. От описаните над 300 вида анофелни комари само 
60 са доказани преносители на маларията. В страните с ликвидирана малария, 
каквато е България, заболяването възниква у лица, пребивавали в ендемични 
маларийни региони. На всички пътуващи в потенциално опасни зони се препо-
ръчва профилактично приемане на противомаларийни медикаменти и огранича-
ване на контактите с преносителите на заразата. Тъй като маларийните комари 
хапят главно през нощта, желателно е да се избягва спането на открито или 
в незамрежени помещения. Използването на дрехи, максимално покриващи 
тялото и на репеленти (химически вещества, отблъскващи членестоногите) 
осигурява надеждна защита.

 Разработват се експериментални ваксини срещу спорозоитите, гаметите и без-
половите форми на маларийните плазмодиуми. Създадената в Колумбия ваксина 
срещу безполовите форми дава обещаващи резултати. Засега най-надеждното 
средство за ограничаване на заболяването у нас е контролът върху източника 
на инвазията (болни и паразитоносители) чрез ранно откриване и лечение.
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TOxOPlASmA gONDII

Паразитът е открит и описан през 1908 г. от трима, работещи независимо 
един от друг лекари - Nicolle, Manceaux и Splendore. Разпространен е навсякъде 
по света и инвазира хора от всички възрастови групи от двата пола.

T. gondii се отнася към подсемейство Sarcocystinae, подклас Coccidia на клас 
Sporozoa. Сходството и с изоспорите на кокцидиите дава основание тя да бъде 
включена в един подклас с тях.

Биологичният 
цикъл на T. gondii 
преминава през два 
етапа (фиг. 12):

• етап на поло-
во размножаване 
(спорогония),  в 
който крайни гос-
топриемници  на 
паразита са котката 
и близки до нея ви-
дове от сем. Felidae. 
Те се заразяват чрез 
поглъщане на цисти 
или псевдоцисти 
при изяждане на 
междинни гостопри-
емници (най-често 
гризачи) или техни 
инавазирани орга-
ни. В стомаха на 
котката обвивката 
на псевдоцистата 
се разрушава и в 
лумена на червото 
попадат съдържа-
щите се в нея инва-
зиоспособни фор-
ми - брадизоити. Те 
навлизат в клетките 
на чревния епител, в 
които се превръщат 
в мерозоити. Там те 
се делят многократ-
но, като разрушават 
епителните клетки и 
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навлизат в нови такива. Чрез това безполово размножаване инвазията се разпрос-
транява в клетките на чревния епител на котката. Някои от мерозоитите след 
време се превръщат и развиват до микро- и макрогаметоцити и от тях чрез 
редукционно делене - до микро- и макрогамети. Последните се оплождат и в 
края на половия процес зиготата се превръща в ооциста, която се изхвърля с из-
пражненията на котката. Ооцистата съдържа инвазиоспособни спорозоити;

• етап на безполово размножаване (шизогония), който протича у меж-
динните гостоприемници. Такива са човекът, гризачите, други бозайници 
и някои птици. Те поемат ооцисти на T. gondii, които в червата им се разграж-
дат и освобождават спорозоитите. Последните проникват през чревната стена 
в кръвта, където се поглъщат от макрофагите. Спорозоитите не могат да бъдат 
фагирани от тях. В макрофагите паразитите оцеляват по неизвестен механизъм 
и се превръщат в интрацелуларни безполови форми - тахизоити. Последните 
се размножават многократно чрез бинарно делене, като разрушават и инвазират 
нови макрофаги. Тахизоитите приличат на полумесец или на лимоново резенче 
с дължина 4-7 μm (фиг. 13). Чрез кръвния ток те могат да попаднат в клетки на 
черния дроб, бъбреците, белия дроб, ЦНС и мускулите. Практически всеки тип 
клетки на бозайниците е възприемчив към T. gondii. Този паразит има най-ниска 
тъканна и гостоприемникова специфичност. Във вътрешните органи тахизоитите 
се трансформират също в безполови форми - брадизоити, които се групират и 
организират в псевдоцисти. Брадизоитите в псевдоцистите са инвазиоспо-
собната форма на T. gondii за крайните гостоприемници - котките.

При ефективна имунна защита брадизоитите остават в неактивно ("дреме-
що") състояние в псевдоцистите. Оттам паразитът отново може да се върне 
към активно безполово размножаване в кръвните макрофаги. Само някои, т. 
нар. "цистогенни" щамове токсоплазми, реагират на образуваните срещу тях 
антитела, като се организират по няколко хиляди и се обвиват в собствена плътна 
мембрана. Така те формират истински цисти, главно в мозъка и мускулатурата, 
чрез които заболяването хронифицира. Цистите на T. gondii могат да просъ-

ществуват години 
и до края на живо-
та у междинните 
гостоприемници. 
Крайните гостоп-
риемници - кот-
ките се заразяват 
при поглъщане на 
цисти или псев-
доцисти от инва-
зирани гризачи. С 
това биологични-
ят цикъл на разви-
тие на паразита се 
затваря.
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Като междинен гостоприемник, човекът може да се зарази с T. gondii  чрез:
• инхалиране или поглъщане на ооцисти, отделени от инвазирани котки;
• хранене с недобре измити плодове и зеленчуци, замърсени с котешки фе-

калии с ооцисти;
• консумация на термически необработено месо или органи от други меж-

динни гостоприемници (домашни животни), съдържащи цисти или псевдоцисти 
на T. gondii;

• трансплацентарно преминаване на тахизоити на паразита от майката у плода 
по време на бременност.

Патогенеза. T. gondii е в състояние да паразитира в клетките на всички 
тъкани и органи. Организмът на гостоприемника реагира с възпалителни 
промени в зоната на локализация на паразита. Възпалителните огнища 
могат да некротизират и евентуално да се калцират. При пациенти с нарушена 
имунна защита (особено при такива със СПИН) може да настъпи реактивация 
на процеса от истински цисти с остро протичане и засягане на ЦНС. При СПИН 
T. gondii причинява опортюнистични инфекции, които постоянно рецидивират 
и трудно се поддават на лечение.

Клинична картина. Токсоплазмозата у човека протича в две клинични 
форми - вродена и придобита.

Вродената токсоплазмоза се наблюдава при трансплацентарно пренасяне на 
тахизоити от майката у плода. Изявява се с тежка клинична симптоматика, 
когато заразяването на майката с T. gondii е станало за пръв път по време на 
бременността. Ако майката боледува повторно от токсоплазмоза, тя притежава 
антитела срещу паразита. Вродената токсоплазмоза протича най-често с хид-
роцефалия на фетуса, калцификати в мозъка и засягане на ретината, водещо до 
слепота. Наблюдават се още и хепато- и спленомегалия, гърчове, спонтанни 
аборти и мъртви раждания.

Придобитата токсоплазмоза често протича асимптомно. Клинично се про-
явява обикновено с генерализирано увеличение на лимфните възли, особено 
на шийните, кубиталните и ингвиналните. В тежките форми на заболяването е 
възможно засягане на белия дроб, сърцето и ЦНС. Токсоплазменият енцефалит 
(възпаление на главния мозък) е сериозно усложнение, водещо и до смърт.

Диагностика. Токсоплазмозата се доказва много трудно чрез установяване 
на паразита в тъканни препарати. Най-разпространени са имунологичните 
методи на диагностика. Те се изразяват в проследяване титъра на специфич-
ните антитела срещу T. gondii. Характерно е повишаването на IgM, IgG и на 
комплемент-фиксиращите антитела. Водещ момент в правилната диагностика 
е динамичното проследяване на титъра.

Профилактика и контрол. Борбата с вродената токсоплазмоза е регламен-
тирана в много страни и включва профилактично изследване на бременните 
жени. Придобитата форма може да се ограничи чрез избягване консумацията 
на термично необработено месо и контактите с домашни котки, спазване 
на добра хигиена, особено при бременни жени. При болни от СПИН се прила-
га медикаментозна профилактика с цел да се предотврати развитието на ток-
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соплазмен енцефалит.

  

Клас INFuSORIA (ресничесТи)
  

Това е последният, четвърти клас на тип Protozoa. Цялата клетъчна  
повърхност на първаците от този клас е покрита с къси реснички, 

посредством които се движат. Единственият паразитиращ техен представител 
е Balantidium coli.
 

bAlANTIDIum COlI

Патогенното действие на B. coli при човека е установено от Malmsten през 
1857 г., който дава и първото морфологично описание на паразита. Разпрос-
транен е навсякъде по света, но ендемичните райони са главно в Централна и 
Южна Америка и Нова Гвинея.

Морфология и биологичен цикъл. B. coli e голям първак с размери от 30 
до 200 μm (фиг. 14). Има яйцевидно-овална форма и е покрит отвън с плътна 
пеликула със спирално завити редове реснички. В предния по-заострен край 
на клетката се намира устен отвор (цитостома), в областта на който ресничките 
са по-дълги и движението им подпомага приемането на храната. Цитостомата 
преминава във фуниевидна глътка (цитофаринкс), а в противоположния 

заоблен край на клетка-
та се намира анален 
отвор (цитопрокт). 
Балантидиумът прите-
жава многобройни хра-
носмилателни вакуоли 
и две пулсиращи съ-
кратителни вакуоли. 
Твърдите отпадъци от 
обмяната му се изхвър-
лят през аналния отвор, 
а водоразтворимите - 
чрез съкратителните 
вакуоли. B. coli има го-
лямо бобовидно ядро 
(макронуклеус), което 
се дели амитотично. 
До неговата вдлъбната 
страна е разположен 
микронуклеус, делящ 
се митотично. Баланти-
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диумът се движи бързо с ресничките си. Размножава се чрез напречно делене 
на две, но осъществява и полов процес - конюгация.

B. coli образува овални цисти (виж фиг. 14) с големина 50-70 μm, покрити 
отвън с плътна двуслойна обвивка. Те са приспособление за преживяване на 
паразита при неблагоприятни условия на външната среда. Човекът се заразява 
с цисти при поглъщането им със замърсени ръце, храна или вода.

Балантидиумът обитава дебелото и по-рядко тънкото черво на човека (фиг. 
15). Обикновено се намира в прòсвета на червото и се храни с неговото съдържа-
ние като чревен коменсал. При определени условия (намалена имунна защита 
на гостоприемника) балантидиумите придобиват патогенни свойства. Хранят 
се с еритроцити, левкоцити и с продукти от тъканния разпад.

B. coli паразитира както у човека, така и у свинята. В червото на човека той 
много рядко образува цисти, а у свинята те са в голямо количество. По 

тази причина човекът се заразява главно чрез изхвърлените със свинските из-
пражнения цисти. Затова и заболяването е най-разпространено сред свиневъди, 
работници в кланиците и колбасари и може да се разглежда като професионално 
заболяване.

Патогенеза. Вегетативните форми на B. coli проникват в субмукозата на чер-
вата и "смилат" епителните клетки вероятно с помощта на секретираната от тях 
хиалуронидаза. Паразитите навлизат също и в мускулния слой на лигавицата 
и водят до разрушаване на кръвоносни съдове.

Клинична картина. Най-често балантидийната инвазия протича асимптомно 
и се изявява единствено с цистоносителство. Най-честата клинична проява 
е диарията. Рядко се откриват слуз и кръв в изпражненията. Описани са 
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случаи, протичащи с повишена телесна температура, гадене, повръщане, обща 
отпадналост. Макар и рядко, B. coli води до образуване на язви и възпалителни 
промени в дебелото черво и апендикса.

Диагностика. При копрологично изследване се доказват цистите или ве-
гетативните форми. Възможно е и култивирането им in vitro за потвърждаване 
на диагнозата. Липсват имунологични тестове.

Профилактика и контрол. Важат мерките, прилагани срещу причинителите 
на амебиазата и жиардиазата, допълнени с добър ветеринарен контрол.



50 Паразитология 
 

В 

В 

 

Тип PLATHELMINTHES (плоски червеи) 

еволюционната стълба на живите организми плоските червеи зае- 
мат четвърто стъпало след първаците, гъбите и мешестите. Те са предста- 

вени от около 19 хиляди вида. У тях е напълно развит третият зародишен слой 
- мезодермата. Тя е с рехава структура, обхваща всички вътрешни органи и 
се нарича мезенхим. Плоските червеи са предимно хермафродитни организми. 
Към тях се отнасят представители на три класа, в два от които са включени ме- 
тилите и тениите - паразити у човека и някои домашни животни. 

 
клас TREMATODES (меТили, смукалници) 

сички метили са паразити, а повечето от тях - ендопаразити. Пред- 
полага се, че са произлезли от свободноживеещи ресничести червеи. 

Възрастната форма на ендопаразитите се намира в черния дроб и по-рядко в 
белите дробове, отделителната система и други органи на крайния гостоприем- 
ник - някои домашни животни или човека. Личинковите (ларвните) форми се 
развиват в междинни гостоприемници - охлюви, риби, някои насекоми и др. 
Трематодите с медицинско значение се отнасят към подклас Digenea. 

 

морфология на меТилиТе 

Метилите имат плоско, неразчленено, овално или листовидно тяло, покрито 
с кутикула, под която се разполага трислойна мускулатура. Те са двустранно 
симетрични животни. Размерът им варира от няколко милиметра до 5-6 cm. Ме- 
тилите имат устен и коремен вендуз. Коремният е само прикрепителен орган, а 
устният е още и отвор на храносмилателната система. След него тази система 
продължава в глътка и хранопровод, който се разклонява в два чревни клона, 
завършващи сляпо. Анален отвор липсва - отпадъците от храносмилането 
се изхвърлят също през устния отвор. Отделителната система е от прото- 
нефридиен тип с осмотично приемане на непотребните вещества от телесната 
празнина чрез специализирани клетки. Те се събират в два отделителни кана- 
ла, които чрез общ екскреторен мехур се изпразват навън. Нервната система 
е от ганглиен тип, с нервен пръстен около глътката и излизащи от ганглиите 
предни и задни нервни кордони, свързани с множество връзки. Нямат сетивни 
органи. Кръвоносна и дихателна система също липсват поради паразитния 
начин на живот. 

Най-сложно е устроена половата система на метилите (фиг. 16). Повечето 
от тях са хермафродити, но осъществяват кръстосано оплождане винаги, 
когато между тях е възможен пряк контакт. Хермафродитизмът при метилите 
гарантира оплождането, производството на огромен брой оплодени яйца, раз- 
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пространението и оцеляването 
на вида, когато кръстосаното оп- 
лождане в органите на крайния 
гостоприемник е невъзможно. 
Хермафродитизмът е едно от 
приспособленията за парази- 
тен начин на живот. 

Женската полова систе- 
ма се състои от: един яйчник 
(ovarium) с яйцепровод, който 
се отваря в специално образува- 
ние - оотип. От оотипа започва 
тръбовидна матка (uterus). Тя 
се отваря в предния край на 
тялото между двата  вендуза и 
в близост до отвора на мъжката 
полова система. Също в оотипа 
се отварят и каналите на двете 
разклонени жълтъчни жлези, 
разположени в периферията на 
тялото на паразита. Те доставят 
жълтъчна материя за оплоде- 
ните яйца. Излишъкът от нея 
се изхвърля навън през т. нар. 
Лауреров канал. 

Мъжката полова система се 
състои от: два сeменника (testis) със семеизвеждащи канали, които се съеди- 
няват в общ семеизхвъргателен канал. В края си той се разширява в семенно 
мехурче и завършва със съвокупителен орган - цирус. Той се отваря в половото 
отвърстие заедно с канала на матката между двата вендуза. 

Самооплождането при метилите се извършва в оотипа, където се срещат 
яйцата, идващи от яйчника и сперматозоидите, навлизащи през канала на матката. 
В него те попадат от цируса. Така матката изпълнява една от двете си функции 
в оплодителния процес - функцията на влагалище. След оплождането матката 
се превръща в склад за съхранение на големия брой оплодени яйца. Това е 
нейната втора функция. През отвора и яйцата се изхвърлят на порции навън. При 
възможност за кръстосано оплождане сперматозоидите през цируса на единия 
метил попадат в канала на матката на другия. 

Яйцата на метилите са овално-елипсовидни с плътна обвивка и с капаче на 
единия им полюс. Метилите са биохелминти, т.е. развитието им задължително 
минава през междинни и краен гостоприемници. 

В сравнителен план морфологията на метилите е представена на фиг. 17. 
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род FAScIOLA 

FAScIOLA HEPATIcA (голям чернодробен меТил) 

Паразитът е описан още от Linnaeus в 1759 г. 
Морфология и биологичен цикъл. По външен изглед F. hepatica прилича 

на тиквена семка с дължина 3-5 cm. Част от органите му (черво, яйчник, се- 
менници, жълтъчни жлези) са силно дървовидно разклонени, което е причина 
за общото уголемяване на тялото му. Възрастната форма на метила обитава 
жлъчните канали на черния дроб на тревопасните животни и човека. 

През жлъчните канали на черния дроб и червото на крайния гостоприемник 
(овце, говеда, човек) яйцата на метила се изхвърлят с изпражненията във външна- 
та среда. В биотопи с влажна среда от яйцето се излюпва личинка - мирацидиум 
(фиг. 18). Тя е покрита с реснички и има очни петна, с които се ориентира. 
Проявява (+) фото- и хемотаксис и (-) геотаксис. Движи се активно. Няма самос- 
тоятелно хранене, а само за сметка на гликогеновите си резерви и затова живее 
кратко - 12-24 часа. За излюпването и са задължително необходими светлина и 
определена температура на околната среда. При такива оптимални условия на 
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средата се активират специални "жлези на излюпването" на мирацидиума. Те 
отделят протеолитичен секрет, който разрушава белтъка, слепващ капачето с 
яйцето. Капачето се открехва и навлязлата в яйцето вода изтласква мирацидиума 
навън. В предния си край мира- 
цидиумът притежава подвижен 
мускулест хобот, на чийто връх 
се отваря апикална жлеза, от- 
деляща богат на ензими секрет. 
Междинни гостоприемници 
на метила са водни охлювче- 
та от род Limnaea (Galba) - L. 
truncatula, L. stagnalis и L. 
palustris. В тях мирацидиумът 
активно прониква посред- 
ством хобота и протеолитич- 
ните ензими в секрета. С мус- 
кулни съкращения на цялото си 
тяло той навлиза и се загнездва 
в черния дроб на охлювчето. 
Тук мирацидиумът загубва рес- 
ничките и очните си петна и се 
превръща в продълговата овал- 
на спороциста, която се храни 
от гостоприемника осмотично. 
В нея чрез партеногенетично 

(девствено, без оплождане) 
размножаване се получават 
дъщерни ембриони - редии. 
Те имат някои от органите на 
възрастната форма - устно и 
полово отвърстие, храносми- 
лателна тръба. Спороцистата 
се разкъсва, а редиите активно 
се движат и хранят в черния 
дроб на охлювчето. В тях също 
партеногенетично възникват 
церкарии, които морфологич- 
но са много сходни с възрастния 
метил, но имат опашка. Церка- 
риите напускат охлювчето при 
строго определени светлина 
и температура. Във външната 
водна среда те не се хранят 
активно, а от своите гликоге- 
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нови резерви. След 24-48 часа опашката се отделя, церкариите се заоблят и се 
образува дебела обвивка от секрета на специални цистогенни жлези. Така те 
се превръщат в устойчиви цисти - адолескарии. Адолескариите могат да из- 
държат на засушаване до няколко месеца в състояние на покой и благодарение 
на гликогеновите си запаси. Те полепват по треви в ливадите и се поглъщат от 
крайния гостоприемник (овце, говеда) при паша. Човекът може да се зарази от 
фасциолоза при ядене на ливадни треви (киселец, лапад), диви ягоди, паднали 
по земята плодове или при пиене на вода от биотопи, в които има адолескарии. В 
червата му те се освобождават от обвивката си и през чревната стена по кръвен 
или лимфен път достигат до черния дроб, където в жлъчните канали се развива 
възрастният метил. 

По изключение, при крайно ниска хигиена на хранене, човек може да погълне 
и самия метил при консумиране на термично необработен и инвазиран черен 
дроб от болно животно. В такива случаи човекът не се явява гостоприемник 
на метила. Паразитът нанася само механични травми, които могат да бъдат и 
много сериозни - полепва по стените на глътката, ларинкса, хранопровода, като 
предизвиква спазми, загуба на гласа, задушаване и дори смърт. 

Патогенеза. При движението си, чрез своите шипчета и смукала, фасциолата 
наранява стените на жлъчните и чернодробни канали, като създава възмож- 
ност за вторична бактериална инфекция. Паразитите отнемат хранителни 
материи от организма на гостоприемника и отделят токсични вещества. 

Клинична картина. Фасциолозата протича в остра и хронична форма. При 
острата са налице втрисане със силни болки в областта на черния дроб, съпът- 
ствано с увеличение на органа. При хроничната форма се наблюдават тежест и 
постоянно увеличение на черния дроб, субфебрилна температура (37,1-37,2оС), 
диспептични оплаквания (коремни болки, придружени с гадене и тежест) и 
алергични реакции. В редки случаи паразитът навлиза в мозъка и причинява 
сериозни неврологични симптоми. 

Диагностика. Най-сигурният метод е доказването на яйцата на F. hepatica 
в изпражненията (фекална хелминтоовоскопия). 

Профилактика и контрол. Засушаването на блатата, контролът на водоемите 
за водопой на добитъка за фекално замърсяване и ветеринарният контрол върху 
стадата намаляват разпространението на фациолозата. 

