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Членестоноги

o Описани са повече от 1 милион вида членестоноги

o Съвременните видове обикновено са малки, но водните 

скорпиони отпреди 250-460 милиона години са били сред най-

големите животни, живеещи по онова време (2.5 m)

o В този момент, 1018 членестоноги обитават земята…някои от тях 

живеят върху нас



Членестоноги – таксономия и общи 

характеристики
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Членестоноги – таксономия и общи 

характеристики

Общи характеристики

Целом (хемоцелът е първичната телена кухина) 

Втвърден хитинов екзоскелет (кутикула)

Линеене (екдизис=сваляне, събличане на кутикулата) на екзоскелета, 

позволяващо растеж

Предното и задното черво са подплатени с кутикула

Начленени придатъци

Специализирани сегменти на тялото и придатъци, които 

взаимодействат с мускулни снопчета

Сложни очи

Метаморфоза



Ключови факти

o Трансмисивните заболявания представляват 17% от всички

инфекциозни заболявания и причиняват смъртта на 700 000

души годишно.

o Повече от 3,9 милиарда души в 128 страни са в риск от

заразяване с денга, с 96 милиона случая на година.

o Маларята причинява смъртта на 400 000 души всяка

година, като повечето от тях са деца под 5-годишна възраст.

o Други болести, като болест на Шагас, лайшманиаза и

шистозомиаза, засягат стотици милиони души по целия свят.

o Много от тези болести могат да бъдат предотвратени с

адекватни защитни мерки.

Световната Здравна Организация

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/vector-borne-diseases



Членестоногите като вектори

o Механични вектори

Пасивни преносители на етиологичния 

агент.

Примери: домашна муха (Musca

domestica), муха месарка (Calliphora

vomitoria), хлебарка (Periplaneta

americana) 

o Биологични вектори

Болестотворният организъм използва 

членестоногото като среда за развитие 

и/или размножаване преди 

инфекциозния стадий.



Биологично пренасяне

o Свързано с размножаване (Propagative)
Болестотворният организъм се размножава в членестоногото, например

чумният бацил в бълхата

o Свързано с размножаване и циклични промени (Cyclopropagative)
Болестотворният организъм се размножава и претърпява циклични 

промени  в членестоногото, например трипанозомите в мухата цеце

o Свързано само с циклични промени (Cyclodevelopmental)
Болестотворният организъм претърпява циклични промени  в 

членестоногото, но не се размножава там, например филариалните

червеи в комарите

o Трансовариално
Болестотворните организми се пренасят от инфектираните 

членестоноги (кърлежи) към тяхното потомство, например рикетсии



Разред Acarina като вектори

Кърлежи Акари



Анатомия на кърлеж

Bogitsch, Carter, Oeltmann. Human Parasitology. 2013

Три телесни региона; безкрили; 4 двойки

крачка; изглеждат несегментирани

Кутикула: хитинов екзоскелет, който

лимитира растежа, затова е необходимо

периодично линеене

Отворена кръвоносна система: дорсално

разположено цилиндрично сърце, което

изпомпва хемолимфа през големи синуси,

които формират основната телесна кухина

– хемоцел

Мозък: основен ганглий , разположен

дорсално в региона на главата

Нервна система: чифт вентрални нервни

връзки със сегментирано подредени

ганглии

Малпигиеви тръбички: азотните отпадъци

се изхвърлят под формата на пикочна

киселина, произвеждана в MT, които се

изпразват в задното черво

Разред Acarina – общи характеристики



Хипостомата, обикновено зъбчата, е

централно разположена, вентрално към

устата, като свободният ѝ край изпъква

напред. Двустранните хелицери са

разположени на дорсо-страничните

повърхности на хипостомата,

обграждащи устата. С тези придатъци

кожата на гостоприемника се пробива

и/или разкъсва и в отвора се вкарва

цялата глава или поне зъбчатата

хипостома. Придатъците служат и като

котви, когато паразитът е прикрепен.

Педипалпите служат като противовеси,

докато кърлежът е прикрепен към

гостоприемника.

