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Въведение 
 

Тази малки книжка е първи опит на катедра "Меди-

цинска биология" да представи някои от най-ориги-

налните студентски творби през академичната 2019 – 

2020 год., вдъхновени от темите в преподаваната от 

нас дисциплина.  

В свободно избираемия курс по паразитология нашите 

студенти показаха знания, въображение, талант и емо-

ция, създавайки интересни и нестандартни есета.  

В модула по имунология също имаха възможност да 

напишат есе. Най-добрите са включени в това изда-

ние. Илюстрациите са също дело на студент-първокур-

сник.  

 

Наша потребност е да подкрепим всяко творчество и 

стремеж към знания и да мотивираме още млади хора 

да се учат, като се забавляват и усъвършенстват. 

 

 

Проф. д-р Виктория Сарафян, дмн 

 

 



Introduction 
 

This tiny booklet is the first attempt of the Department of 

Medical Biology to present some of the most original stu-

dent works (academic year 2019 – 2020) inspired by the 

topics we teach. 

In the Parasitology elective course the students showed 

knowledge, imagination, talent and emotion creating in-

teresting and outstanding essays. In the Immunology 

module there was also an option to write an essay. The best 

works are included in this volume. The illustrations are 

also done by a first year student. 

 

It is our necessity to support every creative work and pur-

suit of knowledge, as well as to motivate more young peo-

ple to have fun while studying and striving for perfection. 

 

 

Professor Victoria Sarafian, MD, DMSc 
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Виктория 

Комитова 
 

Казвам се Виктория Ко-
митова и съм на 21 го-
дини. Родена съм в малък 
град, разположен в под-
ножието на Балкана – 
Троян. Още от ранно 
детство пишех стихот-
ворения, които тайно 
криех. Години по-късно се 
престраших и дадох 
гласност на тази моя 
страст и така до ден 
днешен. Дълги години 
тренирах биатлон, а ко-
гато давах допинг тест, 
неведнъж ми казваха, че 
запечатвам пробите си 
със старателност на ле-
кар, без дори да подози-
рат, че именно това е 
мечтата ми. През 2017 г. 

започнах обучението си 
по специалност „Военен 
лекар“ в град Варна. Жи-
веех с амбицията, че съм 
намерила призванието 
си, но се оказа, че предс-
тавите ми се различа-
ват от реалността. Го-
дина и половина по-късно 
събрах смелост за про-
мяна. Кандидатствах 
наново, като започнах 
образованието си отна-
чало в МУ – Пловдив. Към 
днешна дата съм удов-
летворена изцяло от из-
бора си.  

Дисциплината „Меди-
цинска биология“ за мен е 
една стабилна основа, 
върху която ще надг-
раждам през следва-
щите години. Благодаре-
ние на старанието на 
преподавателите от 
Катедрата, се научих да 
разсъждавам, преди да 
дам отговор, да бъда 
инициативна и да изиск-
вам повече от себе си. 
Осъзнах също, че знани-
ето е сила, с която един 
ден ще можем да спасим 
човешки живот. 
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Ако бях паразит… 
 

Реших да се трансформирам чрез въображението си в 
паразит, да вникна надълбоко, да се впусна в дебрите 
на едно привидно познато, но само външно, място – 
човешкото тяло… Любопитен съм и не ми е достатъчно 
да бъда само интрацелуларен паразит, който е затво-
рен в една килийка – клетката, и който разваля мира 
и синхрона на нейните жители – митохондрии, ри-
бозоми, хромозоми и др. Ще се превъплътя и в екст-
рацелуларен паразит. Ще плавам в морето от теч-
ности, ще бъда капитан на собствения си кораб, който 
ще напада, ограбва и нанася вреди на другите все едно 
е пиратски, но обещавам да бъда и подобен на луксо-
зен круиз, който да носи наслада от преживяването. 
Ще направя всичко по силите си да елиминирам моите 
нападатели – клетките на имунната система. Ще съм 
един истински изследовател и пътешественик като 
Вашку да Гама, открил морския път до Индия. Ще из-
следвам най-интимните части от тялото, неразгадани 
и до днес изцяло. Ще обитавам целия организъм, 
който е като дълбок океан, криещ тайни. В някои от 
случаите няма да имам нужда дори да излизам на по-
върхността, защото ще бъда ендопаразит. А в други 
случаи точно обратното – ще предпочета да паразити-
рам по повърхността на тялото на моите гостоприем-
ници като ектопаразит.  