За профилактиката на човека е особено важно старателното измиване с чиста 
вода на всички плодове, зеленчуци и треви, събирани от земята. В ендемичните 
райони е необходимо преваряване и филтриране на водата от съмнителни водо- 
еми, използвана за пиене или домакински нужди. Правят се опити за разработване 
на ваксина срещу фасциолозата у добитъка, но без особен резултат. 
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род DIcROcOELIuM 

DIcROcOELIuM LANcEATuM (DENDRITIcuM) - 
малък чернодробен меТил 

Този паразит е описан от Stiles и Hassal през 1896 г. 
Морфология и биологичен цикъл. Малкият чернодробен метил има лис- 

товидна форма с по-заострен преден и заоблен заден край и дължина 6-10 mm. 
Паразитира също в жлъчните канали на черния дроб на едрия и дребен рогат 
добитък (главно овцете). Човекът рядко може да бъде краен гостоприемник. Ин- 
вазията при този метил е масивна. Морфологията му е като тази на големия метил, 
но без дървовидно разклоняване на вътрешните органи (виж фиг. 17). Яйчникът 
и семенниците са с неправилно овална форма. Двата клона на червото са също 
без разклонения. Характерно е, че семенниците се намират в предната част 
на тялото, а матката 
- в задната част. 

Яйцата започват 
развитието си още в 
матката така, че кога- 
то се изхвърлят навън 
с изпражненията на 
крайния гостоприем- 
ник, в тях вече е фор- 

миран мирацидиумът 
(фиг 19). 

Той няма очни пет- 
на, тъй като не пре- 
живява свободно във 
външната среда. В този 
вид яйцата се изяждат 
от междинния гостоп- 
риемник - сухоземни 
охлювчета от родове- 
те Helicella, Zebrina и 
др. Мирацидиумът се 
излюпва в червото на 
охлювчето и с помощта 
на стилет прониква 
през чревната стена и 
се установява в него- 
вия черен дроб. Там 
той образува майчина 
спороциста от I ред. В 
нея партеногенетично 
възникват дъщерни 
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спороцисти от II ред с редии. В тях по същия начин се получават церкари- 
ите с дълга опашка. Те мигрират в телесната празнина на охлювчето, където 
се инцистират. Миграцията на церкариите се осъществява с помощта на 
опашката им, на кутикулярен стилет в предната част и чрез отделяне на 
протеолитични ензими. Образуват се сборни цисти с около 100-300 церкарии, 
които се изхвърлят с дихателните движения на охлювчето и полепват по трева- 
та. Сборните цисти се поглъщат от някои видове мравки. Те се явяват втори 
междинен (допълнителен) гостоприемник на малкия метил. У тях церкарият 
загубва опашката си и се превръща в метацеркарий. Единични церкарии не 
се инцистират, а достигат мозъчния ганглий на мравката и го увреждат. При 
мръкване тя загубва способността да се движи, здраво захапва тревичките    
и виси на тях до сутринта, когато възобновява активността си. За разлика от 
адолескария на големия метил, метацеркарият не е изложен на факторите на 
външната среда. Затова той образува тънка, често еднослойна обвивка, през 
която получава хранителни вещества от тъканите на мравката и нараства. 
Крайният гостоприемник се заразява при изяждане на инвазирани мравки при 
паша. В неговия дванадесетопръстник метацеркариите се освобождават от тя- 
лото на мравката и по кръвен път достигат черния дроб, където се превръщат в 
полово зрели метили. 

Патогенеза. Метилите нараняват стените на жлъчните и чернодробни 
канали при движението си, отделят токсини и правят възможни вторичните 

инфекции. 
Клинична картина. Човекът по изключение може да се зарази с малък метил 

при поглъщане на инвазирани мравки с храната или водата. При него пораже- 
нията са много тежки, с евентуално развитие дори на чернодробна цироза, 
тъй като инвазията е масивна. Може да се наблюдава запушване на жлъчните 
пътища и по-сериозни увреждания на чернодробния паренхим отколкото при 
фасциолозата. 

Диагностика. Дикроцелиозата е сигурно диагностирана при откриване на 
яйца на паразита във фекалиите или в жлъчния сок (след дуоденално сон- 
диране). 

Профилактика и контрол. За предпазване на околната среда се извършва 
масово лечение на животните и компостиране на тора (химическа обработка за 
обеззаразяване). За ограничаване на дикроцелиозата е задължително почиства- 
нето на домовете с химически средства от мравки и особено предотвратяването 
на техния контакт с хранителни продукти. 

род OPISTHORcHIS 

OPISTHORcHIS FELINEuS (коТешки меТил) 

Паразитът е описан от Rivolta през 1884 г. 
Морфология и биологичен цикъл. Морфологично и по размери котешкият 

метил много прилича на малкия (фиг 17). Дълъг е 8-13 mm. Двата му семенника 
се намират в задната част на тялото, а матката - в предната част (обратно 



Тип PLATHELMINTHES (плоски червеи) 57 
 

 
 

на малкия метил). Крайни гостоприемници са куче, котка, мечка, лисица, сви- 
ня, човек. У тях възрастната форма паразитира в каналите на черния дроб и в 
задстомашната жлеза. Междинен гостоприемник е сладководното охлювче 
Bithynia leachi, а втори междинен (допълнителен) гостоприемник са някои 
сладководни риби - шаран, мряна, клен, лин, червеноперка, щука и др. 

Заразеният краен гостоприемник изхвърля с изпражненията си яйца на O. 
felineus (фиг. 20). Във водна среда от тях се излюпват мирацидиуми, които 

се поглъщат от междинния 
гостоприемник  - охлювчето 
B. leachi. У него от мираци- 
диума се развиват последо- 
вателно спороциста с редии 
и церкарии. Церкариите на 
O. felineus имат очи и много 

дълга опашка, снабдена с 
плавателна ципа. Те напус- 
кат активно охлювчето и се 
движат свободно във водата. 
При среща с допълнителен 

гостоприемник, церкари- 
ите активно проникват с 
помощта на хитинов стилет 
и ензимното действие на се- 
крет, отделян от множество 
жлези. В мускулатурата на 
рибите церкариите се пре- 
връщат в метацеркарии, 
които човек поглъща при 
консумиране на термично не- 
обработена, инвазирана риба. 
В храносмилателния тракт на 
крайния гостоприемник мета- 
церкариите се освобождават 
от обвивката си и по кръвен 
път достигат до черния дроб, 
където се превръщат във въз- 
растни метили. 

Патогенеза и клинична картина. O. felineus причинява описторхоза, из- 
разяваща се със сериозни увреждания на черния дроб. Среща се главно при 
групи хора, консумиращи много риба (по поречията на големите реки). При 
опаразитяване се развиват възпаления на жлъчните пътища и на черния дроб, 
съпътствани често от вторична бактериална инфекция. Характерни са бол- 
ките в областта на черния дроб, втрисания, тежест и диспептични оплаквания. 
По-късно се появяват алергични признаци като преходни обриви и астматични 



58 Паразитология 
 

 
 

пристъпи. При по-дълготрайна инвазия може да се развие чернодробна цироза 
и рядко чернодробен карцином. 

Диагностика. Диагнозата на заболяването е сигурна при откриване яйца на 
паразита във фекалиите или в жлъчния сок (след дуоденално сондиране). 

Профилактика и контрол. В борбата с описторхозата трябва да се има пред- 
вид високата жизнеустойчивост на метацеркариите при опушване, осоляване, 
замразяване и при недостатъчна термична обработка на инвазираната риба. 
Особено важно е продължителното варене или печене на такава риба преди кон- 
сумацията и. Използват се биологични и химични средства за унищожаване на 
охлювчето-междинен гостоприемник. Необходимо е да не се хранят със сурова 
риба домашни животни - котки, кучета, свине и др. Важен е контролът на 
реки, рибарници и други водоеми за замърсяване с фекалии. 

други предсТавиТели на ТремаТодиТе 

род ScHISTOSOMA 

Към класа на метилите се отнасят и представители на род Schistosoma, оп- 
исан от Weinland в 1858 г. Това са S. haematobium, S. mansoni и S. japonicum. 
Съществена тяхна отлика от останалите метили е, че са разделнополови (виж 
фиг.17). 

Мъжкият индивид е по-къс и дебел, с дължина до 15 mm. Той има коремен 
жлеб (гинекофорен канал), в който се помества дългият и тънък женски 
индивид с размери до 26 mm. В морфологично отношение и по биологичния 
си цикъл шистозомите са много сходни с метилите (фиг. 21). Междинните им 
гостоприемници са водни охлювчета от родовете Bulinus (за S. haematobium), 
Australorbis (за S. mansoni) и Oncomelania (за S. japonicum). Шистозомите ня- 
мат допълнителни гостоприемници. Церкариите им активно проникват 
през кожата и лигавиците на хора, къпещи се или работещи в замърсена вода. 
Морфологията и развитието на шистозомите се характеризира със следните 
особености: 

• половозрелите мъжки и женски индивиди паразитират във венозните кръ- 
воносни съдове на чревната стена (S. mansoni и S. japonicum) или във вените 
на пикочния мехур (S. haematobium); 

• освен капаче, яйцата на шистозомите имат и шипче. Отлагат се в прòсвета 
на чревните венозни съдове или в тези на пикочния мехур. Съдовете се спукват, 
яйцата попадат в околните тъкани и оттам - в празнината на червото или на пи- 
кочния мехур. Така чрез изпражненията или с урината те се изхвърлят навън. За 
цялото им по-нататъшно развитие задължително е нужна водна среда; 

• полът на шистозомите се определя още при мирацидиума. Той живее около 
24 часа и проявява (+) фото- и хемотаксис. Всички церкарии, произлизащи от 
един мирацидиум, са от един и същи пол и са много на брой; 

• церкарият на шистозомите има двойно разклонена опашка (фуркоцерка- 
рий) и стои близо до водната повърхност поради положителния си фототаксис. 
Прониква активно при контакт с кожата на човека. Убождането му предизвик- 
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ва разчесване, извест- 
но като "сърбеж на 
плувците". С кръвния 
ток у човека церкарият 
мигрира през белите 
дробове, черния дроб 
и сърцето и се устано- 
вява във вените на чер- 
вото или на пикочния 
мехур, където достига 
полова зрялост. 

Патогенеза и кли- 
нична картина. При 
пикочно-половата шис- 
тозоматоза могат да 
се образуват както до- 

брокачествени разра- 
ствания на лигавицата 
на пикочния мехур (па- 
пиломи), така и зло- 
качествени тумори. 
Различните форми на 
паразита причиняват 

механични увреждания на тъканите. Оказват токсично и алергично въздейст- 
вие върху целия организъм на гостоприемника. На мястото на проникване на 
церкариите се появява обрив и сърбеж. По-късните симптоми са кашлица с кър- 
ваво-слузни храчки, втрисане, обща отпадналост, болки в корема и безапетитие, 
гадене, повръщане и др. S. mansoni причинява чревната шистозоматоза, която в 
началните си етапи наподобява оплакванията, характерни за пикочо-половата. 
Най-изразени поражения S. mansoni предизвиква в дебелото черво - инфилтрати, 
язвени изменения и др., с характерните за хроничния колит оплаквания (коремни 
болки с диспепсия). В изпражненията се установяват кръв и слуз. Около яйцата 
се отлагат соли на фосфорната киселина и те стават центрове на образуване 
на камъни (конкременти). Нелекуваната шистозоматоза предизвиква смърт, 
като причината за нея са: тромбоза на порталната вена на черния дроб или на 
мозъчните съдове, вътрешни кръвоизливи, пневмония, рак на черния дроб, 
тънкото черво или пикочния мехур. 

Диагностика. Важно е доказването на яйцата на паразитите в изпражне- 
нията или в урината. Прилагат се и имунологични тестове. 

Профилактика и контрол. Борбата с шистозоматозите изисква да се избягва 
къпане и газене в съмнителни открити водоеми. Водата за пиене и домакински 
нужди от неконтролирани водоизточници да се използва само след филтриране и 
преваряване. Задължително е ефективното лечение и болничен контрол на зара- 
зените лица, идващи от ендемични райони. Прилагат се химични и биологични 
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средства за борба с междинните гостоприемници на шистозомите. Разработват 
се ваксина и тестове за имунодиагностика. 

 

 

клас cESTOIDEA (Тении, ленТовидни червеи) 

сички тении са ендопаразити и хермафродитни организми. Те са би- 
охелминти, чието развитие преминава през междинен, а при някои от тях 

и през допълнителен гостоприемник. Възрастните тении са чревни паразити 
в крайния гостоприемник. Личинковите им стадии са тъканни паразити в 
междинните гостоприемници, тъй като се развиват в тъканите на различни ор- 
гани - черен дроб, сърце, мозък, мускули и др. Човекът, в повечето случаи, е 
краен гостоприемник на тениите. 

 

морфология на ТенииТе 

Тялото на тениите - стробила, е силно удължено, гръбно-коремно сплес- 
кано и сегментирано на голям  брой членчета - проглотиди. Дължината му 

силно варира - от 3-4 
mm до около 20 метра. 

Ако видът тения е с 
малки размери, от нея 
паразитират голям брой 
индивиди в червата на 

крайния гостоприемник. 
Ако е голяма по размер, 
развива се обикновено 
само един индивид (ряд- 
ко повече), тъй като е не- 
възможно изхранването 
на повече такива големи 
индивиди от чревното 
съдържимо на гостоп- 
риемника. Сравнителна 
морфологична харак- 
теристика на тениите е 
представена на фиг. 22. 

В предния край на 
тялото си тениите имат 
глава - сколекс, която 

морфологично и функ- 
ционално  не съответ- 
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ства на главата на свободно живеещите и еволюционно по-висши организми. 
На нея са разположени главно прикрепителни органи, с които тенията се 
фиксира към чревната лигавица и се запазва от изхвърляне с чревната перис- 
талтика. Прикрепителните органи на сколекса са: овални вендузи (смукала) 
- обикновено четири на брой, разположени на кръст; цепковидни ботрии - също 
смукала, обикновено две на брой, разположени дорзално (гръбно) и вентрално 
(коремно); ростелум - венче с различен брой кукички. 

Непосредствено след сколекса тениите имат шийка - колон. В тази област, 
чрез непрекъснато безполово размножаване, се произвеждат нови членчета, с 
които стробилата нараства. След шийката следват по-малък или по-голям брой 
проглотиди, които, последователно от нея към края на стробилата, могат да се 
разпределят в три групи: 

• недиференцирани (незрели) членчета - разположени непосредствено след 
шийката и получени от нейното безполово размножаване. В тях не са развити 
още системите на паразита; 

• хермафродитни членчета - всяко от тях притежава добре обособени както 
женска, така и мъжка полова система. Във всяко от тези членчета се извършва 
самооплождане или кръстосано оплождане. Под кръстосано оплождане при го- 
лемите тении се разбира оплождането между различни проглотиди, по-близко 
или по-далеч разположени един от друг, но принадлежащи на един индивид. 
Контактът помежду им се осъществява при силното нагъване на тенията в чер- 
вата на гостоприемника; 

• зрели членчета - намират се към края на стробилата. В тях и двете по- 

лови системи са почти напълно редуцирани, като е останала само матка- 
та. Тя е силно уголемена и видоизменена, с много странични, дървовидни 
разклонения и съхранява огромен брой оплодени яйца. Нейното разрастване 
след оплождането изтласква в периферията всички други органи на половите 
системи, които са силно редуцирани. Такива зрели членчета с яйца се откъсват 
и изхвърлят постоянно навън от инвазирания краен гостоприемник. При това 
дължината на стробилата (броят на проглотидите) се възстановява и поддържа 
от делящата се шийна област. 

Във връзка с ендопаразитния начин на живот у тениите не се развиват диха- 
телна, кръвоносна и храносмилателна системи. Те приемат осмотично през 
цялата си повърхност готови хранителни вещества от чревното съдържимо на 
гостоприемника. Тениите притежават: 

• отделителна система - от протонефридиен тип. Оформят се два екскре- 
торни канала, отварящи се в края на стробилата. Във всеки проглотид те се 
свързват с напречен канал и образуват стъпаловидна структура; 

• нервна система - от ганглиен тип с двойка ганглии в областта между ско- 
лекса и колона. От тях излизат нервни окончания напред към прикрепителните 
вендузи и два нервни кордона назад по дължината на стробилата. Сетивни 
органи липсват; 

• полова система - женската и мъжка полови системи на тениите са напълно 
развити и функциониращи във всяко едно от хермафродитните членчета (фиг. 23). 



62 Паразитология 
 

 
 

Така чрез извършване 
на оплождане в много 
членчета се гаранти- 
ра производството на 
огромен брой оплоде- 
ни яйца, осигуряващи 
преживяването на вида. 
Оплождането, както и 
при метилите, се из- 
вършва в оотип. 

Женската поло- 
ва система се състои 
обикновено от двуде- 
лен яйчник, който при 
някои тении може да е 
разклонен. Чрез къс яй- 
цепровод той се свързва 
с оотипа. В него се 
отварят още каналите 
на двойка жълтъчни 
жлези и права тръбо- 
видна матка. Тя може 
да завършва задънено 

или с отвор навън. При тениите функционира и влагалище, което също започва 
от оотипа. Отваря се до цируса на мъжката полова система в половото хълмче, 
разположено отстрани или коремно на всяко хермафродитно членче. 

Мъжката полова система е представена от голям брой фоликулни семен- 
ници, разпръснати из мезенхима на хермафродитното членче. Семеотводните 
каналчета се събират в общ семеизхвъргателен канал. В края си той се раз- 
ширява в семенно мехурче и се отваря в половото хълмче със съвокупителен 
орган цирус, разположен в цирусна торбичка. 

В зрелите членчета на тениите, които се намират към края на стробилата, 
от двете полови системи остава само матката. Тя се разраства силно и образува 
множество дървовидни странични разклонения, в които се складират огромния 
брой яйца след оплождането. Броят на разклоненията на матката в зрялото 
членче е точно определен видов белег за различните тении. При някои от тях 
инвазираният краен гостоприемник изхвърля навън цели зрели проглотиди. При 
други видове тении, чиято матка завършва с отвор, навън се изхвърлят само 
яйца, а не цели проглотиди. Яйцата на тези тении не са типично тениозни, а са 
подобни на яйцата на метилите - имат капаче в единия си полюс. 

Тениите са биохелминти. Яйцата им са строго специфични - доста окръглени, 
с развит зародиш със шест кукички, наречен онкосфера. Тя е заобиколена от 
широка радиално набраздена ивица - ембриофора. Отвън яйцето има плът- 
на обвивка. В жизнения цикъл на тениите се сменят периодите на полово и 
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безполово размножаване - метагенеза. 
 

разред PSEuDOPHyLLIDEA 

род DIPHyLLObOTHRIuM 

DIPHyLLObOTHRIuM LATuM (рибешка Тения) 

Тази тения е описана от Linnaeus в 1758 г. 
Морфология и биологичен цикъл. Рибешката тения е най-голяма в срав- 

нение с всички останали тении. Достига на дължина до 20 метра. Стробилата 
и е изградена от около 4000 проглотида. На сколекса си има само две ботрии, 
разположени гръбно и коремно. В хермафродитното членче тръбовидната матка 
е нагъната подобно на розетка и се отваря навън коремно в средата на прог- 
лотида близо до половото отвърствие. Така тенията изхвърля навън яйца, а 
не зрели членчета. Яйцето на Diphyllobothrium latum е от трематоден тип, т.е. 
има капаче в единия си полюс, малка издутинка на противоположния край и 
е обвито в двойна обвивка. 

Развитието на рибешката тения минава през специфични само за нея личин- 
кови стадии и е по-усложнено в сравнение с това на останалите тении. Освен 
краен, тя има и междинен (низши сладководни рачета) и допълнителен (някои 
сладководни риби - пъстърва, сом, шаран, щука и др.) гостоприемник. Крайни 
гостоприемници на тази тения са човек, котка, куче, лисица, мечка, свиня, тюлен, 
морж и др. (фиг. 24). 

Инвазираният краен гостоприемник изхвърля с изпражненията си яйца на D. 
latum. При попадане на такива изпражнения в сладководни басейни с определена 
температура, рН и аерация на водата от яйцето се излюпва личинка - корацидий. 
Корацидият представлява бързоподвижна онкосфера, покрита с реснички. Тя 
се поглъща от низши рачета от родовете Cyclops и Diaptomus. В тях проби- 
ва чревната стена и се установява в телесната празнина, където се превръща  
в овално-продълговата личинка с шест кукички, наречена процеркоид. 
При поглъщането на рачетата от сладководните риби процеркоидът пробива 
стомашната стена и с кръвта достига до мускулите. В тях той се превръща във 
вретеновидна, дълга около 0,5 cm личинка - плероцеркоид, у която вече са 
формирани ботриите. При изяждане на инвазирана, термично необработена 
риба, плероцеркоидът попада у човека или другите крайни гостоприемници, 
където за около 2 месеца се превръща във възрастна зряла тения. 

Патогенеза и клинична картина. D. latum е много голям хелминт със силно 
изразено механично, токсично и нутритивно действие върху крайния гостоп- 
риемник. При дифилоботриозата се наблюдава тежка интоксикация не само от 
продуктите на метаболизма на тенията, но и от разлагащите се, откъснати от нея 
членчета. В стробилата на тенията се натрупват огромни количества витамин 

B
12

, което нарушава обмяната на витамините в организма. В резултат на тези 
промени в гостоприемника се развива тежка витамин В

12
-дефицитна анемия. 

Най-често болните се оплакват от слабост, обилно слюноотделяне, диспепсия и 
световъртеж. По-рядко се установяват отоци по шията и крайниците. 
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разред cycLOPHyLLIDEA 

род TAENIA 

Диагностика. Забо- 
ляването се доказва чрез 
микроскопско идентифи- 
циране на яйцата на D. 
latum в изпражненията. 
Липсват надеждни иму- 
нологични тестове. 

