
Тип Plathelminthes 
(плоски червеи)
Клас Cestoidea 

(cestus - пояс, лента)

  Род Taenia (тении)

проф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмн



2 млн. години 

межд. 
гостоприемник

краен 
гостоприемник

Човек е гостоприемник на тении преди опитомяването на свине и говеда. 
Те стават междинен гостоприемник едва преди 10 000 год.

 3 500 вида тении



Тип Plathhelminetes
Род Taenia

Характеристика
• Хермафродитни плоски червеи - самооплождане

Hermaphroditus Нимфа-наяда - Салмакида



Вендузи 

T.solium, 

T.saginatus, 

E.granulosus

Ростелум с кукички 

T.solium

 E.granulosus

Ботрии (смукала) 

D.latum

scolex

Diphyllobothrium latum

Taenia solium

Echinococcus granulosus

Taeniarhynchus saginatus



стробила – проглотиди
специализирана покривна тъкан -  тегумент 

Размери!
Закономерност!



стробила - проглотиди

Матка - разклонения 
като розетка, изхвърля 

яйца
Матка - 30-32 разклонения

Матка – задънена с  
9-12 разклонения

T. solium D. latumT. saginatus



Физиологични особености
Анаеробен метаболизъм

Енергия – фосфорилиране чрез 
гликолиза

Активен транспорт, улеснена 
дифузия, проста дифузия

Глюкоза – основно хранит. в-во
Активен метаболизъм

Имунен отговор на гостоприемника – 
Th1 (INF-gamma, IL-2), 

Th2 при хронични инвазии



яйца

Онкосфера
(6-кукест 
зародиш-ларва)

радиална
обвивка

(ембриофора)

капаче

издутина

трематоден тип

цестоден тип

D. latum



Онкосфера
6-кукест зародиш 



Diphyllobothrium latum

•1.яйце
•2.корацидий
(онкосфера с 

реснички)

Начин на заразяване
per os

Междинен гостоприемник 
– 40 вида ракообразни Cyclops

Diaptomus

•3.процеркоид
(6-кукеста ларва)



Diphyllobothrium latum

•Допълнителен гостоприемник 
локализация – мускулна тъкан

•4.Плероцеркоид
инвазиоспособна форма

вретеновидна личинка с ботрии



Diphyllobothrium latum
Краен гостоприемник
22 вида бозайници; локализация – тънки черва

Начин на доказване
фекална хелминтоовоскопия

5. полово зряла форма
патогенна форма



Мария Калас 

•Поглъща 80-100% от витамин 
В12
•Нарушена резорбция от храната
•Увредена ДНК синтеза в 
еритробластите
•Анемия
•Невралгии
•Възстановяване на нормалното 
ниво след 1 година



Taenia solium
 Taeniarhynchus saginatus

Начин на заразяване
per os

Междинен гостоприемник
локализация – мускулна тъкан 

сysticercus cellulosae, bovis
инвазиоспособна форма



Taenia solium
 Taeniarhynchus saginatus

Краен гостоприемник
локализация – тънки черва

Начин на доказване

полово зряла форма
патогенна форма

фекална хелминтоовоскопия

Как да се различи?

Как да се лекува?

Как да се предоврати?



Цистицеркоза 

•Човек – междинен 
гостоприемник; междинен 
и краен гостоприемник
•Заразяване – per os с 
яйца; чрез автоинвазия!
•Локализация – 
паренхимни органи
•Доказване – 
инструментални методи, 
лабораторни методи

Епилепсия!



Цистицеркоза 

Превенция
Здравна култура и хигиена на храненето!
Месо – замразено на -250С за  1 ден



Echinococcus granulosus

Начин на заразяване
per os

яйце
инвазиоспособна форма

Междинен гостоприемник
локализация – паренхимни органи



Echinococcus granulosus

ехинококова киста (мехур; хидатидна киста със сколекси)
патогенна форма

Междинен гостоприемник
локализация – паренхимни органи



Echinococcus granulosus

Краен гостоприемник
локализация – тънки и дебели черва 

•брой тении в 1 куче -  до 20 000
•всяка отделя всеки ден 400-800 яйца
•само за едно денонощие 1 куче замърсява околната среда с 8 млн. яйца
•яйца – устойчиви! 10-12 мес. при стайна температура и до 6 месеца при 
- 2 до - 200С 
•заразата започва 64-94 дни след изяждане на заразеното месо и може 
да се разпространява до 1 година и повече 
•инкубационен период при човека – до 10 год. и повече
•Сливенска област (Кърджали, Варна)



Echinococcus granulosus

Междинен гостоприемник 



ехинококова киста 
патогенна форма

устройство - 3 мембрани!

Capsula fibrosa
Capsula cuticularis
Capsula germinativa

яйца 
онкосфери (черва)

▶чрез порталната вена (vena portae) до  
черен дроб

▶чрез съдовата мрежа на черния дроб 
до дясната половина на сърцето

▶чрез белодробните артерии до белите 
дробове

▶чрез белодробната вена до ляво 
предсърдие - лява камера

▶чрез аортата  в голямото кръвообращение 
 по цялото тяло



Ехинококоза 

•1991-2010  г. България е страната с най-много заразоносители в Европа
•2009 г. в целия ЕС (останалите 26 страни) има общо 350 души срещу 461 за 
България
•1990-2003 г. в ЕС и централна Азия само Узбекистан и Казахстан имат повече 
регистрирани случаи от България 
•1976 г. - България е с най-малко заразени в света след Исландия със заболяемост 
1.24%ооо 
•Около 20% от всички регистрирани случаи в страната са деца

“Черният дроб е извънредно 
подходящ за произвеждането 

на водни мехури, защото 
отвреме навреме в 

животните, които се 
заколват, тази вътрешност 

се намира запълнена с 
мехурчета, съдържащи 

вода.” 
Гален,  2-ри век

17-ти век - животински произход на 
хидатидните кисти 
19-ти век - немският паразитолог 
Карл Рудолфи  за пръв път означава 
кистите с термина ехинококус  ἐχῖνος – 
бодил, κόκκος – ядка 
20-ти век – описан паразита и 
заболяването



•България – рекордьор в ЕС по честота на 
ехинококоза!

•Първо място в Европа и на второ в света по 
операции на заболели от кучешка тения 

•Годишно се заразяват 500 души!
•Чести рецидиви!

•Превенция !
•Здравна култура!

Мария – 11 год.



Echinococcus granulosus

Краен гостоприемник
локализация – тънки и дебели черва 

Начин на доказване
Инструментални
Лабораторни
-имунологични
(серологични) 
- молекулно-биологични
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