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Значимост и разпространение на маларията

• Най-важната паразитна 
болест на човечеството

• Всяка година се 
регистрират:

300 милиона 
новозаболели
2 милиона смъртни 
случая

• Широко разпространение 
в тропическите и 
субтропичните райони



• Произходът на името идва от латински 
(Mal’ aria) и означава „лош въздух“

• Симптомите на малария са описани за 
първи път от Хипократ в Гърция, през V 
век пр. Хр

• Доказано е наличието на 
специфичен паразитен антиген в 
египетските мумии

История и откриване

• Алфонс Лаверан, френски военен хирург, пръв 
открива специфичния причинител на маларията



Четири вида плазмодиуми 
причиняват малария при човек: 
• Plasmodium vivax (тридневна 

треска)
• P. falciparum (тропическа 

треска)
• P. malariae (четиридневна 

треска)
• P. ovale (тридневна треска)

• P. malariae може да зарази и шимпанзета

Причинители



Важно: Маларията при човек се пренася от женски комари от род Anopheles. 
Те са и краен гостоприемник!

Вектори



Маларийният 
плазмодий 
паразитира в 2 
гостоприемника

Краен 
гостоприемник:
Женски комари 
от род Аnopheles

Междинен 
гостоприемник:
Човек

Жизнен цикъл



Тъканна (екзоеритроцитна) 
шизогония
• Инвазивна форма: 

Спорозоити
• Първа цел: чернодробните 

паренхимни клетки
• Форми на паразита: 

Спорозоити→ Шизонти 
съдържащи Мерозоити

• P. vivax и P. ovale образуват
хипнозоити (от hypnos-спя),
които остават в покой за 
дълъг период

Развитие в човек

Женски Anopheles
комар



• Нова цел за освободените от 
чернодробните клетки, мерозоити: 
червените кръвни клетки

Еритроцитна шизогония

Пръстеновидни форми

Хематин-глобинови пигменти

• В червените кръвни клетки, ранните 
форми на паразита наподобяват пръстен

• Хематин-глобинови пигменти: крайни 
продукти от обмяната на маларийния 
плзамодий в еритроцитите 

Развитие в човек

Размери
Еритроцит 6 - 8 μm

Пръстеновидна форма 2.5 - 4 μm



Амебовидна форма
3 - 5 μm

• Трофозоит (от trophos—растеж): 
еритроцитната форма на паразита до 
етапа на ядреното делене

• Пръстеновидна форма (ранен трофозоит) 
• Амебовидна форма (късен трофозоит)

Развитие в човек
Еритроцитна шизогония

• Форми на паразита: Мерозоити → 
Пръстеновиден трофозоит → 
Амебовиден трофозоит → Незрял 
шизонт→ Зрял шизонт→ Мерозоити



• Шизонт (5 - 6 μm): форма на паразита, в 
която ядрото се дели многократно 

Развитие в човек

Еритроцитна шизогония



Гаметогония

• Гаметоцити - мерозоити, които се развиват в полово 
диференцирани форми 

• Форми на паразита: Мерозоити →Макро 
гаметоцити (Женски) и Микро гаметоцити (Мъжки)

• Размери: от 2/3 до пълен размер на еритроцита

Развитие в човек



Спорогония

Развитие в комар

Форми на паразита: Макро гаметоцити (Женски) и Микро гаметоцити (Мъжки) →
Макро гамети и Микро гамети →Зигота → Оокинета →Ооциста →Спорозоити



Симптоми на Малария

Системни
-Треска

ЦНС
-Главоболие

Мускулни
-Умора
-Болка

Гръб
-Болка

Кожа
-Втрисане
-Изпотяване

Респираторни
-Суха кашлица

Слезка
-Уголемена

Стомах
-Гадене
-Повръщане



Текущата диагностика на маларията се 
базира на:
1. Клинична (предполагаема) диагноза
2. Микроскопия
3. Китове за бърза диагностика
4. ДНК техники

Лабораторна диагностика

ДНК техники



Лична профилактика :
• Използване на подходящи дрехи, за да се 

избегнат ухапвания от комари 
• Използване на мрежи над леглата и 

репеленти върху открита кожа
Важно: Все още няма ефикасна ваксина 

Профилактика



Обобщение за Плазмодиум

• Начин на заразяване: чрез ухапване от заразени женски комари от род 
Anopheles; при кръвопреливане или трансплантация на заразени органи

• Междинен гостоприемник: Човек
• Краен гостоприемник: Женски комари от род Аnopheles
• Инвазивна форма: Спорозоити
• Патогенна форма: Мерозоити; Трофозоити; Шизонти;
• Методи за диагностика: Микроскопия на кръвни натривки; Молекулярна 

диагностика; Имунологични тестове



TOXOPLASMA GONDII 

• Облигатен вътреклетъчен паразит
• За първи път е установен в 

натривка от слезка и черен дроб 
на малък Северноафрикански 
гризач, наречен гонди 
(Ctenodactylus gundi)

• Най-разпространеният протозоен паразит в цял свят
• Ниска гостоприемникова специфичност – установен 

е в над 200 вида влечуги, птици и бозайници, 
включително и при човек

• Домашната котка: краен гостоприемник

Toxoplasma gondii Ctenodactylus gundi



Морфология

T. gondii съществува в 3 форми—трофозоити, тъканни цисти и ооцисти

Трофозоити (2-4 µm)     Тъканна циста cyst(20-50 µm) Ооциста(50 µm)

• Трофозоитите и тъканните цисти: етапи на безполово размножаване (шизогония)
• Ооцистите се формират чрез полово размножаване (гаметогония)



Жизнен цикъл



Симптоми
• Интрацеребрална калцификация 

(Токсоплазмен енцефалит)
• Хориоретинит (очна токсоплазмоза)
• Хидроцефалия
• Микроцефалия

Вродена токсоплазмоза

Фетусът може да се 
зарази с токсоплазма 
през плацентата



Директна микроскопия→ 
Откриване на трофозоити в кръв 
и тъканни цисти в биопсия

Серология:

Откриване на токсоплазмен 
антиген чрез ELISA 
Откриване на антитела срещу 
токсоплазма чрез ELISA

Тъканни цисти Трофозоити

Sabin–Feldman тест

Лабораторна диагностика



Как да се избегне заразяване с токсоплазма по време на 
бременност?

Оставете почистването на 
котешката тоалетна на 

някой друг!

Не яжте сурови месо, яйца 

или мляко!

Избягвайте улични котки!

Мийте ръцете си преди 
ядене и след контакт с 
почва, пясък, котки или 

сурово месо!

Измивайте плодовете и 
зеленчуците преди 

консумация!

Използвайте ръкавици, ако 
обработвате почва!

Не хранете домашните 
котки със сурово месо!



Обобщение за Токспоплазма

• Човек се заразява с Токсоплазма след:  
a. консумация на сурово или термически необработено месо, съдържащо тъканни 

цисти
b. поглъщане на зрели ооцисти чрез замърсена храна и вода
c. преминаване на трофозоиди от майката към фетуса (трансплацетарно) 
d. кръвопреливане или трансплантация на заразени органи
e. инхалиране на ооцисти

• Междинен гостоприемник: Човек и други гръбначни животни
• Краен гостоприемник: Домашна котка и други представители на семейство 

котки 
• Инвазивна форма: Тъканни цисти, Ооцисти и Трофозоити
• Патогенна форма: Тъканни цисти и Трофозоити
• Диагностични методи: Микроскопия; Молекулна диагностика; Серология