Профилактика и 
контрол. Борбата с ди- 
филоботриозата включва 
мерки за предпазване на 
сладководните водоеми 
(реки, езера, язовири) от 
фекално замърсяване. 
Работещите в рибодобив- 
ни и рибопреработващи 
предприятия, както и на- 
селението в ендемичните 
райони се подлагат на 
периодични лабораторни 
изследвания. Необхо- 
дим е строг ветерина- 

рен контрол на рибния 
улов. Индивидуалната 
профилактика включва 
консумация само на 
добре термично обрабо- 
тена, осолена, изсушена 
или дълбоко замразена 
риба. Не трябва да се 
хранят домашни котки, 
кучета, свине със сурова 
риба. Необходимо е бър- 
зо лечение на заразения 
човек. 

TAENIA SOLIuM (свинска Тения) 

Паразитът е описан от Linnaeus през 1758 г. 
Морфология и биологичен цикъл. На дължина свинската тения достига 3-4 

метра и стробилата и съдържа около 800 проглотида. На сколекса и се намират 4 
вендуза, разположени на кръст и ростелум с два реда кукички - 22-32 на брой. 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 



Тип PLATHELMINTHES (плоски червеи) 65 
 

 
 

Те и служат за прикрепване към чревната лигавица. Характерно за морфологията 
на свинската тения е наличието на трети дял на яйчника в хермафродитното 
членче, разположен между матката и влагалището. В зрялото членче задънена- 
та матка образува 9-12 разклонения, изпълнени с типичните тениозни яйца 
с онкосфера и ембриофора. 

Краен гостоприемник на Taenia solium е човекът, който изхвърля навън 
зрели членчета, пълни с оплодени яйца (фиг. 25). Като всеядно животно, което 
поглъща дори изпражнения, свинята става междинен гостоприемник на тенията 
и в стомаха и попадат проглотидите, изпълнени с яйца. По-рядко междинен гос- 
топриемник може да бъде овцата, козата, говедото, котката, кучето и др. В стомаха 
от яйцата се освобождава онкосферата, която пробива активнo чревната лигавица. 
С кръвния ток тя достига мускулатурата или други органи на свинята, където 
за 3-4 месеца се образува личинката - цистицеркус. При T. solium тя се нарича 

cysticercus cellulosae. 
Цистицеркусът пред- 

ставлява продългова- 
то мехурче, дълго 1 cm, 
изпълнено с течност, с 
прикрепен към вътреш- 
ната му стена и обърнат 
навътре сколекс на тени- 
ята. Човекът се заразява, 
като изяжда термично не- 
обработено месо с цисти- 
церкуси, които в стомаха 
и червата му ензимно се 
смилат. От тях сколексът 
се обръща като пръст на 
ръкавица, прикрепва се 
с приспособленията си 
към лигавицата и чрез 
делене в шийната област 
за около 3 месеца се об- 
разува възрастната тения. 
Заболяването се нарича 
тениоза. 

Освен краен, човекът 
може да стане едновре- 
менно и междинен гос- 

топриемник на свинска- 
та тения. В този случай 
заболяването се нарича 
цистицеркоза, тъй като у 
човека се развиват цисти- 
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церкусите. Заразяването може да стане по два начина: 

• чрез допълнително поглъщане на яйца на свинска тения със замърсени 
с изпражнения плодове и зеленчуци; 

• чрез автоинвазия - когато при бурни повръщания обратната перисталтика 
връща в стомаха зрели членчета на намиращата се в червата тения. Там от тях се 
излюпва онкосферата, която с кръвния ток достига до вътрешните органи, където 
се развива цистицеркусът. За разлика от свинята, у човека той се установява 
не в мускулите, а главно в очите, мозъка и някои вътрешни органи. Човекът 
може да боледува и само от цистицеркоза при поглъщане на инвазирани с яйца 
на паразита плодове и зеленчуци, без едновременно да страда от тениоза. 

Патогенеза и клинична картина. Свинската тения оказва върху човека 
следните вредни въздействия: 

• токсично - чрез отделените в гостоприемника метаболитни продукти; 

• механично - чрез вендузите и кукичките на сколекса си; 

• нутритивно - поглъща много хранителни вещества от чревното съдържимо 
поради големите си размери и конкурира изхранването на гостоприемника. 

Разпространението на тениозата в света има спорадичен характер (на 
отделни места). При това хелминтно заболяване са характерни диспептичните 
оплаквания (коремни болки, придружени с гадене и тежест), отпадналост, гла- 
воболие и световъртеж. Често се установява и лека анемия. 

Диагностика. Заболяването се доказва с намиране на изхвърлени с изпражне- 
нията яйца или проглотиди. Тенията отделя пасивно с изпражненията зрелите 
проглотиди, групирани по няколко във вид на белезникави лентички. 

Профилактика и контрол. При определяне на мерките за профилактика  
и борба с T. solium трябва да се има предвид високата устойчивост на нейния 
цистицеркус на осоляване и замразяване. Най-ефективна е продължителната 
термична обработка на месото. Задължителен е неговият ветеринарен 
контрол. Провежда се целенасочена санитарна просвета сред работещите в 
свиневъдството, кланиците и населението, консумиращо сурово и полусурово 
свинско месо. В борбата с цистицеркозата са особено важни добрата хигиена на 
ръцете, особено след дефекация, обилното измиване на плодовете и зеленчуците 
с течаща вода и бързото и адекватно лечение при обилни повръщания. 

 

род TAENIARHyNcHuS 

TAENIARHyNcHuS SAgINATuS (говежда Тения) 

Описан е от Goetze в 1782 г. 
Морфология и биологичен цикъл. Говеждата тения достига на дължина 

до 10 метра и съдържа около 1000 проглотида. На сколекса си има 4 вендуза, 
разположени на кръст, и закърнял хобот. Липсва ростелум с кукички. В 
хермафродитното членче яйчникът е двуделен, а в зрялото членче матката е 
сляпо завършваща с 30-32 разклонения. 

Краен гостоприемник на тенията е човекът. За разлика от свинската тения, 
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освен с изпражненията, зрелите членчета могат да излизат активно и винаги 
поединично през ануса (главно по време на сън). Откриват се в личното и 
спално бельо на болния (фиг. 26). 

Попаднали във външната среда, те се поглъщат при паша от междинните 
гостоприемници - говедо, бивол, овца, коза. В стомаха на говедото от тени- 
озното яйце се излюпва онкосферата, която с кукичките си пробива чревната 
лигавица и с кръвта се установява в мускулатурата. Там за около 3-4 месеца  
се превръща в личинка-цистицеркус. При говеждата тения той е по-малък от 
този на свинската и се нарича cysticercus bovis. При консумиране на термически 
необработено говеждо месо цистицеркусът попада в червата на крайния гостоп- 
риемник. От него излиза сколексът, обръща се, прикрепва се за лигавицата и за 
около 3 месеца произвежда цялата тения. 

Патогенеза и клинична картина. Говеждата тения е голям хелминт и ув- 
реждащото и действие върху човека е механично, токсично и нутритивно. 
Експериментално е доказано, че екстракт от говежда тения уврежда сърдечно- 
съдовата, нервната система и жлезите с вътрешна секреция. Паразитът отнема 
значителни количества от храната на крайния гостоприемник. Оплакванията на 
болните са подобни на тези при опаразитяване със свинска тения. 

Тениаринхозата е спо- 

радично разпространена 
в света. У нас се среща по- 
често от тениозата. 

Диагностика. Инвази- 
ята от тения се доказва с 

установяване на тениозни 
яйца в изпражненията на 
болния, без да е възмож- 
но отдиференцирането на 
тениоза от тениаринхоза. 
Окончателната диагноза се 
поставя чрез преброяване 

разклоненията на матка- 
та в зрелите проглотиди 
и идентифицирането им 
по този начин. Напоследък 
се прилагат и имунологич- 
ни тестове за доказване на 
разтворими антигени на T. 
saginatus. 

Профилактика и кон- 
трол. В борбата с тениарин- 
хозата е необходим строг 

ветеринарен контрол на 
говеждото месо и добра 
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термична обработка при консумацията му. Прилагат се мерки за предотвра- 
тяване замърсяването на околната среда и лекарства за дехелминтизация на 
заразения човек. 

 

род EcHINOcOccuS 

EcHINOcOccuS gRANuLOSuS (кучешка Тения) 

Паразитът е описан през 1786 г. от Batsch. 
Морфология и биологичен цикъл. Това е най-малката тения, паразитираща 

у кучето. На дължина достига 3-5 mm. Стробилата е изградена от 3-4 прогло- 
тида. На сколекса си има четири вендуза, разположени на кръст и ростелум с 
два реда кукички на брой 36-40. В последното зряло членче на E. granulosus 
се съдържат около 1000-2000 оплодени яйца. 

За разлика от другите тении, човекът е междинен гостоприемник на 
кучешката тения. Краен 
гостоприемник е кучето, 
чакалът, вълкът, а неспецифи- 
чен - лисицата (фиг. 27). 

Понеже е малка по раз- 
мери, в червата на крайния 
гостоприемник се развиват не 
една, а стотици тении. С из- 
пражненията си той изхвърля 
навън зрялото членче на те- 
ниите. Така яйцата заразяват 
плодове, зеленчуци, води. 
Те полепват по козината на 
кучето или се отмиват от нея 
при уриниране върху плодове 
и зеленчуци по земята. При 
контакт със заразени кучета 
или при консумиране на не- 
измити плодове и зеленчуци 
яйцата се поглъщат от меж- 
динните гостоприемници - 
човек, свиня, едър и дребен 
рогат добитък, еднокопитни, 
заек, слон, маймуна. В тяхна- 
та храносмилателна система 
от яйцето се излюпва онкос- 
ферата. Тя активно прониква 
в кръвта и се разнася до чер- 
ния дроб, белия дроб, мозъка 
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и по-рядко до слезката, бъбреците, мускулите и други органи на междинните 
гостоприемници. В тях се развива личинковата форма (ехинококов мехур), 
която при кучешката тения се нарича echinococcus unilocularis (cysticus). За 
разлика от цистицеркусите на големите тении, които са малки и съдържат по 
един сколекс, ехинококовият мехур (киста) достига на големина до детска 
глава и съдържа огромен брой сколекси. Той е доста сложно устроен - отвън 
е обвит в следните три обвивки: 

• външна съединително-тъканна, която е образувание на тъканите на ин- 
вазирания гостоприемник за изолиране на попадналото в него чуждо тяло; 

• средна - плътна и еластична кутикула, която охранява съдържимото на 
мехура от попадане на бактерии и други организми от околната среда; 

• вътрешна - зародишна (герминативна), от която се образуват дъщерни 
мехури и сколекси. 

Ехинококовият мехур е изпълнен с течност с богато съдържание на мине- 
рални соли. В нея се съдържат дъщерни мехури, в които могат да се образуват и 
внучни мехури със сколекси. Намират се също така сколекси, прикрепени към 
герминативната обвивка, както и свободни такива в течността. Последните 
се наричат хидатиден пясък. Така описаният ехинококов мехур се нарича фер- 
тилен (зрял, плодовит). Мехурът понякога може да е стерилен - без дъщерни 
мехурчета и сколекси. Стерилният мехур не е инвазио-способен. 

Когато кучето или друг от крайните гостоприемници изяде дори част от 
ехинококов мехур от инвазирани вътрешности на болно животно, от всички 
погълнати сколекси в червата му се развиват стотици възрастни тении и цикълът 
на развитие на кучешката тения се затваря. 

Патогенеза и клинична картина. Заболяването на човека, причинено от 
цистицеркуса на ехинокока, се нарича ехинококоза. То протича тежко и се 
лекува оперативно, но често рецидивира. Ехинококовият мехур оказва меха- 
нично, токсично и алергично въздействие върху организма на междинния 
гостоприемник. С големите си размери той притиска тъканите на поразения 
орган (най-често черен дроб), при което функциите му се нарушават. Развива 
се обща алергична реакция. Разкъсването на мехура води до тежък анафи- 
лактичен шок. 

Ехинококозата се проявява няколко години след заразяването и признаците 
и зависят от органната локализация на ехинококовата киста. Най-често е засег- 
нат черният дроб. Налице са тежест в дясното подребрие, безапетитие, кожни 
сърбежи, главоболие, жълтеница. В по-късен етап е възможно образуване на 
абсцес и руптура (разкъсване) на кистата. Засягането на белия дроб се изразява 
в болки в гръдния кош и суха кашлица, а на мозъка - в симптоми на увреждане 
на ЦНС, притискане на важни центрове, понякога с летален изход. Описани са 
локализации и в слезката, бъбреците, костите, мускулите и други органи. 

Диагностика. Ранната диагностика на заболяването е възможна с имуноло- 
гични тестове - доказване на антитела в серума на болния срещу антигени от 
хидатидната течност. Предвид размера на ехинококовата киста, тя може да се 
визуализира чрез ехографски, компютърно-томографски или ренгенологични 
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изследвания. 
Профилактика и контрол. Обществената профилактика срещу ехинококо- 

зата се състои в осъществяване на точна регистрация, редовен ветеринарен 
контрол и определяне на специално маркирани места за разходка на домашно 
отглежданите кучета. Инвазираните животински органи в кланиците и при 
домашни условия трябва да се унищожават чрез термична обработка. За личната 
профилактика е необходимо да се избягват контакти с кучета, особено с без- 
домни и безстопанствени. Необходимо е да се измиват старателно ръцете, както 
и плодовете и зеленчуците, които е възможно да са контаминирани с яйца от 
опаразитено куче. Нужно е внимание при обработката на животинските кожи. 

 

род ALvEOcOccuS 

ALvEOcOccuS MuLTILOcuLARIS (алвеокок) 

Паразитът е описан от Абуладзе в 1960 г. 
Морфология и биологичен цикъл. На фиг. 28 е направена съпоставка на ня- 

кои по-важни показатели от морфологията и биологичния цикъл на E. granulosus 
и A. multilocularis. 

Човекът рядко е междинен гостоприемник на алвеокока. Боледуват пре- 
димно работещи с убити диви животни (ловци, кожарски работници). Въз- 
можно е заразяване при консумация на нискорастящи горски плодове. Крайни 
гостоприемници на алвеокока са лисици и по-рядко домашни кучета и котки. 
Междинни гостоприемници са различни диви гризачи от род Cricetidaes. Въз- 
растната форма се отличава от E. granulosus по по-малките си размери и по- 
малкия брой кукички - 28 до 32, а тестисите са 16 до 24. Яйцата на алвеокока 
не са достатъчно приспособени за развитие у човека. Кистите (alveococcus 
multilocularis) нарастват бавно и в голяма част от случаите не образуват ско- 
лекси - остават стерилни. 

Патогенеза и клинична картина. Алвеококозата е опасна хелминтоза за 
човека. Протича хронично с туморовидни кисти в черния дроб и склонност 
към метастазиране. Алвеококовата киста в междинните гостоприемници 
представлява струпване от малки мехурчета, плътно срастнали едно с друго 
(килийки, обединени от фиброзна капсула). Те могат да достигнат до две тре- 
ти от теглото на животното. За алвеококовия мехур е характерен инвазивен 
растеж с придружаващо възпаление на околните тъкани. При разрушаване на 
кръвоносните и лимфните съдове се наблюдава метастазиране най-често в 
белите дробове и в главния мозък. 

Профилактика и контрол. В профилактиката на алвеококозата е много важно 
спазването на санитарно-хигиенните норми. Борбата с алвеокока е значително 
по-сложна и понякога дори невъзможна, поради по-широкия кръг източници 
на инвзията. Разпространителите на алвеококозата са диви животни, чието дви- 
жение трудно може да бъде контролирано. Нужни са лабораторни изследвания и 
при необходимост - дехелминтизация на кучета и котки. За предпазването им 
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от заразяване е задължително 
предотвратяване на хранене- 
то им с гризачи - евентуални 
междинни гостоприемници на 
алвеокока. Особено е важно 
спазването на лична хигиена от 
ловци и горски работници. Да не 
се консумират неизмити горски 
плодове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

род HyMENOLEPIS 

HyMENOLEPIS NANA (малка Тения) 

Тази тения е открита в Северна Африка от Bilharz в 1851 г. 
Морфология и биологичен цикъл. Паразитира в тънкото черво на чове- 

ка, който е единствен неин гостоприемник. На дължина достига до 4-5 cm и 
съдържа до 200 къси и широки проглотида (виж фиг. 22). Сколексът има чети- 
ри вендуза и ростелум с един ред кукички на брой 24-29. Хермафродитното 
членче съдържа само три овални семенника и двоен яйчник, както и всички, 
присъщи на тениите, останали органи на двете полови системи. Яйцата на H. 

nana са онкосфери с 6 кукички, обвити с две прозрачни обвивки, между 
които от полюсите излизат 4-8 дълги нежни нишки. 

Цялостното и развитие протича у човека, като тя няма междинен госто-при- 
емник (фиг. 29). Болният човек изхвърля с изпражненията си зрели проглотиди 
с яйца, от които със замърсени ръце или храна могат да се заразят други хора. 
Развитието на H. nana обаче може да продължи и в същия индивид, като 
част от яйцата и не се изхвърлят навън, а освобождават онкосферите си в 
самите черва. Те проникват в чревните въси и се превръщат в цистицеркои- 
ди. Нараствайки в тях, разкъсват чревните въси и отново попадат в лумена на 
долната част на тънкото черво, където след 7-8 дни стават полово зрели тении. 
Описаният размножителен механизъм е известен като вътречревна автоинвазия 
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и е причина за големия 
брой тении в червата на 
инвазирания човек. Ма- 
кар че възрастната тения 
живее до два месеца, по- 
ради автоинвазията хи- 
менолепидозата у човека 
може да се поддържа 
повече от 15 години. 

Патогенеза и кли- 
нична картина. Освен 
изразеното механич- 

но и токсо-алергично 
действие върху гостоп- 
риемника, H. nana нару- 

шава абсорбционните 
свойства на чревната 
лигавица и причинява 
дегенеративни измене- 
ния в чревните въси. 
Така се развива хипови- 

таминоза С, B
2 
и PP. 

У  нас хименолепи- 
дозата е най-честата 
тениоза. Разпростране- 
на е повсеместно и за- 

сяга най-често децата 
поради тяхната по-ни- 
ска култура на хранене. 
Характерни за заболя- 
ването  са безапетите, 

често повтарящи се болки около пъпа, периодични диарии, главоболие, умора 
и изтощение, придружено с лека анемия. 

Диагностика. Заболяването се доказва чрез фекална хелминтоовоскопия 
с установяване яйцата на H. nana. Възможно е и откриване на части от стро- 
билата на паразита в изпражненията. 

Профилактика и контрол. Срещу хименолепидозата са необходими профи- 
лактични лабораторни изследвания и санитарен контрол на деца и обслужващ 
персонал в детски заведени, училища и интернати. Задължителна е добрата 
хигиена на жилищни и битови помещения, предмети на домакинството и 
бита, мебели, играчки, спално и лично бельо. При случаи на инвазия се започва 
лечение с последващи лабораторни изследвания на фекалии през 2-3 седмици. 
Предметите на бита и бельото се изваряват или се обработват с дезинфектан- 
ти. 
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Тип NEMATHELMINTHES(цилиндрични, кръгли червеи)

Към кръглите червеи се отнасят много свободно живeeщи организми,  
обитаващи както сушата, така и сладките и солени водни басейни. Ти-

път се разделя на четири класа (Rotatoria, Gordiacea, Gastrotricha, Nematoda). 
Само в последния от тях се включват паразитиращите по човека видове. В клас 
Nematoda са описани над 20 хиляди вида.

клас NEMATODA
Морфология на кръглиТе червеи

Нематодите имат цилиндрично (кръгло в напречното си сечение), силно 
удължено и несегментирано тяло със силно заострени краища. Дължината 
им варира от 1-2 mm до повече от 1 метър. Външната покривка на тялото се 
състои от:

• кутикула, която е образувание на намиращия се под нея хиподермален 
слой. Тя има скелетни и защитни функции. В двата края на тялото строежът 
на кутикулата се усложнява и от нея се образуват различни приспособления 
за прикрепване на червеите към тъканите на гостоприемника, както и за улес-
няване на половия контакт - устни, шипчета, щитове, везикули и др.;

• хиподерма - тънък слой обикновено със синцитиален строеж (ядра в обща 
материя без клетъчни стени), който образува гръбно, коремно и две странични 
надлъжни задебеления. Хиподермата също има защитна функция и предста-
влява депо за запаси от мазнини и гликоген;

• мускулатура, представена от надлъжни мускулни влакна, поместена 
между задебеленията на хиподермата.