Педипалпи Хипостома

Хелицери

Разред Acarina – общи характеристики



Разред Acarina – жизнен цикъл

www.medexpress.com



Твърди vs. меки кърлежи

Твърди кърлежи (Ixodidae)

• Устният апарат е издаден напред от 

тялото; твърди лъскави щитчета

• Прекарват по-голямата част от 

живота си върху животински 

гостоприемници, като кръвосмучат

през повечето време; женските 

обикновено умират след снасянето на 

яйцата

Меки кърлежи (Argasidae)

• Устният апарат е изцяло скрит от 

мекото тяло 

• Крият се в пукнатини на къщи, 

заравят се през деня и се появяват 

през нощта, за да се хранят с кръвта на 

гостоприемника и да снасят яйца

Bogitsch, Carter, Oeltmann. Human Parasitology. 2013



o Dermacentor andersoni (щатите до Скалистите планини), D. variabilis
(цантралните и източни щати) 

- Rickettsia rickettsia →	петниста треска на Скалистите планини – Северна 
Америка

o Rhipicephalus spp. (Африка и Средиземноморието) 

- Rickettsia conorii →	кърлежов тиф

o Ixodes scapularis

- Borrelia burgdorferi →	Лаймска болест/ борелиоза
- Babesia spp. →	бабезиоза

o Ornithodoros spp. (мек кърлеж)

- пренася няколко вида от спирохетните родове Spirochaeta и Borrelia →	

кърлежова възвратна треска – болест, ендемична в тропическите и 
субтропическите региони на света 

- зооноза – пренася се от диви гризачи и други малки бозайници

Болести, пренасяни от кърлежи



Жизнен цикъл Ixodes scapularis

(чернокрак кърлеж)

www.globalchange.gov



Болести, пренасяни/причинени от 

кърлежи

o Leptotrombidium spp. 

- пренася Rickettsia tsutsugamushi

→	японска речна треска (треска Цуцугамуши)

- среща се в обширни региони в Азия, 

включително Япония и Украйна 

o Sarcoptes scabiei

→	краста

Норвежка краста



Насекомите като вектори



Насекомите като вектори

Анатомия на насекомо Устен апарат

Bogitsch, Carter, Oeltmann. Human Parasitology. 2013



Развитие на насекомите

Аметаболно Хемиметаболно Холометаболно



Комари

ЯЙЦА

Anopheles Aedes Culex

ЛАРВИ

ПОЗИЦИЯ НА ПОКОЙ

Anopheles

Aedes, Culex



o Plasmodium spp. 

Известни са 350 вида Anopheles, но само около 20 от тях са основните 

преносители на малария при човека

o Филариални червеи – видове от родове Anopheles и Culex

o Арбовируси – разпространяват се предимно чрез кръвосмучещи

насекоми или акари, повече от 200 болести се пренасят по този начин 

Хеморагична треска

Енцефалит

Денга хеморагична треска

Западнонилска треска

Патогенни организми, 

пренасяни от комари



CRISPR в борбата срещу 

комарите

Кевин Есвелт

Sculpting Evolution, MIT

“Gene drive”

Scudellari, 09 JULY 2019, Nature

„Gene drive“: генетична модификация, предназначена да се

разпространява през популацията с по-висока от

нормалната степен на унаследяване



CRISPR в борбата срещу 

комарите

И все пак, веднага щом изследователите започват редовно да правят gene

drives в лаборатории, животните развиват резистентност срещу тях -

натрупвайки мутации, които пречат на желаните модификации да се

разпространят в популацията.



CRISPR в борбата срещу комарите: 

разрушаване на doublesex

Austin Burt, Tony Nolan and Andrea Crisanti, 2018

Kyrou et al., Nat Biotechnol (2018)

Doublesex - ген за плодовитост

• Женските комари не могат да хапят 

и не снасят яйца; в рамките на 8–12 

поколения популациите не 

произвеждат никакви яйца

• Тъй като е от решаващо значение 

за потомството, генът doublesex е 

устойчив на мутации

• На 1 юли 2019 в едно село в 

Буркина Фасо беше пусната пробна 

партида от комари - генетично 

проектирани, но все още 

необорудвани с gene drives 

BIOHACKERS



“Искаме да построим Троянски 

кон в комара”

Buchman et al., bioRxiv (2019)

Omar Akbari, UCSD

Aedes aegypti

Генетично проектирани комари Aedes aegypti, експресиращи антитяло, което

предпазва насекомите от четирите основни щама на денга



Черните мухи като вектори –

онхоцеркоза (речна слепота)



Папатаци (Phlebotomus spp.) 

o Вируси

Папатациева треска – Средиземноморието, централна 

Азия, източен Китай, части от Индия, Шри Ланка и части 

от Южна Америка 

o Бактерии

Болест на Карион – причинена от бактерията Batonella

bacilliformis; северозападните региони на Южна Америка

o Първаци

различни видове лайшманиоза



Коеволюция вектор-паразит

Възможна ваксина

?