Казвам се Pediculus capitis. Един ден се събудих 
и... Бях в розова детска стаичка и я видях с моя чифт 
прости очи – Мари. Първото, което ме плени, бе кафя-
вата ѝ буйна коса, с която моето тяло се сля 



 9 

хамелеонски. Тя ухаеше нежно, което усетих с чувстви-
телните си антени. Чрез своите закривени нокътчета 
се залових здраво за косите на Мари. Започнах жадно 
да смуча кръв от скалпа, опиянявах се. Правех това по 
3-4 пъти на ден, а тялото ми се уголемяваше, чувствах 
се сит и мощен. Привързах се към гостоприемната 
Мари, все пак бях моноксенен. Снасях яйцата си – мо-
ите гниди, и те се нижеха една зад друга като мъниста 
по дължината на косата. От тях се излюпваха личин-
ките, а по-късно и имагото. Моят път беше поет и про-
дължен от себеподобните ми. Оставях следи по чет-
ката за коса, с която момичето всяка сутрин прилежно 
решеше косата си. Скоро тя започна да се заплита. По-
явиха се и рани със секрет. Мари започна да става раз-
дразнителна. Майка ѝ третираше косата ѝ с различни 
шампоани, лосиони и масла, като целеше да запуши 
моите стигми, но опитите бяга напразни. Аз и моите 
потомци преживявахме и без въздух. Скоро се наложи 
да подстрижат косата изцяло на момичето, за което тя 
дълго плака… Прости ми, Мари, но аз съм просто един 
кръвосмучещ ектопаразит, който преживява благода-
рение на теб…  

Казвам се Balantidium сoli и цялата ми клетъчна 
повърхност е осеяна с къси реснички, чрез които се 
движа. Един ден пък се събудих и… Венецуела горещо 
ме приветства! Хуан Ферер притежаваше ранчо с ог-
ромна свинеферма. Свиневъдът не подозираше за моя 
коварен план. Първоначално се заселих у една свиня, 
като в нея образувах множество цисти. И тъй като Хуан 
беше в близък контакт със своите животни, на които 
грижовно почистваше местообитанието и консуми-
раше от тяхното месо, тялото му моментално се пре-
върна в следващия ми разкошен дом. Хуанито погълна 
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цистната ми форма с мръсните си ръце, които често 
забравяше да измие. В този момент аз се наместих 
удобно в просвета на дебелото му черво и се хранех със 
съдържимото. Не създавах проблеми на стопанина до 
момента, в който имунната му система не отслабна. То-
гава чрез вегетативната си форма проникнах в субму-
козата на червата, навлязох чак до мускулния слой и 
разруших кръвоносните съдове. Нахраних се с еритро-
цити, левкоцити и всичко, което намерих за вкусно и 
полезно. Свиневъдът започна да забелязва кръв и слуз 
във фекалиите си, понякога се чувстваше отпаднал и 
вдигаше температура. Своевременно той взе мерки, 
като освен това осъзна нещо просто, но много същест-
вено – поддържането на добра лична хигиена и вете-
ринарният контрол са от огромно значение и никога 
не са за подценяване…  