При кръглите червеи се появява за първи път в еволюцията първична (лъж-
лива) телесна празнина. Тя се означава като лъжлива (pseudocoelom), защото в 
образуването и не участват и двата листа на мезодермата, а само париеталният 
лист, обвиващ телесната празнина отвътре, както и ендодермата. При кръглите 
червеи липсва висцералният лист на мезодермата, обвиващ вътрешните ор-
гани отвън. Вътрешните органи се разполагат в изпълнената с водниста течност 
лъжлива телесна празнина, вместо в мезенхима, както е при плоските червеи. 
Нематодите нямат кръвоносна и дихателна система. При тях са развити:

• храносмилателна система - тя е с тръбно устройство, разположена по 
дължината на тялото. В нея се разграничават устен отвор, хранопровод и черво. 
При женските индивиди червото завършва с анално отвърстие в задния край 
на тялото, тъй като те имат отделен отвор на половата система. При мъжките 
индивиди храносмилателната система завършва с клоака, в която се отваря 
и мъжката полова система. Устният отвор обикновено преминава веднага в 

´
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хранопровод. У някои представители на род Nematoda след устния отвор следва 
разширение - глътка, която продължава в хранопровода. При някои нематоди 
при устния отвор се образуват устни;

• отделителна система - изградена е от два сляпо започващи канала от задния 
край на тялото, които напред се сливат в общ екскреторен канал. Той се отваря 
навън в предната половина на тялото със самостоятелен отвор;

• нервна система - представена е от окологлътъчен нервен пръстен от нерв-
ни клетки и влакна в началото на хранопровода. От него излизат четири нервни 
кордона - дорзален, вентрален и два странични, които отиват напред и назад до 
двата края на тялото. Там се свързват със сетивни органи - папили (брадавици) 
и амфиди, струпани около устния и клоакален отвор на червея;

• полова система - кръглите червеи са разделнополови животни. Индивиди-
те от двата пола изявяват и външни морфологични разлики - белези на полов 
диморфизъм. Женският нематод е по-голям и заостреният му заден край е 
изправен, докато при по-малкия мъжки индивид той е коремно спирално 
завит. Органите и на двете полови системи при кръглите червеи са тръбовидни, 
с различен диаметър.

Женска полова система - тя е чифтна и се състои от два силно нагънати 
тръбовидни яйчника (като тънки нишки), два яйцепровода, прехождащи в 
две по-дебели тръбовидни матки. Те се съединяват в общо късо тръбовидно 
влагалище. То се отваря навън със самостоятелен отвор в предната част на 
тялото. Липсват жълтъчни жлези, тъй като яйцата съдържат достатъчно хра-
нителна материя.

Мъжка полова система - тя е нечифтна и е представена от един тръбовиден 
нагънат семенник, който продължава в по-широк тръбовиден семепровод. 
Последният се разширява в семенно мехурче и се отваря в клоаката. Сперма-
тозоидите на нематодите са амебоподобни и се придвижват при оплождането 
с псевдоподи, а не с камшичета. Към мъжката полова система функционират и 
допълнителни външни органи, подпомагащи копулацията. Те са разположени 
около клоаката, доста разнообразни са по вид и строеж и са характерен белег 
при диференцирането на различните видове кръгли червеи. Основни външни 
органи, подпомагащи копулацията, са спикулите. Те участват в прикрепването 
на двата индивида един към друг при половия акт и представляват хитинови 
косъмчета, разположени гръбно на клоаката.

Оплождането при кръглите червеи е вътрешно. При някои видове в яйце-
то бързо се развива личинка, която се излюпва още в матката. Излизането на 
готовите личинки се означава като живородство. При някои видове кръгли 
червеи се наблюдава смяна на паразитни поколения със свободно живеещи 
поколения. Това явление се нарича хетерогония. Предполага се, че то сочи 
вероятния път, по който от свободно живеещи нематоди са се отдиференцирали 
някои от паразитните форми. Между нематодите има както геохелминти, така 
и биохелминти.
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подразред AScArOIDEA
род AScArIS

AScArIS LuMbrIcOIDES (деТски глисТ)

Описан е като представител на семейство Ascaridae от Baird в 1853 г.
Морфология и биологичен цикъл. Детският глист има дълго, неразчленено, 

вретеновидно тяло със заострени краища и с размери 20-40 cm за женските и 
15-20 cm за мъжките индивиди. Живите червеи имат розово-бял цвят, докато 
мъртвите са с жълтеникав оттенък. Задният край на мъжките е коремно завит 
и притежава две спикули, а този на женския - две брадавици. В предния си 
край глистът има три устни, които заграждат устния отвор.

Възрастните глисти паразитират в тънкото черво на човека, който е един-
ствен техен гостоприемник. Опаразитяването се установява във всички въз-
растови групи, но най-масово се среща у децата. Според някои автори, в много 
редки случаи гостоприемник на A. lumbricoides може да бъде свинята, както и 
човекът - на свинския глист A. suun. Хранят се с чревното съдържимо и слуз, като 
могат да поглъщат и кръв. За едно денонощие женският глист отделя около 200 
000 незрели яйца, които с изпражненията на болния човек попадат във външната 
среда. Аскарисът е типичен геохелминт - за узряване на яйцата са необходи-
ми строго определени условия на почвата - влага, кислородно съдържание и 
оптимална температура от около 24оС. При такива условия в яйцето се развива 
инвазиоспособна личинка за около 10-15 дни. При много високи или ниски 
температури, засушаване, недостатъчно кислород и пряка слънчева светлина, 
времето за развитие на яйцата силно се удължава или те загиват. Снесените от 
женския глист яйца са продълговато овални с четири обвивки (фиг. 30).

Най-външната белтъчна обвивка е дебела и вълнообразна с жълто-кафяв цвят 
и придава особена неправилна форма на яйцето. Тази обвивка обаче лесно от-
пада и в престояли изпражнения яйцето изглежда гладко отвън и с три обвивки. 
Между втората и третата има значително пространство, изглеждащо като 
светъл пръстен. Отделените от женския аскарис яйца могат да бъдат: - опло-
дени - полюсите на яйцето са свободни, а зародишната маса е концентрирана 
в центъра на яйцето; - неоплодени - жълтъчната материя изпълва равномерно 
цялото яйце.
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Човекът (най-вече децата) се заразява, когато със замърсени от почвата плодо-
ве, зеленчуци или с мръсни ръце погълне зрели аскарисови яйца с инвазиоспо-
собни личинки (фиг. 31). В червата се излюпва личинката, която не се превръща 
веднага във възрастен глист, а извършва преди това миграция в човешкото тяло 
с лимфата и кръвния ток. С тях през порталната вена тя попада най-напред в 
черния дроб, а от него последователно през долната куха вена в дясната поло-
вина на сърцето и оттам през белодробната артерия - в белия дроб. За разлика 
от възрастните хелминти, личинките на аскариса са аеробни. В белия дроб 
те проникват в бронхиолите и в алвеолите, където се хранят с червени кръвни 

клетки и нарастват. В 
аеробните условия на 
белия дроб развитието 
на личинките продъл-
жава около 8 дни. През 
бронхите, трахеята и 
глътката те попадат 
отново, за втори път 
след началото на инва-
зията, в хранопровода. 
Така достигат до тън-
ките черва, където за 
около 2 месеца стават 
полово зрели, оплождат 
се и започват да отделят 
оплодени яйца. С това 
цикълът на развитие 
на детския глист се за-
тваря. Миграцията на 
личинките през чер-
ния и белия дроб про-
дължава около 15 дни. 
Целият биологичен 
цикъл на аскариса от 
поглъщането на яйцата 
до формирането на въз-
растната форма в тън-
кото черво продължава 
около 2,5-3 месеца. В 
зависимост от степента 
на инвазията, в червата 
на човека могат да па-
разитират от единични 
екземпляри до стотици, 
а рядко дори до около 
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хиляда индивида.
Патогенеза и клинична картина. Детският глист оказва многостранно 

вредно влияние върху гостоприемника:
1. Увреждания от личинката - въздействието и е главно механично върху 

чревната стена и върху черния и белия дроб. Разкъсването на капиляри и хранене-
то и с кръв в белия дроб е свързано с кашлица, кървави храчки, с развитие на 
пневмония или плеврит. Белтъците на личинките алергизират гостоприемника 
и са причина за обриви и астматични пристъпи. С внедряването на личинките 
могат да попаднат болестотворни микроорганизми, които да предизвикат въз-
палителни изменения в органите (чревна стена, черен дроб, бял дроб).

2. Увреждания от възрастната форма:
• струпването на много аскариси в червата оказва силно механично въздейст-

вие. То се изразява в запушване на чревния канал до пълна чревна непроходи-
мост и понякога дори с пробив на чревната стена. Това може да стане на местата 
на предишни операционни шевове, както и в нормалната чревна стена и води 
до развитието на перитонит;

• възрастните аскариси отделят вредни за гостоприемника метаболитни 
продукти, които оказват силно токсично въздействие, изразяващо се в обща 
интоксикация. Болните се оплакват от силно главоболие, отпадналост, а в редки 
случаи се наблюдават и припадъци;

• при масивни инвазии паразитите имат подчертано негативен ефект върху 
изхранването на гостоприемника, като използват конкурентно чревното съ-
държание (нутритивно действие);

• поради големия брой и размери на паразита, при нетипична локализация 
в каналите на черния дроб и панкреаса са описани запушвания, разрушаване 
на тъкани и перитонит, често с летален изход;

• аскаридозата влошава протичането на други заболявания - бактериална 
дизентерия, коремен тиф, туберкулоза. При аскаридоза е два пъти по-често 
боледуването от дизентерия.

Аскаридозата е широко разпространена хелминтоза с ендемичен харак-
тер, чийто единствен източник е опаразитеният човек. По време на миграци-
онната фаза аскаридозата протича с преобладаване на алергичните симптоми 
- астматична кашлица, обрив със сърбеж и еозинофилия. При чревната фаза на 
болестта се наблюдава намален апетит, неопределена болка в корема, увеличено 
слюноотделяне и гадене, отпадналост, главоболие и световъртеж.

Диагностика. За диагнозата е важно откриването на яйца в изпражненията 
или на личинки в храчките.

Профилактика и контрол. Аскаридозата е една от най-разпространените 
хелминтози в света. В Европа и САЩ 20-67% от децата са носители на паразита. 
Яйцата на глистите са много устойчиви и трудно се унищожават химически. 
Профилактиката изисква строг контрол и добра лична и обществена хигиена. 
При случаи на инвазия е нужна бърза дехелминтизация на заразените, която 
се провежда по определена схема. Задължителни са добра хигиена и редовна 
дезинфекция на лични и обществени тоалетни. Използват се средства за борба 

´

´
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с мухите. Много е важно опазването на почвата (градини, дворове) от торене с 
човешки фекалии.
 

подразред OxyurODIDAE
род ENTErObIuS

ENTErObIuS vErMIcuLArIS (осТрица)

Паразитът е описан от Linnaeus в 1758 г.
Морфология и биологичен цикъл. Острицата представлява малко белезни-

каво червейче със силно изтънен и заострен заден край и с дължина около 12 
mm за женския индивид и около 5 mm - за мъжкия. В предния си край образува 
кутикулярно мехурче (везикула). То служи за прикрепване към чревната лига-
вица. Същата функция изпълнява и едно разширение между хранопровода и 
червото, наречено луковица (булбус). Устният отвор на острицата е обграден 
от три устни. На завития заден край на мъжкия индивид се намира една 
спикула.

Ентеробиозата е най-разпространеното паразитно заболяване, което осо-
бено често се открива при децата.

Острицата е космополитен (разпространен по цялото земно кълбо) паразит, 
чийто единствен гостоприемник е човекът. Тя паразитира в долната част на 
тънките и в дебелите черва, а също и в апендикса. При жени и момичета може 
да попадне във влагалището и дори в матката. От погълнатите яйца в дванаде-
сетопръстника на човека се излюпват личинките, които за около 20-30 дни 
достигат полова зрялост. Възрастната острица е прикрепена за чревната 
стена. След оплождането обаче, изпълнената с яйца матка притиска булбу-
са, при което женската острица (мъжкият умира скоро след оплождането) се 
отделя от стената и с чревната перисталтика достига до ануса. По време на 
сън, при разхлабен анален сфинктер, тя излиза в околоаналните гънки, където 
снася яйцата си и умира (фиг. 32). Там протича развитието на яйцата, тъй 
като за тях са необходими кислород, влага и температурата на човешкото 
тяло. Яйцата на острицата са продълговато-овални и асиметрични - леко 
сплескани от едната страна (виж фиг. 30). Те са безцветни и прозрачни, с двой-
на обвивка и в тях се наблюдава личинката, която се оформя сравнително рано. 
Окончателното им узряване в перианалните гънки става за около 4-5 часа. Те не 
се откриват в изпражненията. При нередовна лична хигиена и особено при 
мощни инвазии, излизането на острицата през ануса предизвиква сърбеж. 
Това става причина за самозаразяване (автоинвазия) с ентеробиоза, характерно 
особено при малките деца. Те се разчесват, след което лапат и смучат пръстите 
си, поглъщайки попадналите по тях инвазиоспособни яйца. Така въпреки краткия 
живот на остриците, заболяването може да продължи дълго. Със замърсените 
си с яйца ръце, децата пипат много предмети и храни. След това при контакт с 
тях се заразяват и други лица. Освен чрез автоинвазия, ентеробиозата се пре-
дава от човек на човек при непосредствен контакт (ръкуване, бъркане в устата 
между малки деца) и чрез предмети. Единствен източник на ентеробиозата е 
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инвазираният човек.
Патогенеза и клинична 

картина. Остриците оказват 
механично вредно действие с 
прикрепването си върху чрев-
ната лигавица. Те също действат 
токсично и алергично върху 
гостоприемника чрез отделе-
ните обменни продукти. Могат 
да причинят възпаления на 
апендикса и на влагалището с 
поява на бяло течение, екземи в 
областта на ануса, хемороиди и 
болки в корема без точна локали-
зация. Тежестта на клиничните 
прояви зависи от количеството 
на паразитите и времетраенето 
на реинвазията (повторните 
заразявания). Установява се 
нощен сърбеж около ануса, не-
спокоен сън, скърцане със зъби, 
безапетитие, тежест и болки в 
областта на стомаха, диарични 
изпражнения, главоболие, свето-
въртеж, възпаление на влагали-
щето, преходни уртикарии.

Диагностика. Диагностици-
ра се чрез доказване на яйца в 
околоаналните гънки със скоч-

лента или чрез остъргване.
Профилактика и контрол. Рискът от заразяване и реинвазия с E. vermicularis 

е много висок. Тъй като боледуват най-често деца, необходим е строг контрол 
и висока хигиена в дома и в детските обществени заведения. Препоръчват се 
периодично профилактични паразитологични изследвания на децата и обслуж-
ващите ги възрастни лица. Нужна е прецизна лична хигиена на околоаналната 
област, ръцете, бельото, играчките и предметите от бита. При случаи на инвазия 
се извършва бърза дехелминтизация, а така също дезинфекция на личното 
бельо, на предметите на болния и на дома.
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подразред TrIcHINELLOIDEA
род TrIcHOcEpHALuS

TrIcHOcEpHALuS TrIcHIuruS (власоглав, косМоглав)

Паразитът е описан от Linnaeus в 1771 г.
Морфология и биологичен цикъл. Космоглавът е космополитен паразит 

у човека и човекоподобните маймуни. Тялото му е вретеновидно удължено, 
с космовидно източен, дълъг преден край и по-задебелен заден край. В пред-
ния край се намира хранопроводът, а в задния - червото и половата система. 
Дължината на женския индивид е 4-5 cm, а на мъжкия - 3-4 cm. На границата 
между тънката и дебелата част на тялото се намира отворът на женската полова 
система. Мъжкият паразит има една спикула на коремно завития си заден 
край. С космовидния си преден край той се впива в чревната лигавица, където 
се храни със слуз, а може да поглъща и кръв (факултативен хемофаг).

Власоглавът живее в дебелото и сляпото черво на човека. При големи инвазии 
може да се установи и в долната част на тънкото черво. Само в единични случаи се 
открива и в апендикса. Оплодената женска снася яйца, които са лимоновидни по 
форма, жълтокафяви на цвят и имат четири обвивки (виж фиг. 30). Изхвърлят 
се навън с изпражненията (фиг. 33). Власоглавът е геохелминт - при достатъчна 
влага, кислород и температура около 26оС в почвата, в яйцето се развива личин-

ка за около 3 седмици. От 
погълнатите със замърсени 
ръце, плодове или зелен-
чуци инвазиоспособни 
яйца в червата на човека 
се излюпва личинката. Тя 
се прикрепва между чрев-
ните власинки, нараства 
и след около 10 дни се 
връща в прòсвета на дебе-
лото и сляпото черво. Там, 
също впита в лигавицата, 
продължава нарастването 
и линее 4 пъти. За около 
един месец се превръща в 
полово зряла форма. С това 
цикълът на развитие се 
затваря. Единствен източ-
ник на инвазията е чове-
кът, отделящ с фекалиите 
яйца на паразита.

Патогенеза и клинична 
картина. Трихоцефалусът 
има механично и токсич-
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но действие върху гостоприемника. Като разязвява чревната лигавица, той 
става причина за възпалителни процеси, кръвоизливи и вторични чревни 
инфекции - дизентерия, салмонелоза и др. Развива се прогресираща анемия, 
особено при големи инвазии. От токсичното действие на разрушените тъкани 
и на мъртвите трихоцефали се развива хронична интоксикация и алергиза-
ция на гостоприемника. Симптомите от страна на храносмилателния тракт се 
изразяват в тежест в епигастриума (подребрието над диафрагмата) и коремни 
болки, безапетитие, извратен вкус, обща слабост. За трихоцефалозата са типични 
окултните (точковидни) кръвоизливи в червата. При голям брой паразити 
може да се наблюдават и масивни кръвоизливи. В редки случаи се описва и 
пролапс (изпадане) на част от правото черво и ануса (виж фиг. 33). Често се 
установява желязодефицитна анемия. Разпространението на трихоцефалозата 
има ендемичен характер - у нас главно в планински и горски райони, където 
почвата е с по-голяма влажност. 

Диагностика. Откриването на яйца в изпражненията потвърждава диа-
гнозата.

Профилактика и контрол. Трихоцефалозата е най-разпространена в тро-
пическите области, където е опаразитено около 80% от населението. У нас се 
среща по изключение. Профилактиката изисква стриктна лична и обществена 
хигиена на храненето. Необходимо е опазването на дворовете и обработваемите 
площи от фекално замърсяване.
 

род TrIcHINELLA
TrIcHINELLA SpIrALIS (Трихинела)

Описана е през 1835 г. от Owen.
Морфология и биологичен цикъл. Трихинелата представлява малък червей 

с дължина 3-4 mm за женския и 1-2 mm за мъжкия индивид. В близост до устния 
си отвор притежава стилет, с който се впива в чревната лигавица. Женската 
полова система е нечифтна, а при мъжкия индивид липсват спикули - са-
мата клоака се извръща навън и служи като съвокупителен орган.

Трихинелата е типичен биохелминт, тъй като цялото и развитие протича 
в един и същ гостоприемник - човек, свиня, котка, куче, плъх, мишка, мечка, 
лисица, вълк, чакал. В началото на инвазията гостоприемникът се явява кра-
ен, защото в него трихинелата се развива до зряла форма (чревна трихинела). 
След това нейното развитие продължава в тъканите на същия гостоприемник 
като личинка (тъканна трихинела) и тогава той представлява неин междинен 
гостоприемник (фиг. 34).

Попадналите в стомашно-чревния тракт на човека или на някои от другите 
гостоприемници капсулирани тъканни (най-често мускулни) трихинели, се декап-
сулират под влияние на киселия стомашен сок. За около час личинките се внедря-
ват в чревната лигавица, където за около 24 часа узряват полово и се оплождат. 
Веднага след оплождането мъжките умират. Оплодените женски се внедряват 

´
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дълбоко в чревната ли-
гавица. Там те изхвър-
лят готови личинки, 
т.е. T. spiralis е живо-
родна. През живота си 
една женска може да 
роди около 1 500 млади 
трихинели. Родените в 
чревната лигавица пара-
зити по лимфен и после 
по кръвен път мигрират 
най-често до добре кръ-
воснабдени и активно 
действащи мускули на 
същия гостоприемник. 
Засягат се най-често 
междуребрените и дъ-
вкателните мускули, 
диафрагмата, езика, 
мускулите на очната 
ябълка, на врата и др., 
а при мощни инвазии и 
мозъчната тъкан. В тях 
личинката прониква 
в сарколемата на мус-
кулното влакно, отде-
ляйки хиалуронидаза. 

За около 30 дни се обвива в съединително-тъканна капсула. Тя изпълнява две 
функции:

• защитава околните тъкани на гостоприемника, изолирайки чуждото обра-
зувание от тях;

• подпомага храненето и съществуването на личинката, тъй като се кръво-
снабдява и инервира от гостоприемника.

С образуването на капсулираната личинка гостоприемникът на трихинелата 
става междинен. След около 6-9 месеца капсулите на мускулната трихинела се 
калцифицират и в това състояние тя запазва дълги години инвазиоспособността 
си. Следващият гостоприемник от същия или от друг вид се заразява като погълне 
капсулирани личинки на T. spiralis с термично недобре обработено инвазирано 
месо. Така цикълът на развитие на паразита се затваря. Различните гостопри-
емници на на T. spiralis се заразяват един от друг чрез изяждане на инвазирани 
тъкани и органи - главно месо (виж фиг. 34). Домашните животни се заразяват от 
инвазирани диви, уловени при ловуване; плъховете - при канибализъм помежду 
си; от тях - котки, кучета, свине, а от последните и човека. За превръщането 
на мускулните трихинели във възрастни хелминти е необходимо попадане 
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в червата на друго животно - краен гостоприемник от същия или друг вид. 
Човекът се заразява най-често при консумация на недобре топлинно обработено 
инвазирано месо от домашни или диви прасета и рядко от месо на мечка.

При рязко намаляване на защитните сили на гостоприемника е възможна 
автоинвазия с T. spiralis. Родените в чревната лигавица трихинели се разви-
ват бързо в нея и се връщат в червото като възрастни форми, без да образуват 
личинки в мускулатурата. Този път на развитие обезпечава бързо и голямо 
увеличение на броя на възрастните паразити в червото, а след това и мощна 
инвазия от личинки в мускулатурата.

