
 
 

 
 

 

 

Тип Nemathelminthes. 
 Клас Nematoda 
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Хелминти 

Trematodes (Метили) 

Liver flukes 

Schistosoma sp. 

 Cestodes (Тении) 

Taenia saginata  

Taenia solium  

Diphyllobothrium latum  

Echinococcus granulosus  

Hymenolepis nana  

 

Nematodes (Roundworms) 

Ascaris, Trichinella, Enterobius 

Trichuris, Wuchereria, Strongyloides, Dracunculus 

 



Тип Nemathelminthes 
 

“Nematode” означава “подобен на конец”, от “nema” – конец 

 

Общи характеристики 
 
 Силно удължено, цилиндрично и несегментирано тяло 

 Дължината им варира от:  

1-2 мм до 1 метър 

Тяло:  

 кутикула 

  хиподерма 

  мускулатура 

 
 

 

•   



Общи характеристики 

• Първична телесна празнина 

• Храносмилателна система, завършваща с клоака или 
анус 

• Отделителна и нервна система – просто устроени 

• Разделнополови 

• Хетерогония 

Паразитните нематоди: 
• Обикновено са светли и кремави на цвят 

• Жизненият им цикъл  

може да включва: 

Яйца, ларва, възрастен индивид 



Женските могат да отделят: 

 яйца 

 яйца, съдържащи ларва 

 ларви  - женските са живородни 

Начин на проникване/заразяване: 

  Поглъщане на яйца, капсулирани ларви  

  Пенетрация през кожата 

  Чрез кръвосмучещи насекоми 

  Инхалация на яйца 

 

Ефекти на паразита върху гостоприемника: 

Механично 

Токсично 

Алергично 

Нутритивно 

 

 



• Заразяване чрез почвата: Ascaris lumbricoides, Trichuris 
trichiura, Ancylostoma duodenale и Strongyloides stercoralis 

• Вектор-преносими хелминти: Dracunculus medinensis и 
Wuchereria bancrofti 

Паразитните нематоди се делят на: 

1. Чревни нематоди  

1.1. Чревни нематоди със стадий в  тъканите: Ascaris 
lumbricoides; Ancylostoma duodenale; Strongyloides stercoralis 

1.2. Чревни нематоди без стадий в тъканите: Enterobius 
vermicularis; Trichuris trichuira 

2. Тъканни и кръвни нематоди: Wuchereria bancrofti; 
Dracunculus medinensis; Trichinella spiralis 

 
 



Trichinella spiralis 
 Trichinella (trichos – косъм; ella – мъничък; spiralis – спирално навита 

ларва); биохелминт 

 1821 – James Pagetр, 1835 – Owen  - описва капсулираната ларва 

 Трихинозата - важен проблем за общественото здраве в Европа и 
Америка 

 Един от най-малките нематоди; живородни; автоинвазия 

  Кратък живот: 

  Мъжкият умира след оплождането 

  Женските  4 седмици – 4 месеца 

Трихинелозата 

 асимптоматична инфекция 

 остро фатално заболяване (изключително рядко) 

Лабораторна диагностика 

1. Директни методи 

Биопсия на мускул и наличие на ларва 

2. Индиректни методи 

PCR; серологични тестове 

 

 

 





Ларви и капсулирани трихинели 
 Ларвите са спираловидно навити 

 Съединително-тъканна капсула: 

- яйцевидна форма– 400-250 μm; формира се в резултат на тъканна 
реакция от страна на гостоприемника 

- локализира се в периферните мускули 

 Ларвите остават инвазиоспособни дълги години, след което 
калцифицират и умират 

 

Ларви на Trichinella spiralis в  
напречно набраздени мускули  
  



Ascaris lumbricoides 

 Lumbricoides (Lumbricus – земен/дъждовен червей)  

  Най-големият нематод в червата на човек; геохелминт 

  Розово-бял цвят, см 

 Два типа яйца: 

 Оплодени (инвазиоспособни) 

 Неоплодени (не са инвазиоспособни); три или четири обвивки 

 Женският глист отделя около 200,000 яйца за едно денонощие,чрез 
изпражненията  попадат в почвата. 

 



Аскаридоза 

Патогенеза и клинична картина: 

1. Мигрираща ларва 

Аскаридозна пневмония 

Синдром на Льофлер  

2. Възрастната форма 

Нутритивен ефект 

Механично и токсично  

въздействие 

Лабораторна диагностика: 

Детекция на: 

 Възрастен глист и яйца  

в изпражненията 

 Ларва – в храчките 

 Серологични тестове 



Enterobius vermicularis 

 Enterobius vermicularis (enteron – черва; vermicularis – малък червей) 

 Малки, белезникави; живородни, биохелминти 

 Моноксенни; автоинвазия 

 Яйца – двойна обвивка, прозрачни, съдържащи ларва 

 



Ентеробиоза 

  Една трета от инфекциите потичат асимптомно 

  Дразнене и сърбеж в околоаналните гънки 

  Хроничен салпингит 

  Възпаление на апендикса 

 

Лабораторна диагностика 

Детекция на яйца: 

 скоч-лента  

 остъргване 



Trichuris trichiura 

 Космоглав; Trichuris (trichos – косъм; oura – опашка) 

 Телесен цвят; геохелминт 

 Продължителност на живот - 5-10 години 

 Яйцата са: 

- Кафяво-жълти; лимоновидна форма (течността на жлъчката) 

- Тройна обвивка 

Оплодената женска отделя около 5,000 яйца за денонощие 

 



Трихоцефалоза 
 механично и токсично въздействие 
 желязодефицитна анемия; точковидни кръвоизливи в червата 
 
Лабораторна диагностика 
 детекция на яйца в изпражненията 



Dracunculus medinensis 

guinea worm: draco – dragon or serpent 

 Финни, млечно бели на цвят; биохелминти 

 Живородни; матката съдържа над 3 милиона ембриона 

 Кратка продължителност на живот - ♀  - година;  ♂ - 6 месеца 

 Инкубационен период – около 1 година 



Дракункулоза 
 Подкожни подувания,формиране на блистер, рани след разчесване  
 Вторични бактериални инфекции 
 Продължителност на живот около 1-3 месеца 
Лабораторна диагностика 
 Детекция на възрастния червей, ларва, блистер 
 Еозинофилия 
 Рентгенография 



Wuchereria (Filaria) bancrofti 

 Микрофилария – наблюдавана за първи път през 1863 в Хавана, Куба 

 Жълто-бели, подобни на косъм; биохелминти 

 Мъжките индивиди - 20-40 мм; Женските индивиди - 70-100 мм; 

 Живородни; матката съдържа над 3 милиона ембриона.  

 Продължителност на живот - 10-15 години 

Лабораторна диагностика 

 Кръвна натривка - микрофилария 

 Серологични тестове 

 PCR 

 



Wuchereriasis or Bancroftian филариаза 
1. Класическа филариаза 
Механичен ефект и алергично-възпалителна 
реакция 
Хидроцеле 
Остър филариален лимфангит  
2. Окултна филариаза 
Масивна еозинофилия, артрит, 
хепатоспленомегалия 