Аз съм просто кърлеж. Един ден лека-полека се 
разбудих и… бях на източния бряг на река Колорадо 
край град Лайм, където весело играеха деца. Времето 
беше топло и влажно, типично за юни месец, а това оз-
начаваше само едно – обилно хранене, активно раз-
множаване и откриване на моите жертви. Обичам тре-
вите, зеленината, растителността, защото там се крия 
аз. Обичам и босите крака, откритите части на телата, 
които сякаш чакат да им скоча и да отпия от кръвта им. 
Харесах едно малко момче с нежна кожа. Попаднах 
върху босите му крака, срязах кожата му с хелицерите 
си и вкарах хобота си. Прикрепих се здраво за кожата 
на левия му крак чрез своите шипчета и започнах да 
смуча. Малкото момче не усети болка благодарение на 
анестезиращото вещество, което отделих. Нахраних се 
обилно с кръв, а след това я повърнах обратно заедно 
със спирохетите на Лаймската болест – Borrelia 
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burgdorferi. Когато по-късно вечерта майката изкъпа 
сина си, тя дори не забеляза кожния обрив, който се 
беше образувал. Мина доста време и сякаш никой не 
усети какво бях сторил. Но дойде момент, в който мом-
чето започна да се оплаква от главоболие, болки в ста-
вите, почувства отпадналост и сънливост. Болестта, 
която предадох на момчето, беше в напреднал стадий. 
Това бе поредната ми жертва, която не пощадих…  

Казвам се Leishmania donovani. Един особен ден 
се събудих и… Ето ме в Ангола, удобно настанен в чер-
вото на моя междинен гостоприемник – Phlebotomus 
papatasii. У него бях в промастиготна форма. Делях се 
усилено, правех кариера, достигах все по-нагоре към 
хобота му. Чрез него флеботомът ухапа и смука кръв от 
едно малко африканче, предавайки ме в моята кам-
шична форма. Бях инвазиоспособен. Когато попаднах 
в крайния ми гостоприемник, към мен се насочиха по-
лиморфоядрени неутрофили, които искаха да ме уни-
щожат. По-късно макрофагите също пристигнаха и аз 
се прехвърлих в тях, като се трансформирах във вът-
реклетъчната си амастиготна форма. Размножавах се 
и във фагоцитите на слезката и черния дроб. Причи-
нявах уголемяване на съответните органи, разполо-
жени в коремната кухина на малкото африканче. Мак-
рофагите в организма му се множаха, опитвайки се да 
заместят тези, които бяха увредени и заети вече от мен, 
но напразно. Това беше грешен ход, защото аз завла-
дявах безмилостно и тях. Наруших продукцията на ци-
токини, за да мога да се размножавам безпрепятст-
вено. Отново победа!…  

За броени минути се превъплътих в ролята на 
типичния паразит. Осъзнах, че патогени, които да 
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създават неприятности, винаги ще има в изобилие. 
Като пресен пример е новият вирус, който, бих казала, 
е толкова упорит и надменен, че чак корона си е сло-
жил и си мисли, че може да управлява света чрез 
злото. Все пак – доброто винаги побеждава. И точно по 
тази причина, ако паразитите бяха мое творение и съд-
бата им беше в моите ръце, то те щяха да придобият 
един истински различен, благороден облик. Нямаше 
да допусна да унищожават своите гостоприемници, 
използвайки ги за храна, а напротив – щях да открия 
начин да живеят в симбиоза с тях. Защото никое живо 
същество не заслужава просто да влезеш в най-интим-
ното му лично пространство, дадено свише, да грабиш, 
за да задоволиш собствените си нужди, докато не го 
опустошиш напълно. Бих трансформирала и продукта 
на функционално активната полова система на пара-
зитите. Нека новото им поколение идва едва след 100 
години и процесът на размножаване да дава възмож-
ност на учените да ги наблюдават, изследват и „опито-
мяват“. Единственото, което не бих променила от ха-
рактеристиките на паразитите, е тяхната адаптивност 
– тази способност е големият им шанс. Бих я запазила 
и като пример за себе си. Да се приспособяваш като чо-
вешко същество към средата, е пестене на излишно 
време и негативни емоции. Нека бъда „заразна“ като 
паразитите, но с ентусиазма и добродетелите си. Ис-
кам ценната и полезна информация да бъде „жертва“ 
на мозъка ми. Нека подобно на паразит в мен да се оп-
рости морфологично и деградира всеки вреден и нену-
жен навик, който ме дърпа назад по пътя на самоусъ-
вършенстването.  
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Дияна  Минчева 
Казвам се Дияна Мин-
чева от гр. Пловдив. За-
вършила съм Френска 
езикова гимназия „Ан-
тоан дьо Сент Ек-
зюпери“ през 2019 г. В мо-
мента съм студентка по 
дентална медицина в 
МУ – Пловдив.  