Патогенеза и клинична картина. Трихинелозата е тежко заболяване, което в 
голям процент от случаите завършва летално. Трихинелите имат силно изразено 
механично и токсично въздействие върху гостоприемника. Техните секретор-
ни и екскреторни продукти силно алергизират и интоксикират инвазирания 
гостоприемник. Развива се треска с висока температура, кожни обриви и отоци 
по клепачите, шията, лицето, цялото тяло и крайниците, които са придружени 
с мускулни болки. При мощни инвазии се наблюдават и сериозни органни 
поражения - развива се токсоалергичен миокардит, пневмония, менингоенце-
фалит, тромбози на големи кръвоносни съдове, както и неврологични раз-
стройства. При слаба инвазия трихинелозата протича леко и безсимптомно.

За човека основен източник на инвазията са заразените домашни и диви жи-
вотни. Освен по описания вече начин, заразяването с T. spiralis може да стане 
и трансплацентарно.

Диагностика. При човека трихинелозата се доказва с биопсия (вземане на 
проба) на мускул. Диагнозата се потвърждава и чрез покачващата се еозино-
филия и имунологичните тестове.

Профилактика и контрол. За предпазване от трихинелоза е въведен санита-
рен контрол на свинското месо чрез трихинелоскопия (микроскопско доказ-
ване на инцистирани трихинели в месото). Ветеринарен контрол се осъществява 
също и върху произведените колбаси. Температура от около 60оС вътре в къса 
месо унищожава личинките за около 15 мин. В дълбоко замразеното до около 
-20оС месо те умират приблизително за 4 денонощия. Осоляването на месото 
почти не предпазва от трихинелоза. Не се препоръчва консумацията на ветери-
нарно непроверено свинско или дивечово месо. Необходимо е унищожаването 
на гризачите - източници на инвазията.
 

подразред STrONgyLOIDEA
род ANcyLOSTOMA

ANcyLOSTOMA DuODENALE (кривоглав червей)

Паразитът е описан от Dubini в 1843 г.
Морфология и биологичен цикъл. Представлява малък кръгъл червей. 

Женската достига на дължина до 15 mm, а мъжкият - до 11 mm. Паразитира 
прикрепен към чревната лигавица на дванадесетопръстника и тънкото черво и 
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се храни с кръв. Предният му край е гръбно извит, откъдето носи името си - 
кривоглав. На него вентрално са разположени два чифта, а дорзално - един 
чифт хитинови зъбчета и три жлези, отделящи противосъсирващ секрет. По 
този начин се осигурява прикрепването на анкилостомата и храненето и с кръв. 
Спикулите, подпомагащи копулацията, са нишковидни. Живите анкилостоми 
имат белезникаво-червеникав цвят, а ларвите са белезникави.

Оплодената женска снася яйцата си в червата, откъдето те се изхвърлят на-
вън (фиг. 35). Яйцата на анкилостомата са безцветни, с гладка и прозрачна 
обвивка, имат овална форма и съдържат 2-4 бластомера. Паразитът е типичен 
геохелминт и пътят на развитие на неговите яйца зависи главно от условията 
на средата:

• при благоприятни условия - достатъчно кислород, много влага и темпе-
ратура 14-37оС в почвата от яйцето най-напред се излюпва т.нар. рабдитна 
личинка. Тя притежава разширение в предната част на хранопровода си. 
Тази личинка е свободно живееща, храни се сапрофитно и не е инвазиоспо-
собна. След две линеения (събличания) тя се превръща в инвазиоспособна 
филариевидна личинка;

• при неблагоприятни условия на околната среда (суша, ниска температура 
и др.) от яйцето в почвата веднага се излюпва филариевидната личинка. 

Тя няма разширение на 
хранопровода и е инва-
зиоспособна при контакт 
с кожата на човека (перку-
танна инвазия). Движи се 
активно в почвата.

Възможни са два пътя 
на развитие на филари-
евидната личинка до 
окончателната и лока-
лизация като възрастен 
хелминт в червата:

• при перкутанно про-
никване тя се съблича 
и чрез кръвта мигрира 
през белия дроб (подобно 
на личинката на детския 
глист) преди да достигне 
до червата да се превърне 
в полово зряла форма;

• при перорално про-
никване със замърсени 
от почвата храна или вода 
тя достига директно до 
червата без да мигрира 

4

3

´
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и без да се съблича. Възможно е обаче, при пероралното и приемане от гос-
топриемника тя веднага да се внедри в устната лигавица, преди достигането до 
червата. В този случай филариeвидната личинка попада в кръвта и с нея мигрира 
през белия дроб, преди окончателното си установяване и съзряване в червата. 
За A. duodenale е по-характерна пероралната инвазия.

Анкилостомидозата засяга най-вече хора, контактуващи с почвата, където се 
излюпват личинките и - миньори, земеделски работници, тухларни работници. 
У нас се среща само при болни, идващи от други страни (Америка, Близкия и 
Далечен Изток). Поради високите температурни изисквания, у нас само в мините 
съществуват условия за развитие на внесена отвън анкилостомидоза.

Патогенеза и клинична картина. Вредното влияние на кривоглава е ме-
ханично и алергизиращо. На мястото на проникване на ларвите през кожата 
на краката се появява сърбеж с локален оток и зачервяване. По време на бело-
дробната миграция на ларвите са характерни задух, кашлица с кървави храчки, 
безсъние, еозинофилия.

След локализиране на паразитите в червата се появяват диспептични оплак-
вания и обща отпадналост. Поглъщаната от кривоглава кръв създава продъл-
жителна кръвозагуба, изразяваща се в тежка анемия. При миграцията си в 
белия дроб личинките на анкилостомата причиняват кръвоизливи и пневмонии, 
а възрастните в червата - тежки дуоденити и язви.

Диагностика. Анкилостомидозата се потвърждава при откриване на яйца 
в изпражненията на пациентите.

Профилактика и контрол. За предпазване от анкилостомидоза е необхо-
димо издирване на болни и паразитоносители - българи и чужденци, идващи у 
нас от ендемични страни. Заразените трябва да се лекуват и диспансеризират 
своевременно. Нужно е опазване на почвата и подземните работни обекти 
от замърсяване с човешки фекалии. Личната профилактика изисква задъл-
жително покриване на ръцете и краката на контактуващите с почвата 
- земеделски работници, строители, миньори и др.
 

подразред rHAbDITOIDEA
род STrONgyLOIDES

STrONgyLOIDES STErcOrALIS (чревна угрица)

Паразитът е описан за пръв път от Grassi в 1879 г.
Морфология и биологичен цикъл. Стронгилоидите са едни от най-малките 

представители на нематодите. Женските паразити достигат дължина до 2,5 
mm и тялото им е задебелено в предната си част. Мъжките индивиди са дълги 
около 0,7 mm и са завити в задния си край. За стронгилоидите е характерна 
хетерогонията, т.е. смяната на паразитно със свободноживеещо поколение. Па-
разитната генерация обитава дванадесетопръстника и тънкото черво на човека. 
Известни са случаи на навлизане на паразитите в каналите на задстомашната 
жлеза и жлъчния проток. При масивни инвазии ларви на паразита могат да се 

´

´
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открият за кратко време и в кръвния ток.
За този нематод е характерен сложен биологичен цикъл, който дава пред-

става за възможния път на възникване на паразитни от свободноживеещи 
форми. Яйцата на стронгилоидите са овални, с много тънка обвивка. От тях 
още в червата се излюпват личинки. S. stercoralis е геохелминт. В зависимост 
от външните условия, изхвърлените от организма личинки търпят различно 
развитие:

• при наличие на гниещи вещества в почвата, влага, достатъчно кислород 
и температура 25-39оС личинките се превръщат в свободно живеещо (рабдит-
но) поколение - наричат се рабдитни ларви. Те притежават две характерни 
разширения на хранопровода и след събличане се превръщат в двуполово 
поколение ларви, което живее във влажната почва. След копулация ларвите 
снасят яйца. При благоприятни условия от тях се развиват отново рабдитни 
форми. Така описаното развитие на рабдитните форми може да се повтори 
няколко пъти;

• при определени условия, след линеене, рабдитните личинки се превръщат в 
инвазиоспособни филариевидни ларви. Те имат тънко тяло и хранопровод без 
разширения. Филариевидните личинки притежават способността да пробиват 
човешката кожа или лигавица. Личинките, проникнали в кръвообръщението, 
извършват миграция през черния дроб, дясната половина на сърцето и белия 
дроб, където се извършва оплождането. Миграцията продължава през трахе-
ята, ларинкса, фаринкса и хранопровода до тънкото черво, където се снасят 
и излюпват яйцата. Това непряко развитие на стронгилоидите е установено в 
тропичните райони. В страните с умерен климат отпада стадият на двуполо-
во поколение, развиващо се в почвата, т.е. от рабдитните ларви след линеене 
директно се формират инвазиоспособните филариевидни ларви;

• при масивно опаразитяване е възможна автоинвазия (вътречревно развитие) 
на рабдитни ларви в червата, които се превръщат във филариевидни ларви 
след две линеения. Последните пробиват лигавицата на червата и попадат в 
кръвния ток. С него достигат до белите дробове, след което зрелите женски 
попадат в червата.

Описаните три различни типа на биологично развитие на стронгилоидите в 
зависимост от условията, са илюстрация на възможността за преминаване на 
свободноживеещи форми към паразитен начин на живот.

Паразитната генерация причинява заболяването стронгилоидоза, което е рядко 
срещано в страните с умерен климат. Заразяването може да се осъществи през 
кожата или през устата (пиене на заразена с ларви вода).

Патогенеза и клинична картина. Паразитът има механично и алергизира-
що (от секретите и екскретите му) действие. Личинките предизвикват малки 
кръвоизливи в белите дробове. Възрастните паразити причиняват възпаление 
и оток на чревната лигавица с кръвоизливи, ерозия и язви. Освен общите 
оплаквания като главоболие, световъртеж, слабост и анемия, болестта се ха-
рактеризира и с белодробни (бронхит), кожни (упорити възпаления и сърбеж) 
и чревни оплаквания (коремни болки с кървави изпражнения, диспепсия).
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Диагностика. Тя се поставя след микроскопско доказване на личинките 
на паразита в храчките, дуоденалното съдържимо или във фекалиите. Ин-
формативни са и имунологичните изследвания.

Профилактика и контрол. Личната профилактика срещу стронгилоидозата 
изисква ползване на защитно облекло в застрашените райони, старателно из-
миване на консумираните в сурово състояние плодове и зеленчуци. Мерките на 
обществената профилактика включват охрана на околната среда от човешки 
фекални замърсявания и добър санитарен контрол на отходните места.
 

други предсТавиТели на клас NEMATODA
род DrAcuNcuLuS

DrAcuNcuLuS MEDINENSIS

Описан е от Linnaeus в 1758 г. Заболяването дракункулоза е било известно 
още на древните гърци.

D. medinensis е биохелминт и паразитира в рехавата съединителна тъкан на 
човека, някои домашни и диви животни. Има много тясно и дълго тяло, дости-
гащо до 120 cm при женските и 29 mm при мъжките индивиди. Заразяването 
става при пиене на вода, съдържаща междинните гостоприемници - низши 
ракообразни от род Cyclops. В телесната празнина на циклопсите се намира 
ларвната форма, наречена микрофилария. Там тя претърпява две линеения и 
става инвазиоспособна. Попаднали в червата през стените на храносмилателния 
канал, микрофилариите стигат по кръвен път до подкожната тъкан. Там те 
нарастват и се превръщат във възрастни индивиди. След оплождането мъжките 
умират. Женските са живородни и изхвърлят готови личинки. Възрастните па-
разити формират характерни подкожни подувания. Последните се пукат при 
разчесване и се образуват рани, в дъното на които се намира дракункулусът. 
Заболяването не се среща у нас.
 

род WucHErErIA
WucHErErIA (FILArIA) bANcrOFTI

 
Описана е от Silva Araujo в 1877 г.
Женските индивиди достигат до 10 cm дължина, а мъжките до 4 cm. W. 

bancrofti е биохелминт, който паразитира в лимфните съдове и възли само 
на човека. Женската е живородна. Отделените от нея личинки (микрофила-
рии) постъпват в кръвта. През деня те се установяват в съдовете на вътрешните 
органи (бял дроб, сърце), а през нощта мигрират в периферната кръв. Оттам 
при ухапване личинките попадат у комари от родовете Culex, Aedes, Anopheles, 
Mansonia, които са междинни гостоприемници на паразита. От стомахчето на 
комара микрофилариите проникват в мускулатурата, където двукратно линеят. 
След това достигат устния апарат и при кръвосмучене отново попадат у човека. 



88                          Паразитология

Установяват се в лимфните съдове, където достигат полова зрялост и се оплож-
дат. Причиняват заболяването вушериоза. 

Паразитите запушват лимфните съдове, което често се проявява със силно 
подуване на крайниците на човека, известно като елефантиаза (слоновост). 
Заболяването не се среща у нас.

Друг вид филаридоза се причинява от Loa loa, която паразитира в конюнк-
тивата на очите и в подкожната тъкан на лицето. Този паразит се пренася от 
хапещи мухи от род Chrysops. Паразитът не се среща у нас.

Допълнителни клинични данни за по-важните хелминтози при човека са 
представени в таблица № 4.
 

LArvA MIgrANS (Мигрираща ларва)

Синдромите на larva migrans се наблюдават при попадане на ларви на жи-
вотински паразити у човека, на които той не е задължителен гостоприемник. 
У човека по-нататъшното развитие на тези ларви се нарушава и те остават в 
това състояние. Пребиваването им в необичайния гостоприемник обаче е свър-
зано с болестни изменения, които се изявяват в два синдрома - larva migrans 
cutanea (мигрираща кожна ларва) и larva migrans visceralis (мигрираща 
висцерална ларва).
 

LArvA MIgrANS cuTANEA (Мигрираща кожна ларва)

Обикновено причинител на този синдром е Ancylostoma braziliensis и по-рядко 
A. caninum, паразитиращи по котките и кучетата. От яйцата им в почвата 
се излюпват филариевидни личинки. При контакт с кожата на човека те 
проникват само в Малпигиевия слой и остават в него. Там те правят змиев-
идни ходове, без да могат да извършат в човешкия организъм присъщата им 
миграция. В кожните ходове ларвите преживяват няколко месеца. Те причиняват 
кожни възпаления, съпроводени със силен сърбеж и разранявания. Картината 
може да се усложни и от вторични бактериални инфекции.

Заразяването на човека може да стане на плажове, посещавани от кучета и 
котки, както и при земеделска работа. Боледуват най-често децата.
 

LArvA MIgrANS vIScErALIS 
(Мигрираща висцерална ларва, Токсокароза)

 
Този синдром се причинява обикновено от рабдитните личинки на Тoxocara 

canis и Тoxocara cati - кръгли червеи, паразитиращи по кучета и котки.
Заразяването на човека (най-вече децата) става при поглъщане на яйца от 

заразена почва, вода или сурови, неизмити плодове и зеленчуци, а също и при 
контакт с инвазирани животни. Дори малките кученца са инвазирани от май-
ката още преди раждането си и контактът с тях е опасен. Заразяване на човека 
може да стане и при консумиране на недобре топлинно обработено месо, съдър-
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жащо личинки на паразита. В червата на човека от яйцата на токсокарата се 
излюпват ларви. Повечето от тях навлизат в чревната стена, а някои успяват 
да извършат и миграция с кръвта през черния дроб, сърцето и белия дроб. 
Поради малките си размери, от белодробните капиляри с артериалната кръв 
тези ларви могат да се разнесат из целия организъм. Така във всички органи 
те образуват малки възелчета, които при нарушена хомеостаза се реактивират. 
Отделяните от ларвите продукти алергизират гостоприемника. Токсокарозата 
се изявява в кашлица, астматични пристъпи, миокардит, сетивни смущения, 
гърчове, ретинити, алергични кожни сърбежи и други заболявания на органите, 
в които е попаднала токсокарната larva migrans.

Токсокарозата е космополитно заболяване.

Таблица 4. Кратка клинична характеристика на по-важните хелминтози 
(по А.Б. Дайтер, А.Ф. Тумка, с изменения)
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Тип ARTHROPODA (членесТоноги)
 

обща харакТерисТика

Членестоногите заемат много високо стъпало в развитието на безгръбначните 
животни. В настоящия момент типът се намира в биологичен прогрес и е 
представен с изключително видово разнообразие. Описани са над 1 млн. вида.

Тялото на членестоногите е двустранно симетрично и начленено, като броят 
и групирането на телесните сегменти е точно фиксиран видов белег. Най-честото 
групиране е на глава (caput), гърди (thorax) и коремче (abdomen). В резултат 
на сливане, в тялото им могат да се разграничат главогръд (cephalothorax) и 
коремче. Сегментацията на членестоногите е различно изразена при различните 
видове. В някои случаи тя може и напълно да липсва. Отвън тялото е покрито с 
твърда хитинова кутикула със скелетни и защитни функции. Тя обаче пречи 
на нарастването на членестоногите и през определени интервали в развитието 
им се съблича (линеене). Така се обезпечава бързият им растеж във времето 
до образуването на новата обвивка. С кутикулата е свързана лежащата под нея 
мускулатура. Членестоногите имат чифтни начленени придатъци към телес-
ните сегменти. Броят им силно варира, а функциите им са най-разнообразни 
в зависимост от това в кой участък на тялото се намират. Такива са: антени, 
хелицери, педипалпи, мандибули, максили, ходилни крачка, копулативни орга-
ни и др. Членестоногите имат същинска телесна празнина (coelom), в чието 
образуване участват и двата листа на мезодермата.

Огромна част от членестоногите са свободно живеещи. Между тях има мно-
го хищници, а паразитиращите видове са обикновено ектопаразити. Като 
много висш тип организми, както и за адаптиране към сложната външна среда, 
членестоногите имат доста усложнена морфология. Някои системи и органи 
при тях са развити до съвършенство:

• храносмилателна система - тя е тръбеста и е представена от устно от-
върстие, хранопровод, стомах, черво и анално отвърстие. Около устата члене-
стоногите имат различни приспособления в зависимост от вида на храната и 
начина на хранене;

• дихателна система - водноживеещите членестоноги дишат с хриле, а сухо-
земните - с трахеи, които представляват сложна, силно разклонена система от 
тръбички. Навън те се отварят с отвори - стигми, а във вътрешността достигат 
до всички тъкани и клетки. Така трахеите доставят кислорода директно до 
клетките. В трахейното дишане при членестоногите не участва кръвоносната 
система. Някои дребни техни представители дишат с повърхността на цялото 
си тяло;

• кръвоносна система - състои се от сърце и излизащ от него напред кръво-
носен съд. Кръвоносната система е отворена, защото от този съд обикновено 
безцветната кръв нахлува направо в междутъканните пространства (липсва 
система от кръвоносни съдове);
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• отделителна система - при някои членестоноги тя е изградена от метане-
фридии, видоизменени в коксални жлези. При други отделянето се извършва от 
малпигиеви тръбички - слепи израстъци на червото, които приемат дифузно 
непотребни вещества от телесната празнина и ги отделят в червото;

• нервна система - тя е ганглийна и е представена от церебрален ганглий 
в главовия край на животните. От него вървят два нервни кордона по цялата 
дължина на тялото с ганглии във всеки телесен сегмент. Сетивността на члене-
стоногите е развита до съвършенство. Имат разнообразни и сложно устроени 
осезателни, обонятелни, слухови, зрителни и др. сетивни органи. Очите им са 
прости или сложни. Последните са изградени от хиляди елементи (оматиди), 
всеки от които съответства на едно просто око.

Членестоногите са разделнополови и яйценосни животни със силно изразен 
полов диморфизъм. Сред тях рядко се срещат хермафродитни и живораждащи 
форми. При малка част от тях развитието е пряко (аметаболно) - от яйце във 
възрастна форма. Голяма част имат усложнено непряко развитие с превръ-
щане (метаморфоза), което преминава през няколко личинкови стадия. Такова 
развитие се нарича метаболно и от своя страна бива: хемиметаболно - непъл-
на метаморфоза, в която липсват някои личинкови стадии и холометаболно 
- пълна метаморфоза, в която развитието на организма преминава през всички 
възможни личинкови стадии.

Медицинското значение на членестоногите се изразява в следното:
• механично въздействие върху гостоприемника като кръвосмучещи ек-

топаразити;
• преносители на причинителите на т. нар. трансмисивни болести, преда-

вани от един гостоприемник на друг чрез акта на кръвосмучене;
• гостоприемници са на патогенни микроорганизми и представляват ре-

зервоар и непрекъснат източник на зараза за човека;
• токсично действие на отровни вещества, които се отделят директно в кръвта 

на гостоприемника при кръвосмученето.
Типът Arthropoda се разделя на четири класа:
клас Crustacea (ракообразни)
клас Arachnoidea (паякообразни)
клас Myriapoda (многоножки)
клас Insecta (насекоми)

 

клас ARACHNOIDEA (паякообразни)
обща харакТерисТика

 
Телесните сегменти на паякообразните се обособяват в главогръд и коремче. 

Главогръдът носи шест чифта придатъци - 4 чифта ходилни крачка и два 
чифта хелицери и педипалпи, които служат за пробождане и смучене на кръв, 
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както и като мъжки копулативни органи при някои видове. Хелицерите на па-
якообразните обикновено се състоят от три членчета, от които най-външното 
е подвижно. Те имат основна роля в срязването тъканта на гостоприемника. 
Педипалпите са изградени от няколко членчета. Основното членче притежава 
дъвкателен израстък, с помощта на който се раз-дробява и размачква храната, а 
останалите членчета имат роля на пипалца със сетивна функция. Ходилните 
крачка на паякообразните се състоят от 6-7 членчета и завършват с нокътчета. 
На коремчето си те не носят типични крайници, но някои модифицирани 
придатъци на него вероятно произхождат от някогашни нормални крайници на 
далечните им предци.