антиген(и) на 

Leishmania

+

протеин(и), съдържащи 

се в слюнката на 

папатака

Int. J. Mol. Sci. 2017, 18, 1296



Мухата цеце (Glossina spp.)

o Вектор за Африканската 

трипанозомиаза

o В миналото е била широко 

разпространена, а сега е 

ограничена в 

континентална Африка на 

юг от Тропика на Рака



Конски мухи (семейство Tabanidae)

o САЩ, Канада, северна Европа, 
бившия СССР, Турция, Япония 

o Причинител: Francisella
tularensis (в гризачи, домашни 
и диви зайци)

o Вектори: Chrysops discalis; 
кърлежи

o Симптоми: висока 
температура, втрисане, 
главоболие, диария, болки в 
ставите, суха кашлица, 
прогресираща слабост

o Централна и Южна Америка, 

субсахарска Африка, централна и 

югозападна Азия, южна и източна 

Европа, Карибските острови 

o Причинител: Bacillus anthracis

(естествено се открива в почвата; 

засяга диви и домашни животни)

o Вектори: Tabanus striatus

o Симптоми: висока температура, 

втрисане, задух, объркване или 

виене на свят, главоболие, умора, 

подуване на корема и др. 

Туларемия

Chrysops discalis

Антракс

Tabanus striatus



Дървеници

o Повече от 2500 известни вида

o Хранят се предимно с телесни течности на други насекоми; някои 

нападат хора и други животни 

o Размер: 1.5 – 2 cm

o Triatoma, Panstrongylus, Rhodnius – основни вектори за болест на Шагас

o Нахлуват в домовете и създават стабилни колонии в пукнатини на 

стени и сламени покриви

o Възрастните се появяват през нощта един или два пъти седмично, за да 

се хранят с кръв; ухапванията са болезнени и често водят до сърбящи 

подутини



Бълхите като вектори

o Yersinia pestis – бубонна чума (основен вектор – Xenopsylla

cheopis , ориенталска плъхова бълха)

o Rickettsia typhi – миши или ендемичен тиф

o Pasteurella tularensis – туларемия

o Salmonella enteritidis – салмонелоза

o 2 тении – Dipylidium caninum, Hymenolepis nana



Чума – история 

Три чумни пандемии

o Юстинианова чума – 541-542 сл. Хр., Византийска 

империя

o „Черната смърт“ – 1334, Китай

o Съвременна пандемия – 1860, Китай; 1894, Хонг Конг

Скорошни огнища

o Индия – първата половина на 20-ти век

o Виетнам – 1960-1970

o В днешно време – субсахарска Африка и Мадагаскар 

(95% от докладваните случаи)



Бубонна чума: чрез ухапване на инфектирана бълха

Внезапна треска, главоболие, втрисане, слабост, подути,

чувствителни и болезнени лимфни възли (бубони)

Септицемична чума: чрез ухапване от инфектирани

бълхи или третиране на инфектирано животно

Висока температура, втрисане, крайна слабост, коремни

болки, шок, кървене в кожата и други органи; кожата и

други тъкани почерняват и умират, особено в областта

на пръстите на ръцете и краката, и носа

Белодробна чума: чрез вдишване на инфектирани

капки или като продължение на нелекувана бубонна или

септицемична чума

Треска, главоболие, слабост, бързоразвиваща се пневмония

със задух, болки в гърдите, кашлица, кървава или водниста

слуз; пневмонията може да доведе до дихателна

недостатъчност и шок; белодробната чума е най-

сериозната форма на заболяването и единствената

форма, която може да бъде пренесена чрез директен

контакт

Чума – симптоми
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