Храносмилателната система на паякообразните варира в устройството си 
при представителите от различни разреди. В общ план тя се състои от преден, 
среден и заден дял на червото, преминаващи съответно през главогръда и корем-
чето. В предната част на червото се оформя глътка, снабдена със силни мус-
кули. С тяхна помощ се засмуква полутечната храна, тъй като паякообразните 
не приемат твърди частици и имат извънтелесно храносмилане. В предното 
черво се изливат протеолитични ензими, секретирани от чифт слюнни жлези. В 
коремната част на средното черво постъпва богат на смилателни ензими секрет, 
произведен в черния дроб. Паякообразните вкарват тези секрети в тялото на 
убитата жертва, превръщат я в полутечна кашица и след това я всмукват. При 
много видове паякообразни средното черво образува странични издувания, 
увеличаващи вместимостта и всмукващата му повърхност.

Отделителната система е представена от два малпигиеви канала, които 
се отварят в храносмилателната тръба на границата между средното и задното 
черво. Освен малпигиевите тръбици, паякообразните притежават още и кок-
сални жлези - чифт торбовидни образувания с отвор навън, разположени в 
основата на третата или петата двойка придатъци.

Нервната система на паякообразните е значително по-сложно устроена от 
тази на червеите и показва ясно изразена тенденция към концентрация. Тя е 
представена от главен мозък с два дяла и коремна нервна верига. Паяко-
образните имат високо развита сетивност. Притежават специални влакънца по 
педипалпите, крачката и повърхността на тялото, с които възприемат механични 
дразнения и колебания на въздуха. Имат специални, т. нар. лировидни органи, 
които реагират на химични дразнения и служат като обонятелни органи. 
Притежават 6, 8 до 12 прости очи, разположени дорзално на главогръда.

Дихателните органи на паякообразните са твърде разнообразни. При някои 
се среща примитивен бял дроб - няколко двойки мехурчета, отварящи се с 
цепнатини на повърхността на тялото. Във вътрешността на всяко мехурче 
се разполагат множество успоредни пластинки, в които циркулира хемолимфа. 
Тя се обогатява с кислород, постъпващ отвън през цепнатините.Други видове 
паякообразни дишат чрез трахеи, а има и такива, при които дишането се осъ-
ществява едновременно чрез белодробни мехурчета и чрез трахеи. Белодроб-
ните мехурчета и трахеите при паякообразните имат отделен и самостоятелен 
произход, като по-древни органи са мехурчетата.
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Кръвоносната система на паякообразните е отворена и се състои от тръ-
бовидно удължено сърце със странични отвори, разположено над червото. От 
сърцето излиза аортата. Тя се разклонява в по-малки артерии и накрая хемо-
лимфата се излива в лакуни (празнини) между вътрешните органи. Оттам 
тя се събира в перикардиален синус и през отворите отново постъпва в сърцето. 
Хемолимфата на паякообразните съдържа дихателен пигмент хемоцианин.

Паякообразните са разделнополови. Половите им жлези се намират в ко-
ремчето и обикновено са чифтни, но често частично или изцяло се сливат в 
една жлеза. Сливането им при двата пола не протича едновременно. Такова 
сливане на двете гонади се наблюдава при скорпионите и паяците. Независимо 
от него обаче, яйцепроводите и семепроводите са винаги чифтни. Съединяват 
се в предната част на коремчето и се отварят в полов отвор навън. При всички 
паякообразни половият отвор се разполага на първия коремен сегмент. Към 
половата система на мъжките индивиди функционират допълнителни жлези, а 
при женските често се развива семеприемник. Оплождането е вътрешно, 
като често се осъществява чрез сперматофор. Това е специално мехурче, ко-
ето съдържа порция семенна течност, отделяна от мъжкия индивид. В него 
сперматозоидите са запазени от изсъхване във външната среда. Изхвърлянето 
на сперматофора е съпроводено с "брачен танц" на мъжкия и женската. При 
някои кърлежи той се изхвърля върху почвата, а женската го захваща с външни 
полови органи. При много паяци самецът го пренася с хелицерите си в половия 
отвор на самката. При някои паякообразни оплождането се осъществява чрез 
копулация и не се образува сперматофор. Копулацията се осъществява чрез 
части от тялото, които не са непосредствено свързани с половата система (на-
пример видоизменените крайни членчета на педипалпите на мъжките паяци). 
Паякообразните снасят яйца, богати на жълтък, но има и живородни видове. 
Развитието им обикновено е пряко (аметаболно), като само при кърлежите 
то протича с метаморфоза.

В класа на паякообразните се отнасят три разреда с медицинско значение: 
Scorpiones (скорпиони); Araneina (паяци) и Acarina (кърлежи).
 

разред SCORPIONES (скорпиони)
 

Морфология и биология. Скорпионите са големи паякообразни, понякога с 
дължина над 15 сm. Обитават области с топъл климат (фиг. 36). Главата и гърдите 
им са сляти в главогръд, а коремчето е удължено, сегментирано и разделено 
на две части: предна по-широка - преабдомен, състоящ се от 7 членчета и 
задна, тясна и много дълга част - постабдомен, изградена от 5 членчета. 
Постабдоменът завършва с кух извит шип, в основата на който са разположени 
чифт отровни жлези. На главогръда си скорпионите носят 4 чифта ходилни 
крачка. Техните педипалпи са силно уголемени и с клещовидни краища. С 
тях те захващат жертвата си. После скорпионът се извива гръбно, прехвърля 
целия си постабдомен над главогръда и така шипът убожда жертвата между 
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двете педипалпи.
Половият отвор на скор-

пионите се намира на пър-
вия коремен сегмент. Те са 
живородни, като женската 
носи известно време малките 
върху себе си.

На втория си коремен сег-
мент скорпионите притежа-
ват двойка богато инерви-
рани гребенести осезателни 
придатъци. Те представляват 
видоизменени някогашни 
крайници. Скорпионите при-
тежават още двойка големи 
прости очи, разположени 
централно гръбно на гла-
вогръда и 2-5 чифта очи по 
неговата периферия. Скор-
пионите виждат на разстоя-
ние около 2-3 сm. Дишането 

им се осъществява чрез белодробни мехурчета.
Скорпионите обитават засенчени места - под камъни, корени, в малки дупки 

и природни цепнатини. Изпълзяват и в човешките жилища и са активни главно 
нощем, когато излизат на лов за насекоми.

Медицинско значение. Скорпионите нямат епидемиологично значение 
като преносители на инфекциозни заболявания. Отровата на малките видове не 
е опасна за човека, но големите тропически азиатски и африкански видове са 
смъртоносно отровни. У нас се срещат два вида малки скорпиони - Euscorpius 
italicus и Euscorpius carpaticus. Достигат на дължина до 4 сm и отровата им 
предизвиква само локални възпаления и токсични реакции.

Скорпионите жилят обикновено нощем и при самоотбрана. Отровата, 
намираща се в шипа на опашката на тропическите скорпиони, съдържа проте-
олитични ензими, невротоксини, противосъсирващи или съсирващи вещества.  
Ужилванията са силно болезнени, съпроводени с локален оток, зачервяване и 
дори некроза. Появяват се спазми на скелетната мускулатура, виене на свят, 
изпотяване, гърчове, паралитични явления. При засягане на дихателния център 
може да настъпи и смърт.
 

рAзред ARANEINA (паяци)
 

Морфология и биология. Тялото на паяците се характеризира със силно 
прищъпване между главогръда и коремчето. При някои видове седмият те-
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лесен сегмент се превръща в тясно мостче между тях. На главогръда си носят 
четири чифта ходилни крачка. Последното членче на хелицерите им е оформено 
в подвижно нокътче. Педипалпите са като пипалца, а при мъжките индивиди 
играят роля на съвокупителни органи. Някои видове паяци дишат посредством 
1 или 2 чифта белодробни мехурчета, разположени отдолу на коремчето. По-
вечето от тях притежават още и чифт трахейни снопчета, отварящи се навън с 
две стигми. Паяците имат най-често 8 прости очи, разположени обикновено в 
две дъги гръбно на главогръда. Средните очи в предната дъга са по-големи от 
останалите. Някои паяци виждат на разстояние до 20-30 сm. Нервната им сис-
тема е сложно устроена. По сложност на инстинктите си паяците не отстъпват 
на насекомите. Най-силно при тях са изявени строителният инстинкт и този за 
грижа за потомството.

Важна особеност на паяците е наличието на два-три чифта паяжинни бра-
давици, разположени на долната повърхност на коремчето, в които се отварят 
каналите на многобройни паяжинни жлези. Паяжинните брадавици произлизат 
от някогашни коремни крайници, които са функционирали у техни прадеди. 
Паяжинните жлези отделят лепливо, разтегливо вещество, което се втвърдява 
във въздуха. Стотици такива много тънки нишчици се слепват в обща паяжин-
на нишка. С нея паяците плетат различни видове паяжина, предназначена за 
улавяне на жертвите, за местообитание, за обвиване на пашкулите с яйца и др. 
Чрез паяжинните нишки паякът се придвижва, спуска се на земята при опасност, 
извършва полети при разселване на далечни разстояния.

При паяците има изразен полов диморфизъм. Женската е по-голяма и често 
след копулацията изяжда мъжкия. Тя има семеприемник, а последното членче 
на педипалпите на мъжкия индивид е така оформено като съвокупителен 
орган, че в него той събира семенната течност от половото си отвърстие. После, 
през отвора на това членче, течността се излива в семеприемника на женската. 
След оплождането тя снася няколкостотин яйца, които се обвиват в паяжина 
в няколко овални пашкула. Развитието на паяците е пряко (аметаболно).

Паяците са предимно полезни членестоноги, защото унищожават множе-
ство вредни насекоми. При малкия брой опасни за човека видове, в послед-
ните членчета на хелицерите се отварят каналите на двойка отровни жлези. 
Такива паяци са тарантулът (Lycosa singoriensis) и каракуртът (Latrodectus 
tredecimguttatus). Ухапването на тарантула е много болезнено, но не е фатално 
за човека. Каракуртът (фиг. 37) е известен още с имената "черен паяк", "черна 
смърт", "черна вдовица". Отровата му е опасна. Отровни жлези притежава 
само женската и тя е значително по-голяма от мъжкия индивид. Черна е на 
цвят, с червеникави петна гръбно на коремчето. На големина може да достигне 
до 15 mm. Каракуртът не напада човека активно, а само при настъпване, тъй 
като женската прави гнездата си с пашкули с яйца по земната повърхност или 
в ниските треви. Отровата му е по-силна от тази на пепелянката и освен за 
човека, е опасна още и за конете, говедата и други животни. Каракуртът е 
безвреден за овцете и свинете, които при паша унищожават успешно гнездата 
му в областите, в които той пребивава.
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Медицинско значение. По-
вечето ухапвания от паяци не 
са фатални, но предизвикват 
локални токсо-алергични реак-
ции. Изразяват се клинично в 
появата на розово-червен обрив 
на мястото на ухапването. Обик-
новено е налице сърбеж и слаба 
болезненост. Особено опасен е 
каракуртът. Ухапването може 
да е съвсем безболезнено и да 
се изразява само в две малки 
червени точици на съответното 
място. Болката постепенно се 
засилва и достига своя максимум 
след около 1-3 часа. Появяват 
се генерализирана мускулна 
болезненост, коремни болки, 

стягане в гърдите, затруднено дишане и говор, гадене, засилено слюноотделя-
не. В тежките случаи настъпва парализа и кома в резултат на сърдечна или 
дихателна недостатъчност. Установено е, че токсинът, отделян от Latrodectus, 
е ниско молекулен белтък. Той пречи на деполяризацията на нервно-мускулните 
синапси и така води до паралитични явления. Някои паяци предизвикват локални 
некротични промени в и около зоната на ухапванията.

Профилактика и контрол. Третирането с инсектициди и репеленти (ло-
сиони, отблъскващи с миризмата си паразита) гарантира сравнително добър 
контрол.
 

разред ACARINA (кърлежи)

Първите съобщения за ухапвания на хора от кърлежи са  регистрирани от 
Homer през 9 век пр.н.е. и описани по-късно (4 век пр.н.е) от Аристотел. През 
1893 г. Smith и Kilborne първи доказват, че кърлежите могат да пренасят забо-
лявания.
 

Морфология на кърлежиТе
 

Тялото на повечето кърлежи е несегментирано поради пълно сливане на 
телесните сегменти. Размерите им силно варират от по-малки от милиметър 
до 2-3 cm. Най-малките дишат с цялата си повърхност. Тялото на кърлежите е 
построено от:

• гнатосома (главичка, capitullum) - не отговаря на главата на други-
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те членестоноги, а 
представлява съ-
четание от органи-
те за прикрепване, 
осезание, пробива-
не и смучене (фиг. 
38).  Гнатосомата 
има широка основа 
- basis capitulli, от 
която напред излиза 
уплътнен хобот (хи-
постомум), покрит 
с разперени назад 
шипчета. Над хи-

постомума е разположено калъфчето на двете хелицери. Те се състоят от две 
членчета - едно неподвижно, обхванато от калъфчето и едно подвижно, по-
ръбено с остри зъбчета. С подвижните си членчета двете хелицери срязват 
кожата на гостоприемника и кърлежът вкарва в раната хобота си. Неговите 
разперени шипчета осигуряват здравото му прикрепване. Между хобота и ка-

лъфчето на хелицерите се образува жлеб 
(улей), наречен предустна празнина, по 
която тече насмуканата кръв. В дъното на 
предустната празнина се намира устни-
ят отвор, в който се отварят каналите на 
слюнните жлези. На гнатосомата се нами-
рат и двете педипалпи, изградени от по 4 
членчета, покрити с четинки с осезателна 
функция;

• идиосома - това е същинското тяло на 
кърлежа, образувано от сливането на телес-
ните сегменти. Покрита е с еластична ку-
тикула с много бразди с постоянна форма 
и разположение. При някои кърлежи гръб-
но кутикулата е много уплътнена и обра-
зува твърдо щитче. Към браздите отвътре 
се прикрепват мускули, които се разпъват 
при насмукване на кърлежа с кръв. Тогава 
идиосомата многократно се уголемява (фиг. 
39). При някои видове кърлежи на нея се 
намират две прости очи. Идиосомата носи 
4 чифта ходилни крачка от по 6 членчета с 
ограничена подвижност. Те завършват с по 
две нокътчета. Коремно при основата на 
втория чифт крачка се намира половият 
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отвор на кърлежите. Зад 
последния чифт крачка 
отстрани са разположе-
ни стигмите, а в задния 
край на идиосомата - 
аналният им отвор (фиг. 
40).

Храносмилателната 
система на кърлежи-
те има допълнителни 
джобовидни слепи раз-
клонения на червото 
(дивертикули). Те мак-
симално се изпълват с 
кръв след насмукване 

и така кърлежите увеличават теглото си над 10 пъти. Тази кръв те пестеливо 
използват много дълго време след това (седмици, години), като отделят от нея 
водата и солите и съхраняват само органичното и съдържание.

По начина на храненето си някои кърлежи са сапрофаги - използват разла-
гащи се растителни и животински остатъци, други са хищници. Голяма част 
са временни (темпорерни) или постоянни (стационарни) кръвосмучещи 
ектопаразити.

ТаксоноМия и биологичен цикъл на кърлежиТе
 

Видовото многообразие на разред кърлежи е много голямо. За облекчаване 
при определяне на медицинското им значение за човека, те се класифицират 
най-общо по следния начин:

I. Подразред Acariformes, в който се отнасят следните семейства:
1. Сем. Tyroglyphidae
2. Сем. Demodecidae
3. Сем. Acaridae, към което принадлежи причинителят на крастата - 

Sarcoptes scabiei (Acarus siro).
II. Подразред Parasitiformes. С две надсемейства:
1. Надсемейство Gamasoidea - представено от семейството на паразитира-

щите по птиците кокошинки (Dermanissus gallinae).
2. Надсемейство Ixodoidea, към което се отнасят най-големите кърлежи. Тук 

се включват две семейства, които имат значителни различия както в морфоло-
гията, така и в биологичните си цикли. Те са:

а) сем. Argasidae или т. нар. аргасови кърлежи, представени от родовете 
Argas и Ornithodorus. Аргасов кърлеж е известният у нас "капуш" по домашните 
птици (Argas persicus);

б) Сем. Ixodidae - това са иксодови (твърди) пасищни кърлежи. Важно ме-
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дицинско значение за човека имат следните родове и видове:
• род Ixodes - I. ricinus
• род Dermacentor - D. marginatus
• род Rhipicephalus - R. sanguineus
• род Haemaphysalis - H. punctata
• род Hyalomma - H. plumbeum
Морфологичните разлики между иксодовите и аргасовите кърлежи могат да 

се сведат до следното:
• при иксодовите кърлежи гнатосомата е насочена напред и се вижда дорзал-

но и вентрално. Кутикулата на идиосомата им е силно хитинизирана в твърдо 
щитче (скутум), което покрива дорзално изцяло мъжкия индивид и около 1/3 от 
повърхността на женския. Останалата част от кутикулата при него е разтеглива. 
Очите на иксодовите кърлежи са разположени по ръба на щитчето;

• при аргасовите кърлежи гнатосомата се намира вентрално (субтерминал-
но) и е насочена надолу. При тях липсват очи и кутикулата им е еластична, 
без втвърдявания и с много бразди.

Развитието на кърлежите 
протича с пълна метаморфоза 
(холометаболно), т.е. яйцето 
преминава в личинка, нимфа и 
имаго (възрастна форма) (фиг. 
41).

Гонотрофичният цикъл 
на кърлежите включва време-
то от едно кръвосмучене на 
възрастните форми до друго, 
между които се осъществява 
размножаването им. Женските 
аргасови кърлежи преминават 
през 4-6 гонотрофични цикъла 
през своя живот, докато женски-
те иксодови - само през един 

гонотрофичен цикъл, т.е. умират веднага след първото и единствено снасяне 
на яйца. В повечето случаи кърлежите се хранят само по един път във всеки 
стадий от развитието си, като поглъщат много кръв. Паузите между смуканията 
могат да са значителни (седмици, години). Преминаването от една фаза в друга 
и нарастването се осъществяват със събличания на кутикулата.

Аргасовите кърлежи копулират във външната среда, а иксодовите - върху 
гостоприемника. Оплождането се подпомага от хобота и хелицерите на мъжкия 
индивид (фиг. 42). От оплодените яйца на кърлежите се излюпва личинка, която 
прилича на възрастната форма, но е по-малка. Тя има само три чифта крачка, 
не са формирани браздите на идиосомата и, не са развити напълно трахеите и 
половата система. След кръвосмучене, събличане и нарастване, личинката се 
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превръща в нимфа, която е по-голяма и 
вече с четири чифта крачка. По размери 
тя е по-близка до имагото, но и липсва 
още половото отвърстие. Отново след 
хранене и линеене възниква възрастният 
кърлеж. Развитието на аргасовите кър-
лежи преминава през 2-6 нимфи, като 
всяка от тях смуче кръв само веднъж. 
Тези кърлежи могат да имат много ви-
дове гостоприемници - различни при 
всеки гонотрофичен цикъл. Иксодовите 
кърлежи имат само една нимфа в един-
ствения си гонотрофичен цикъл и могат 
да бъдат:

• едногостоприемникови - храненето 
и развитието от ларва до имаго протича 
върху един вид гостоприемник. При тях 
само снасянето на яйцата и началната 
гладна личинка са във външната среда;

• двугостоприемникови - личинката и нимфата се развиват върху един вид 
гостоприемник, а имагото - върху друг вид;

• тригостоприемникови - всяка от формите в развитието им - личинка, нимфа 
и възрастно има предпочитания към собствен вид гостоприемник.

Кърлежите очакват гостоприемника си не върху земната повърхност, а върху 
ниски храсти и треви с височина до 1 m. Те имат силно развити сетива - усещат 
миризми, СО2, температурни промени, движения на въздуха и предметите.

Всяко кръвосмучене при аргасовите кърлежи продължава от няколко ми-
нути до 2-3 часа, при което се разкъсват кръвоносни съдове и възниква хематом. 
При иксодовите кърлежи кръвосмученето е много по-дълготрайно и може да 
продължи 15-20 дни. Освен описания вече здрав начин на прикрепване, при тях 
се образува и особен вид слюнка (циментиращ секрет), която допълнително 
стабилизира вкарания в раната хобот. На мястото на кръвосмученето се образува 
значителен некротичен участък.

Медицнско значение на кърлежиТе

Продължителното и безпрепятствено кръвосмучене при кърлежите се обез-
печава от съдържащите се в слюнката им хистолитични, хемолитични и 
антикоагулантни вещества. Кърлежите имат силно изразено механично, 
токсично и алергично влияние върху гостоприемника.

Кърлежите са резервоари, преносители и причинители на различни забо-
лявания.

´
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Патогенеза и клинична картина на състоянията, предизвикани
от ухапванията от кърлежи

Повечето кърлежи се залавят здраво за кожата на гостоприемника преди 
започване на кръвосмученето. Устният апарат и слюнните секрети предизвик-
ват възпалителни промени в околната тъкан. Кожата около ухапаното място 
се зачервява, подува и уплътнява. Появяват се и малки кръвоизливи. Макар че 
първоначалното ухапване и проникването на устния апарат могат да са безбо-
лезнени, възпалението често се последва от некроза и вторична инфекция в 
зоната на раната.

Над 40 различни вида кърлежи секретират в слюнката си токсини с пара-
литично действие върху човека и животните. Ухапаният става неспокоен и 
раздразнителен. Появява се изтръпване и мравучкане в областта на крайниците, 
лицето и гърлото. Лабораторните изследвания и температурата са нормални. 
Скоро след това се развиват паралитични явления със засягане на мозъчни 
структури. Смъртта настъпва в резултат на дихателна парализа.

Някои кърлежи (род Dermatophagoides) притежават антигени, свързани с 
алергизацията към домашен прах. Тези кърлежи, намиращи се в домашния прах, 
отделят алергени, които често отключват проявите на астма в чувствителни 
индивиди (особено деца).

Доскоро кърлежите се отстраняваха чрез намазване с етер, хлороформ или 
различни маслени разтвори. Съвременни проучвания показват, че химичното 
третиране активира слюноотделянето на кърлежа и го прави по-опасен за здра-
вето на човека. Според препоръките на Американската Служба за Обществено 
Здравеопазване (U. S. Public Health Service) кърлежите се отстраняват вече 
само механично (хирургично).

Някои видове кърлежи могат да пренасят трансовариално (чрез яйце) 
причинителите на тежки инфекциозни заболявания. Този начин на проникване 
в гостоприемника се състои в следното: вируси, рикетсии, спирохети, бакте-
рии и други причинители на тежки инфекции попадат в женски кърлежи при 
тяхното кръвосмучене от заразени животни. Кърлежът предава тези патогенни 
микроорганизми на яйцата си, а те - на своите бъдещи поколения. Човекът в 
тези случаи заболява при кръвосмученето от инфектираното кърлежово поко-
ление. Трансовариално могат да пренасят инфекции следните видове кърлежи: 
кокошинката (Dermanissus gallinae), представители на род Ornithodorus, Ixodes 
ricinus и Rhipicephalus sanguineus.

Кърлежи, преносители на важни трансмисивни болести, са:
1. Dermanissus gallinae (кокошинка) - пренася рикетсията на Ку-треската и 

вируса на енцефалита на Сен-Луи.
2. Род Ornithodorus - спирохетата на кърлежовия възвратен тиф.
3. Ixodes ricinus - вируса на пролетно-летния енцефалит, бактерия на туларемията 

и най-често спирохетата на Лаймската болест - Borrelia burgdorferi.
4. Rhipicephalus sanguineus - рикетсията на Марсилската треска.
5. Dermacentor marginatus - вируса на хеморагичната треска, бактериите на 

чумата, туларемията и бруцелозата.
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6. Haemaphysalis punctata - вируса на хеморагичната треска, бактериите на 
туларемията и бруцелозата.

7. Hyalomma plumbeum - вируса на хеморагичната треска и рикетсията на 
Ку-треската.

Кърлежите пренасят трансмисивно много вирусни, рикетсиозни и бактери-
ални инфекции.

Вирусни инфекции

Кърлежови хеморагични трески. Те започват остро с втрисане, висока 
температура, главоболие, генерализирани мускулни болки. Към третия ден от 
началото на болестта се появяват кръвотечения (хеморагии) и кръвоизливи в 
различни органи и системи. В тежките форми на инфекцията се развиват пато-
логични огнища в мозъка, бъбреците, сърцето. Заболяването може да завърши 
и със смърт.

Кърлежови енцефалити. Обикновено началото на болестта е остро, с бързо 
повишаване на температурата до 39-40оС, главоболие, повръщане, вратна вдър-
веност. Възпалението на главния мозък се проявява клинично с нарушение на 
съзнанието до кома. Засягат се жизнено важни вътрешни органи, което може да 
доведе в 30% до смъртен изход.

рикеТсиозни инфекции

Ку-треска (Q-fever). Проявява се с втрисане и висока температура, главобо-
лие, мускулни болки, леки смущения в дихателната и сърдечно-съдовата система. 
Разпространена е и у нас.

Марсилска треска. Среща се в Средиземноморието, в тропическите райо-
ни, както и в България. На мястото на кръвосмученето от кърлежа се появява 
окръглено уплътнение, покрито с тъмна коричка. Болестта започва вензапно с 
треска, отпадналост, ставни и мускулни болки. Развива се и характерен кожен 
обрив.

С подобна симптоматика протича и рикетсиозата, разпространена в САЩ, 
наречена петниста треска на скалистите планини.

спирохеТозни инфекции

Кърлежов възвратен тиф. Това е ендемично заболяване, предизвикано от 
спирохети. Започва с внезапно повишаване на температурата до 40оС и точковид-
на рана около мястото на кръвосмученето от кърлежа. Наблюдава се увеличаване 
на слезката и черния дроб, засягане функцията на сърдечно-съдовата система. 
Редуват се периоди на покачване и спадане на температурата, като следващите 
пристъпи са по-леки и по-къси, а интервалите между тях се удължават. Наблю-
дават се менингити, парализи, халюцинации, трескави пристъпи.

Лаймска болест. Разпространена е в различни страни на света, включително 
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и у нас, но е най-добре проучена в Европа и САЩ. Причинител е спирохетата 
Borrelia burgdoreri. На мястото на кръвосмученето на кърлежа се появява кожен 
обрив, придружен с отпадналост, сънливост, главоболие. Не е задължително 
покачването на температурата. След време се засягат нервната и сърдечно-съ-
довата система. Месеци, дори години по-късно се развива артрит (по-често при 
децата), съпроводен с промени в кожата и мускулатурата.

бакТериални инфекции

Туларемия. Разпространена е в много страни по света. Резервоар на инфек-
цията са дивите гризачи. Причинител е бактерият Pasteurella tularensis. Болестта 
има професионален характер - боледуват по-често ловци и животновъди. На 
мястото на инокулацията на причинителя се развива разязвено уплътнение. Уве-
личават се лимфните възли, появява се главоболие, висока температура, засягат 
се стомашно-червният тракт и дихателната система.

Бруцелоза. Това е инфекциозно заболяване, което се причинява от бактерии 
от род Brucella. Пренася се трансмисивно от членестоноги, но е възможно преда-
ването му от болни животни на човека чрез мляко или по контактен път. Протича 
с треска, увеличение на лимфните възли, черния дроб и слезката, възпаление на 
ставите и други органни увреждания.

Профилактика и контрол. Най-добрият начин за профилактика на заболява-
нията, предизвикани или пренесени от кърлежи, е избягването на ендемичните 
райони, обитавани от тях. Химичното третиране на околната среда е непрактично 
и неприложимо. Използването на репеленти и редовното обезпаразитяване 
на домашните животни са ефективни методи за борба с тези преносители.
 

SARCOPTES SCAbIEI (ACARuS SIRO)
 

Крастата (скабиес) е кожно заболяване, известно от древността. Първите 
клинични описания датират от десети век, но едва през 1834 г. един корсикан-
ски студент-медик свързва заболяването с конкретния причинител - кърлежа S. 
scabiei. Този акариформен кърлеж е причинител на крастата у човека, дивите и 
домашните животни.

Морфология и биология. Тялото на S. scabiei е почти кръгло и по-малко от 
половин милиметър. Идиосомата е покрита с много тънка кутикула, гръбно 
с четинки, а педипалпите на гнатосомата са с по три членчета. Кърлежът няма 
очи, диша с цялата си повърхност. Крачката му са къси, конусовидни и с 
дълги космовидни нокътчета (фиг. 43).

S. scabiei е вътрекожен паразит. Предпочита местата с по-тънка кожа - 
слабините, между пръстите, подмишницата. Дълбае ходове между роговия и 
герминативния слой на епидермиса, както и такива нагоре към повърхността на 
кожата, в които снася яйцата си. В тези ходове се натрупват продукти от обмяната 
и дейността на възрастните, с които се хранят личинките. Възрастните приемат 
тъканни течности. Развитието преминава през две нимфи. Мъжкият опложда 
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нимфата, а не възрастната 
женска. След оплождането 
тя излиза на повърхността 
на кожата, прави нови хо-
дове, в които се съблича и 
се превръща във възрастна 
женска.

Клинична картина. 
Скабиесът се предава при 
директен контакт или чрез 
ползване на общо легло 
и дрехи. Касае се за сил-
но заразно заболяване. 
Среща се при условия на 
ниска обществена и лична 
хигиена, както и при хора 
с понижена имунна реак-
тивност. Изразява се в по-
явата обикновено на нощен 
сърбеж в междупръстието, 

китките, лактите, подмишниците, корема, в областта на половите органи и 
седалищните части. Появява се характерно възпаление на кожата (дерматит) и 
обрив, съответстващ на вътрекожните канали, издълбани от кърлежа.

Диагностика. Крастата се потвърждава от типичния обрив и откриването 
на S. scabiei в дъното на кожния канал. 

Профилактика и контрол. Добрата лична и обществена хигиена са най-си-
гурните профилактични мерки срещу скабиеса. Ефикасната борба с инвазията 
включва медикаментозно лечение не само на заболелия, но и на всички контакт-
ни. Наложително е изваряване и дезинфекция на бельо и дрехи.
 

клас INSECTA (насекоМи)
 

обща харакТерисТика

Насекомите са най-високо развитите и видово най-разнообразните члене-
стоноги днес на Земята. Тялото им е двустранно симетрично, сегментирано 
и покрито отвън с плътна хитинова кутикула. Под нея се разполагат силно 
развити напречно набраздени мускули. Телесните сегменти са групирани в 
глава, гърди и коремче. Главата е получена от сливането на четири сегмента. 
Тя е сложно устроена и носи следните придатъци: чифт антени с осезателна 
и обонятелна функция, две очи, обикновено сложни (фацетни) и комплекс 
от устни органи, пригодени за пробиване, рязане, гризане, смукане, близане. 
Към устните органи се отнасят: чифт горни челюсти (мандибули), чифт до-

1
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лни челюсти (максили), горна и долна устнa, а при някои и хобот. Гърдите 
са изградени от три телесни сегмента, като всеки от тях коремно носи по един 
чифт ходилни крачка. Във връзка с летенето, при голяма част от насекомите, 
гръбно на втория и третия гръдни сегменти се разполагат две двойки ципести 
крила (alae). Коремчето се състои от различен брой членчета, обикновено до 
10-11 и то не носи чифтни придатъци. На него могат да се намират отровни 
жлези и копулативни органи. 

Както всички членестоноги, насекомите имат същинска телесна празнина 
(целом), в изграждането на която участват и двата листа на мезодермата. По-
вечето вътрешни органи и системи при тях са устроени както при останалите 
класове членестоноги. Дишането е трахейно, а отделянето - чрез малпигиеви 
тръбички. Кръвоносната система е също отворена. Сърцето е гръбно разпо-
ложено и прищъпнато като броеница, с множество камери и отвори, през които 
навлиза идващата от тъканите хемолимфа. От сърцето напред излиза аорта, от 
която хемолимфата свободно прониква в телесната празнина. Така в хемолим-
фата са разположени вътрешните органи на насекомите.

Във връзка със съвършената сетивност на насекомите нервната им система 
е по-сложно устроена, като се увеличават струпванията на ганглийна маса 
в гърдите и особено в главата. Най-сложно е поведението на живеещите в 
общества мравки, пчели и др.

Насекомите са разделнополови и яйценосни животни. Рядко се среща жи-
вородство и пряко развитие. Повечето се развиват метаморфозно - хеми- или 
холометаболно, като преминават през личинка, какавида и имаго. Какавидата 
заема същото място в развитието на насекомите както нимфата на паякообраз-
ните. За разлика от нея обаче, какавидата е обвита в пашкул, не се движи и не 
се храни активно, а за сметка на резервите си. При насекомите с хемиметаболно 
развитие (въшки, хлебарки, дървеници) личинката външно прилича на имагото, 
но е по-малка и полово неразвита. При насекомите с холометаболно развитие 
(бълхи, комари, мухи) тя е много различна от него и е червеовидна.

Насекомите са както сухоземни, така и водни животни. Между тях има сап-
рофаги, хищници и кръвосмучещи ектопаразити (темпорерни и стационарни). 
Най-важното медицинско значение на паразитните насекоми е участието им в 
предаването на трансмисивните болести.
 

разред ANOPluRA (Въшки)
 

Морфология и биология. Към този разред принадлежат около 300 вида кръ-
восмечещи насекоми, паразитиращи само върху бозайниците. Върху човека 
паразитират три вида въшки - главова (Pediculus capitis), дрешна (Pediculus 
vestimenti) и срамна (Phthirius pubis) (фиг. 44).

Първите два вида са морфологично много сходни и могат пълноценно да се 
кръстосват помежду си, поради което се отнасят към един и същи род Pediculus. 
Размерите им са около 3-4 mm за женската и 2-3 mm за мъжкия. На цвят и двата 
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вида са жълтокафяви. Главовата 
въшка има по-дълбоки вдлъбва-
ния между коремните си сегмен-
ти, отколкото дрешната. Въшките 
са слабо подвижни. Както показва 
името им, главовата обитава кос-
мите на главата и подмишниците, 
а дрешната - гънките на бельото 
и дрехите в близост до човешкото 
тяло. Морфологично по-различна 
е срамната въшка (P. pubis), поради 
което тя се отнася към друг род - 
Phthirius. Тя е по-белезникава на 
цвят и по-малка - около 1,5 mm 
дължина на женската и около 1 mm 
на мъжкия. Главата, гърдите и ко-
ремчето при срамната въшка не са 
ясно разграничени, тя е по-къса и 
по-широка, почти с квадратна фор-
ма. P. pubis е най-слабо подвижна 
в сравнение с останалите два вида 
и обитава по-слабо окосмените 
части на тялото главно в областта 
на външните полови органи, а по-
рядко миглите и веждите.

Въшките са безкрили насе-
коми. Крачката им завършват със 

закривени нокътчета, с които се залавят здраво за космите и гънките на дрехи-
те. Устният им апарат е пробивно-смучещ, а антените им служат за осезание 
и обоняние. Имат чифт прости очи. Като белег на половия диморфизъм, 
коремчето на мъжкия индивид е заоблено накрая и с коремно разположен за-
острен копулативен орган, а коремчето на женската е раздвоено в задния си 
край. Кутикулата на въшките е слабо хитинизирана само странично, което 
подпомага кръвосмученето и прави възможно силното уголемяване на тялото 
им след нахранване. Кръвосмученето при въшките трае 20 до 70 мин., поради 
което в слюнката им се съдържат антикоагулантни вещества.

Въшките са стационарни кръвосмучещи ектопаразити само по бозайни-
ците и човека. Те са строго моноксенни, т.е. привързани към точно определени 
видове гостоприемници. Паразитиращите върху човека видове въшки са силно 
зависими от температурата на човешкото тяло и затова те го напускат само 
при високи температурни пристъпи или след смъртта му. Освен към телесната 
температура, въшките са много чувствителни и към гладуване - смучат кръв 
3-4 пъти в денонощие, а срамната смуче почти непрекъснато с малки почивки. 
Само при понижаване на температурата те могат да издържат без храна до около 
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10 дни.
Яйцата на въшките се наричат гни-

ди и имат плътна, блестяща обвивка и 
капаче с отвърстия (фиг. 45). През тях в 
яйцето навлиза въздух и сперматозоидите 
при оплождането му. Преди снасянето на 
оплодените яйца женската изхвърля леп-
лива прозрачна течност, чрез която те се 
залепват трайно към космите и гънките на 
дрехите. Гнидите на главовата въшка се 
нареждат обикновено една зад друга като 
броеница по дължината на косъма. Разви-
тието на въшките е хемиметаболно. От 
оплодените яйца се излюпват личинки, 
които нямат развит полов апарат. Чрез 
събличане те нарастват и се превръщат в 
имаго. Липсва стадий какавида.

Медицинско значение. Въшките 
отделят слюнни секрети в раната на 
гостоприемника по време на кръвосму-

ченето. Слюнката предизвиква различни по степен токсични, алергични и 
възпалителни увреждания.

Постоянното пребиваване и кръвосмучене на въшките върху човешкото тяло 
има и силно изразено механично действие - сърбеж, охлузване на кожата, по-
върхностни кръвоизливи и възможност за вторични инфекции при разчесва-
нето. По тези причини самото овъшляване представлява болестно състояние, 
известно като педикулоза или съответно фтириаза. 

Овъшляването с P. capitis в тежките си форми може да се прояви с формиране 
на уплътнения от сплетени косми, раневи секрети, въши яйца и фекалии. В тази 
маса възникват и вторични гъбични инфекции. Опаразитените са обикновено 
неспокойни и раздразнителни.

Кръвосмученето на P. vestimenti предизвиква точковидни обриви и бронзо-
видно пигментиране на кожата ("вагабондска" кожа).

P. pubis може да доведе до образуването на възпалителни уплътнения, обри-
ви и увеличение на регионалните лимфни възли. Тя не пренася инфекциозни 
причинители.

Масивното въшлясване силно понижава защитните сили, води до обща 
интоксикация и усложнения (например пневмонии). То може да завърши и 
летално (в миналото испанският крал Филип II, римският диктатор Сула). Ма-
зането на тялото с масла и благовония в древността е целяло унищожаване на 
въшките чрез запушване на стигмите им. Ефектът не е много бърз, тъй като те 
живеят без въздух 2-3 дни.

Дрешната и главовата въшка са трансмисивни преносители на рикетсията 
на петнистия тиф и на спирохетата на възвратния тиф. Въшките, заразени 
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с рикетсии, ги изхвърлят с изпражненията си. След около  15-20 дни обаче, 
въшките умират, тъй като рикетсиите се размножават усилено в клетките на 
стомашния епител и го разрушават напълно. Живеейки постоянно върху чо-
века, въшките изхвърлят изпражненията си (дефекират) върху разранената 
кожа. Заразяването с тиф се осъществява и контаминитивно - чрез втриване 
на изпражненията на въшките с рикетсиите през охлузената кожа при разчес-
ването. Рикетсиите остават дълго инвазиоспособни във фекалиите на въшките. 
Заразяването с петнист тиф е възможно дори и при липса на живи въшки 
- при ползване на дреха от болен с останали по нея сухи фекалии, когато тя 
допре до наранявания по кожата. Това става и когато с ръцете, с които е пипана 
дрехата, се почеше окото или носа. Така рикетсиите се вкарват в конюктивата 
или в носната лигавица.

След кръвосмученето спирохетата на възвратния тиф попада в хемолимфата 
на въшката, но не се изхвърля в изпражненията и. По тази причина контамини-
тивното заразяване на човека с възвратен тиф става не чрез втриване на фекалии 
в разранената кожа, а когато при разчесването се смачка самата въшка и нейна 
хемолимфа попадне в охлузените кожни участъци.

Петнистият тиф е остро инфекциозно заболяване. Започва с втрисане, ви-
сока температура (39-40оС), изпотяване,  обилен розово-червен обрив по цялото 
тяло без лицето. Увеличават се слезката и черният дроб, засягат се сърдечната 
и дихателната система. Настъпват тежки разстройства в кръвообращението, 
главоболие, световъртеж и загуба на съзнанието.

Възвратният тиф също започва внезапно с втрисане и температура. Появяват 
се характерни мускулни болки, кожен обрив, хепатоспленомегалия, а в тежките 
форми - помрачено съзнание и кръвоизливи.

Профилактика и контрол. Наложително е унищожаването на всички фор-
ми на въшките - гниди, личинки, възрастни. Окосмените части на тялото се 
третират с инсектицидни лосиони и шампоани. Дрехите се обработват с 
инсектицидни препарати, изваряват се и се гладят с гореща ютия.
 

разред APHANIPTERA (бълхи)
 

Разредът включва около 1 900 вида облигатни хематофаги, паразитиращи само 
върху топлокръвните животни и главно върху бозайниците. Представителите 
на разреда имат важно епидемиологично значение за човека като преносители 
на тежки инфекциозни заболявания.

Морфология и биология. Човешката бълха - Pulex irritans е безкрило на-
секомо с дължина 3-4 mm за женския и 2-3 mm за мъжкия индивид (фиг. 46). 
Тялото и е странично сплескано, тъмнокафяво и покрито с космици. На главата 
си има чифт прости очи, чифт къси антени и устен апарат за пробиване и 
смучене. Третият чифт крачка на гърдите са по-дълги от останалите и с тях 
може да скача на височина 9-10 cm и на дължина 30-32 cm. Бълхите имат силно 
изразен полов диморфизъм. Краят на коремчето на мъжките индивиди е извит 
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нагоре и носи копулативния апарат. В задния край на коремчето на женската има 
кълбовиден хитинов резервоар - семеприемник.

Бълхите паразитират по топлокръвните животни и човека, като могат да пре-
минават от един гостоприемник на друг. Развитието им е холометаболно и се 

осъществява в гнездата на пти-
ците, в жилищата на животните 
и по меките мебели, килими и 
завеси на човешкото жилище. 
Бълхата е много лакома и на-
смуква повече от необходимата 
и кръв, която веднага изхвърля 
през ануса си още необрабо-
тена. С такава засъхнала по 
мебелите и по килимите кръв 
се хранят излюпилите се от яй-
цата и червеовидни и сегмен-
тирани личинки. Те сами не 
кръвосмучат. След трикратно 
линеене личинката се превръща 
в неподвижна какавида, която 
не се храни. От нея се получава 
имагото.

Медицинско значение. Като 
кръвосмучещ ектопаразит, бълхата има механично, токсично и възпалително 
действие. Предизвиква сърбежи, безпокойство, местни възпаления и вторични 
инфекции у гостоприемника. Освен това тя е трансмисивен преносител на 
бактериите на чумата и туларемията, с които се заразява най-често при кръ-
восмучене от болни плъхове. В червото на бълхата се получава т.нар. "чумна 
запушалка" от интензивно размножаващите се чумни бактерии. Възниква пълна 
чревна непроходимост, от която бълхите умират за около 14 дни. Заразяването 
на човека с чума може да стане както инокулативно, така и контаминитивно. 
Инокулативно (трансмисивно) е заразяването при кръвосмучене на заразената 
бълха от човека, когато, поради чревната си непроходимост, тя връща обратно 
насмуканата кръв в раната заедно с отмити бактерии от чумната запушалка. 
Контаминитивно е заразяването, когато при сърбежа се втрият в разранената 
кожа фекалии на инвазираната с чумни бактерии бълха, която дефекира върху 
гостоприемника по време на кръвосмученето. След разчесване чумните бактерии 
могат да бъдат пренесени с пръстите до очната и носна лигавица.

Чумата е особено опасна трансмисивна инфекция, причинена от чумния 
бактерий (P. pestis). Характеризира се с подуване на регионалните лимфни 
възли (бубонна чума) в близост със зоната на инокулиране на причинителя. 
Лимфните възли се уплътняват, стават синкаво-виолетови, загнояват и отделят 
силно инфекциозен секрет. Белодробната чума се характеризира с кашлица, 
задух, остро засягане на дихателната и сърдечната функция. Чревната чума се 
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изявява с отделянето на кърваво-слузни изпражнения. Последните две форми 
завършват летално.

Бълхата се явява и междинен гостоприемник на някои тении и паразитни 
кръгли червеи, на които човекът може да бъде краен гостоприемник.

Профилактика и контрол. Борбата с бълхите се осъществява ефикасно с по-
мощта на различни инсектициди, които се прилагат върху опаразитени животни 
или помещения. Репелентите предпазват застрашените хора от ухапвания.
 

разред HETEROPTERA (дърВеници)
 

Разредът включва значителен брой, главно свободно живеещи видове. Към 
сем. Cimicidae на този разред се отнасят около 20 ектопаразитни вида, между 

които е и къщната дървеница Cimex 
lectularius (фиг. 47).

Морфология и биология. Къщната 
дървеница има яйцевидно-овално гръб-
нокоремно сплескано тяло, покрито с 
еластична хитинова обвивка с множе-
ство четинки. Крачката и са широко 
разперени встрани, а крилата са 
редуцирани. На дължина женската 
достига до 7-8 mm, а мъжкият - до 5-6 
mm. В края на коремчето си мъжкият 
индивид носи извит копулационен ор-
ган. Cimex lectularius има чифт прости 
и чифт сложни очи и пробивно-сму-
чещ устен апарат. Ориентира се чрез 

обонянието си и се движи много бързо.
Дървениците са облигатни хематофаги. Активно кръвосмучат само през 

нощта от човека, много бозайници и птици. Убождането при кръвосмучене е 
безболезнено, но самото постъпване на слюнката предизвиква болка и сърбеж. 
При кръвосмученето дървениците не разрушават кръвоносни съдове и не об-
разуват хематоми поради съдържащите се в слюнката антикоагуланти. Този акт 
продължава около 15 мин. Дървениците не проявяват тясна гостоприемнико-
ва специфичност. През деня се крият в дупки на гризачи, в гнезда на птици, в 
цепнатини на пода и мебелите. При кръвосмученето поглъщат голямо количе-
ство кръв, която пестеливо използват дори в продължение на месеци. През това 
време са извън тялото на гостоприемника. Могат да издържат на глад и повече 
от година, особено при по-ниска температура.

Яйцата на дървениците са бобовидно издължени, имат капаче и лепкав 
секрет на повърхността си, с които се прикрепват на групички в цепнатините 
на дървения под или по дървените и метални части на мебелите. Развитието им 
е хемиметаболно, като личинката им се съблича петкратно през около седмица. 
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Развитието протича за около месец, но продължителността му зависи от темпе-
ратурата. При по-ниска температура то може да се удължи до четири и повече 
месеца. Личинките на дървеницата кръвосмучат след всяко събличане.

Медицинско значение. Първите писмени доказателства за здравните пробле-
ми, предизвикани от дървениците, датират от Древна Гърция и Рим. В Северна 
Европа те са описани по-късно (11 век).

Cimex lectularius има главно механично вредно влияние върху гостопри-
емника. При разчесването, причинено от кръвосмученето, могат да възникнат 
вторични бактериални и гъбични инфекции. В храносмилателния канал на 
дървеницата преживяват някои причинители на заболявания като L. donovani, ри-
кетсиите на петнистия тиф и на Ку-треската, бактериите на чумата и туларемията. 
Тя обаче биологично не е приспособена като техен трансмисивен преносител. 
Дървеницата дефекира в местата, в които се крие, а не върху гостоприемника. 
Поради това при нея не се наблюдава контаминитивно заразяване с инфекциозни 
причинители и се счита, че Cimex lectularius няма епидемиологично значение. 
Опасност от заразяване съществува само при смачкване на инвазираната дър-
веница върху кожата на ухапания човек. Слюнката на дървениците алергизира 
гостоприемника. Многократните болезнени ухапвания водят до възпалителни 
реакции. Възможно е образуването на кръвенисти мехури на мястото на ухапва-
нето. Най-често се появяват зачервяване и локален оток. Разчесването улеснява 
проникването на бактерии и възникването на вторична инфекция. Ухапванията 
на дървениците предизвикват продължителен и мъчителен сърбеж, който често 
нарушава съня на пострадалите. Някои дървеници от рода Triatoma са преноси-
тели на T. cruzi, причинител на болестта на Шагас.

Профилактика и контрол. Прилагат се химически инсектициди. Препоръч-
ва се добра битова хигиена - премахване на стари мебели и завеси, запушване 
на дупки и пукнатини по стени и подове.
 

разред blATTOIDEA (хлебарки)
 

Морфология и биология. Хлебарките са средно големи насекоми, притежава-
щи два чифта крила - първите са покривни и са кожести, а вторите - ципести. 
При различните видове са различно дълги, но обикновено покриват гърба и 
част от коремчето. На края на коремчето си те притежават особени придатъци 
- церки, които представляват видоизменени коремни крайници. Устният им 
апарат е пригоден за гризане. Имат много добре развито осезание и обоняние. 
Краката им са устроени за бързо бягане.

Хлебарките снасят през живота си до 200 яйца в пашкулчета. Развитието 
им е хемиметаболно. Личинката нараства и минава през 6 линеения до пре-
връщането и в имаго. Продължителността на развитието им зависи силно от 
температурата.

Разредът на хлебарките включва голямо разнообразие от видове, между които 
някои са синантропни - обитават жилищата, домашните и работните помеще-
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ния на човека. Денем те 
се крият по цепнатини, 
дупки, шкафове на пода 
и мебелите, тъй като не 
понасят светлината, а 
през нощта излизат да 
търсят храна. Всеядни 
са и нападат всякакви 
хранителни продукти и 
отпадъци от растителен 
и животински произ-
ход. Издържат на глад 
до около месец.

У нас се срещат два 
синантропни вида хлебарки:

Черна хлебарка (Blatta orientalis) (фиг. 48) - достига на големина до 2,5 cm, 
като женските индивиди не притежават крила. При благоприятни температура, 
влажност и хранене развитието и продължава около 6 месеца.

Жълта хлебарка (Blattella germanica) (виж фиг. 48) - значително по-малка и 
по-бързо подвижна от черната хлебарка. На дължина достига до 1,5 cm, а крилата 
и са дълги и покриват изцяло тялото. При благоприятни условия развитието и 
продължава до 5 месеца.

Медицинско значение. С ходенето си върху отпадъчни или гниещи матери-
али, хлебарките представляват механични преносители на различни инфекци-
озни и инвазионни причинители - вируси (холера) и бактерии (коремен тиф), 
цисти на първаци, яйца на хелминти и др. Заразяването на човека става по 
перорален път, главно чрез недобре запазената от хлебарките храна.

Профилактика и контрол. Пренасяните от хлебарките заболявания могат 
да се ограничат чрез поддържане на добра битова хигиена и третиране на 
обитаваните помещения с инсектицидни препарати. Важно е съхраняването 
на храните в затворени съдове.
 

разред DIPTERA (дВукрили)
 

Разредът включва огромен брой от над 80 000 вида високоорганизирани и 
специализирани насекоми, притежаващи една двойка функциониращи кри-
ле. Двукрилите насекоми се групират в три подразреда, като към подразред 
Nematocera се отнасят главно кръвосмучещи видове. Сред тях е и мястото на 
сем. Culicidae (комари).

Морфология и биология. При комарите функционират само първата двой-
ка криле, докато вторият чифт закърняват и се превръщат в сетивни органи 
- бухалчици. Комарите имат удължено и двустранно симетрично тяло, състоящо 
се от глава, гърди и коремче. То е покрито с космици и люспици. На главата 
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имат чифт големи и сложни очи, хобот за пробиване и смучене, чифт палпи и 
чифт дълги антени за осезание и обоняние. Като белег на половия диморфизъм 
антените при женския комар са слабо окосмени, а при мъжкия - гъсто покрити 
с дълги космици. Само женските комари смучат кръв с хобота си от бозай-
ниците и човека. Тя е богата на белтъци и им е нужна за формиране на яйцата. 
По-рядко те могат да кръвосмучат от птици и други гръбначни. Мъжките комари 
се хранят с растителни сокове. Трите чифта крака на гърдите на комарите са 
дълги и тънки. Жилкуването на крилата и наличието на петна от люспички по 
тях представляват видов белег. Коремчето носи странично стигмите, а в задния 
си край - копулативните органи.

Развитието на комарите е холометаболно и преминава през т.нар. гонот-
рофичен цикъл. Той започва с кръвосмучене веднага след оплождането и се 
осъществява в три етапа:

• търсене на подходящ гостоприемник и кръвосмучене на оплодената жен-
ска;

• престояване в покой за обработка на погълнатата кръв и формиране на 
яйцата;

• търсене на подходящо място във водна среда и снасяне на яйцата. При опти-
мална температура 25-30oC гонотрофичният цикъл продължава 2-3 денонощия. 
През живота си всеки женски комар преминава непрекъснато през няколко 
гонотрофични цикъла. Копулацията се извършва във въздуха вечер в т.нар. 
"танц на комарите", при който женската получава голямо количество спер-
матозоиди, достатъчни за етапно оплождане през целия и живот. След всяко 
оплождане на поредна порция яйца женската смуче кръв и преминава през го-
нотрофичния цикъл. С острото си осезание и обоняние тя открива подходящия 
гостоприемник и прелита до него на разстояние дори 2-3 кm. Количеството поета 
кръв при всяко нейно кръвосмучене превишава теглото на тялото и.

Яйцата на комарите са много чувствителни към влагата и затова се сна-
сят винаги на водната повърхност на различни водоеми. От яйцата се излюпва 
червеовидна личинка, покрита с космици. В нея са формирани трите части на 
тялото, макар и не в окончателен вид. На главата личинката има апарат за гризане, 
прости очи и антени, а коремчето и е от девет сегмента. На осмия сегмент гръб-
но са разположени стигмите на специална пластинка. На деветия има снопче 
четинки, а на края му се отваря аналното отвърстие. Личинката нараства като 
минава през три линеения и четири възрасти. Към последната възраст се появяват 
сложните очи и гърдите силно се издуват и загубват сегментацията си. За една-
две седмици на водната повърхност личинките се превръщат в слабо подвижни 
и нехранещи се какавиди. Те са изградени от главогръд с два дорзално раз-
положени дихателни сифона и подвито под главогръда коремче. Благодарение 
на сифоните, които достигат водната повърхност, какавидата обикновено виси 
прикрепена под нея. След 5-6 дни тя се появява на повърхността, обвивката и се 
спуква дорзално и от какавидата излиза имагото. Главно във връзка с пренасяне 
на маларията, в таксономията на комарите се разграничават маларийните видове 
от род Anopheles от други родове немаларийни комари - Culex, Aedes. Между 

´

´

´
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формите на маларийните 
и немаларийните комари 
от родовете Anopheles и 
Culex може да се напра-
ви следната съпоставка 
(фиг. 49):

1. Яйцата им се за-
държат върху водната по-
върхност благодарение 
на наличните от двете им 
страни въздушни мехур-
чета. При маларийните 
комари те се снасят раз-
пръснати поединично, 
а при Culex са слепени 
по много в ладийковидно 
извити дискове.

2. При кацането на 
възрастните  от род 
Anopheles тялото е из-
правено и е под ъгъл 
спрямо повърхността, 
като главата е ниско долу. 
Тялото на възрастните 
Culex е успоредно на 

повърхността и леко дъговидно извито.
3. При личинките на маларийните комари пластинката със стигмите лежи 

на повърхността на осмия сегмент, поради което тя се разполага успоредно под 
самата водна повърхност. При личинките на немаларийните комари тази 
пластинка се намира на края на дълго тръбовидно сифонче. Това им позволява 
да лежат под ъгъл под водната повърхност, като главата виси в дълбочина.

4. По крилете на възрастните Anopheles се наблюдават петна от струпа-
ни люспици, съсредоточени главно по жилките, които липсват по крилата на 
възрастните Culex.

5. На главичката на маларийните комари и при двата пола палпите и хобота 
са еднакво дълги. При женските немаларийни комари палпите са по-къси 
от хобота, а при мъжките те са по-дълги от него.

Комарите от последното поколение прекарват зимата в тъмни помещения 
в диапауза като яйца, личинки или като възрастни. В това състояние те не се 
хранят и не се движат, обменните им процеси са силно понижени, а формооб-
разувателните са напълно спрели.

Медицинско значение. Кръвосмученето и отделеният от комарите слюнен 
секрет оказват локално механично, токсично и алергично действие. Харак-
терният кожен обрив е ярко червен и обикновено е силно болезнен. Разчесването 
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увеличава риска от вторично бактериално замърсяване на раната. Възможни 
са и общи алергични реакции.

Комарите са и преносители на различни трансмисивни заболявания. Те са 
вектори на маларийните плазмодиуми, на бактерия на туларемията, на ви-
русите на някои ендемични енцефалити, жълтата треска и денгата. Касае 
се за остри инфекциозни заболявания, които се срещат в главно в тропическите 
области и понякога завършват летално.

Профилактика и контрол. Контролът върху размножаването и разпростра-
нението на комарите и особено на анофелните популации е най-доброто средство 
за профилактика и контрол на заболяванията, пренасяни от тях. Урбанизацията, 
пресушаването на блатата и прилагането на инсектициди са ограничили тези 
болести в много страни. Поради тежкото протичане на маларията, липсата на 
ефикасна ваксина с масово приложение и голямата резистентност на маларийните 
плазмодиуми към лекарствените средства, най-надеждният начин за ликвидиране 
на заболяването е контролът върху преносителите.
 

PHlEbOTOmuS PAPATASII (папаТак)
 

Морфология и биология. Морфологично флеботомусите приличат на комари, 
но са по-малки от тях - женската е с дължина до 2-2,5 mm, а мъжкият - до 4 mm 
(фиг. 50). При кацане крилата сключват с тялото им ъгъл от около 60о. Това 
положение е известно като "ангелски стоеж". Имат много добре развит устен 
пробождащ апарат, поради което ухапването им е силно болезнено и свързано със 

сърбеж и алергична реакция. Двата послед-
ни сегмента на коремчето оформят половия 
им апарат, който при мъжките индивиди е 
много сложно устроен.

Хематофаг е само женският флебото-
мус, но може да смуче и растителни сокове. 
Той кръвосмуче обикновено преди копула-
цията. Някои видове флеботомуси могат 
дори да снесат първата си порция яйца без 
да кръвосмучат, като ползват за съзрява-
нето им енергийни запаси, натрупани още 
от личинката. Развитието на флеботомуса 
е холометаболно. Яйцата и личинките се 
развиват добре само при висока влажност 
и наличие на органични вещества. Такива 
условия те намират в дупки на гризачи, 
пещери, мазета и др. Личинката линее три 
пъти преди превръщането и в какавида. 
Изпада в диапауза след второто и третото 
си линеене. Какавидата на папатака е слабо 

´
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подвижна, но не се храни. Обикновено женският индивид кръвосмуче нощно 
време, а деня прекарва в дупките си.

Медицинско значение. Освен механичното и токсо-алергично вредно 
влияние, свързано със самото кръвосмучене, флеботомусите пренасят тран-
смисивно лайшманиите и трансовариално и трансмисивно вируса на па-
патациевата треска. Папатациевата треска започва остро със студени тръпки, 
бързо покачване и рязко спадане на температурата, придружени със силни болки 
по цялото тяло. Болните се възстановяват след продължителен период на сън-
ливост и отпадналост.

сеМейсТВо muSCIDAE (Мухи)
 

обща харакТерисТика

Към това семейство принадлежат голям брой представители, които имат 
присъщото на всички  насекоми устройство. Повечето от тях се характеризират 
с холометаболно развитие и извънтелесно храносмилане. Те изливат смила-
телен слюнен секрет върху храната, след което всмукват получената полусмляна 
кашица. Този начин на хранене е характерен и за личинките им. Те са зао-
стрени в предния край и разширени в задния, с редуцирана глава и устен отвор, 
разположен вентрално и субтерминално. Краката на мухите завършват с чифт 
нокътчета и лепкави възглавнички под тях. С тях те пренасят механично яйца и 
цисти на някои паразити, причинители на бактериални и вирусни инфекции.

В развитието си мухите не правят диапауза, а само се вцепеняват като 
личинки, какавиди или имаго. В топли помещения те могат и да не спират дви-
жението и размножаването си.

 
muSCA DOmESTICA (доМашна Муха)

Морфология и биология. На полукръглата си глава притежава три прости 
и две големи фацетни очи, а дорзално на гърдите - четири надлъжни тъм-
ни ивици (фиг. 51). Нейните фекалии и повърната храна образуват петна по 
предметите. Копулира един път в живота си, като снася оплодените яйца мно-
гократно и на порции. Снасянето извършва под повърхността на изпражнения 
по торища и отходни места, където излюпените личинки намират необходимите 
за развитието им влага и изобилие от органични вещества. Личинките и линеят 
два пъти и се превръщат в какавиди в почвата поради влажността и по-ниската 
температура в нея.

Домашната муха е синантропна, т.е. живее в близост до човешките жилища 
и тези на домашните животни, където лесно намира храна.

Медицинско значение. Мухите са преносители на голям брой заболявания. 
Различни бактерии, протозои и яйца на хелминти полепват по тялото (най-често 
по крачката и устните органи) и биват механично пренасяни върху храни, с ко-

´
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ито се заразява човекът. 
Възможно е и мухите да 
погълнат инфектирани 
продукти и да отделят 
инвазиоспособните фор-
ми в изпражненията си. 
В резултат на недобра 
лична хигиена причини-
телите на заболяванията 
постъпват в храносмила-
телния тракт на човека. 
По подобен начин се 
пренасят аскаридозата, 
тениозите, жиардиазата, 
амебиазата, дизентери-
ята, холерата, коремния 
тиф, хранителните ток-

сикоинфекции и др.
Профилактика и контрол. Урбанизацията, подобряването и поддръжката 

на канализационните системи и контролът върху сметищата ограничават 
разпространението на мухите и пренасяните от тях заболявания. Прилагат се и 
различни инсектициди.
 

WOHlfAHRTIA mAgNIfICA (ВолфарТоВа Муха)

Морфология и биология. Тази муха има на гърдите си дорзално три тъм-
ни надлъжни ивици, а на всеки сегмент от коремчето - по три черни петна 
(фиг. 52).

Възрастните мухи се хранят главно с нектар от цветовете и с растителни 
сокове, но могат да се видят и по торищата.

Волфартовата муха е живородна, като готовите личинки се струпват в поло-
вите пътища на женската. Тя 
със сила изхвърля наведнъж по 
160-190 ларви, дълги по около 
1 mm, в различни охлузвания и 
рани по кожата или в лигавица-
та на носа, очите и др. на по-го-
леми животни. Изхвърлянето 
на личинките става бързо - в 
противен случай те изпълзяват 
върху женската и я изяждат. 
Раждането на личинките си 
мухата може да извърши също 
и върху лигавици и кожни рани 
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главно на спящи хора при крайно ниска хигиена. От увредените участъци на 
кожата и лигавиците личинките проникват в подкожните тъкани, с които се 
хранят и ги разрушават, правейки ходове в тях. Какавидите на Волфартовата 
муха се образуват в почвата, като преди това личинките напускат гостопри-
емника.

Медицинско значение. Личинката на W. magnifica предизвиква загноявания, 
гангрени и дори некротични огнища в лигавиците на очите и носа, както и 
в кожата на главата и тялото.
 

glOSSINA PAlPAlIS (Муха цеце)

Морфология и биология. Има тъмен цвят на тялото и дължина около 10 mm 
(фиг. 53). Живородна е.  Родените личинки се заравят в земята под повалени 
дървета или между растителни корени, където какавидират. Обитава бреговете 

на реките и влажните гори на Централна 
Африка.

Медицинско значение. Glossina palpalis 
е преносител и междинен гостоприемник 
на T.	gambiense и T.	rhodesiense. Ухапването 
е силно болезнено. Образува се уплътнен и 
зачервен участък на мястото на инокулация 
на трипанозомите. 

Профилактика и контрол. Ограни-
чаването на размножаването и разпрос-
транението на мухата цеце намалява 
възможността от заразяване със сънна 
болест, която взема много жертви в тро-
пическите страни.