Денталната меди-
цина за мен е път, за 
който винаги съм меч-
тала. Това не е даде-
ност, а сбъдното жела-
ние, призвание, което 
трябва да пазя! Опреде-
лям се като роман-
тичка, която вярва в 
Доброто, в Хората, в 
Красотата и в това, че 
копнежите могат да се 
осъществяват, когато 
ги визуализираме и рабо-
тим упорито за тях. 

Стремежът ми в жи-
вота е да правя и даря-
вам добро, както и да го 
търся всеки ден. Люби-
мият ми цитат, който 
смятам, че ме описва 
най-добре, е: „Любовта 
дълго търпи и е милос-
тива. Любовта не за-
вижда, любовта не се 
превъзнася, не се гордее… 
всичко премълчава, на 
всичко хваща вяра, на 
всичко се надява, всичко 
търпи.“ 

Изучаването на Меди-
цинската биология беше 
удоволствие и изключи-
телно интересно пъте-
шествие из света на па-
разитите, имунологи-
ята, молекулната и кле-
тъчната биология. Поз-
воли ми да навляза в 
микро началото и да си 
обясня причинно-следст-
вените връзки за проти-
чащите процеси и явле-
ния в живата материя. 
Това е науката, която би 
могла да отвори много 
нови хоризонти по дъл-
гия път към  

ХУМАННОСТТА! 
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Ако бях паразит… 
 

Паразитите – ужасът, който ни преследва векове на-
ред! Тези малки клетки, червейчета, буболечици, ко-
ито, като ги погледнеш, са или невидими за човешкото 
око, или толкова малки, че едва ли биха могли да ни 
причинят каквото и да е… Но само човек, който е бил 
засегнат, знае тяхната сила, водеща до големи послед-
ствия, а дори и до фатален край. 

Ако бях паразит… Ами, аз съм си! Какво имам 
предвид? Всеки човек спада към тази категория, за-
щото паразитира по един или друг начин или в дома 
си, или на работното си място. Но всички по някакъв 
начин паразитираме на нашата планета Земя. Дори 
съществувайки и извършвайки физиологичните си 
нужди: дишане, хранене, отделяне и размножаване, 
вредим на околната среда.  

Винаги са ме наричали „глистичка“ и не е слу-
чайно това сравнение. Слаба съм, не обичам да стоя на 
едно място, обичам движението и търся новото. 

Защо не направим едно сравнение между мен и 
моята двойничка? 

Затова – приятно ми е, казвам се Ascaris 
lumbricoides, или така познатия детски глист. Избрах 
точно него, защото пазя детското у себе си, обичам де-
цата, а и изглеждам много малка. Тялото ми е дълго, 
неразчленено, със заострени краища и миниатюрна 
височина 20 – 40 см, идеално за една изящна женска 
глиста. Любимият ми цвят е розов, а и като паразит 
съм розово-бяла… Страхотно! Прекарвам цялото си 
време в тънките черва на човека. Това е единственият 
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ми гостоприемник. Обичам си ги хората! Храня се с 
чревното съдържимо и слузта. Това са моите енер-
гийни бонбонки. Както е написал Вапцаров в своето 
стихотворение ,,Кино“, „като жребица от разплодник“, 
отделям около 200 000 яйца в изпражненията на бол-
ния.  

Винаги съм била принцеса или както казват па-
разитолозите – геохелминт, с изисквания към опреде-
лени условия за развитието на яйцата – влага, кисло-
род и оптимална температура. Дечицата ми – яйчи-
цата – са специални: с четири обвивки, кой като тях… 
Най-външната им обвивка е дебела, белтъчна, вълно-
образна, с жълто-кафяв цвят, но за съжаление, често 
отпада. Понякога са оплодени и зародишната им маса 
е концентрирана в средата, а в други случаи е разполо-
жена равномерно – не са оплодени. 

Обожавам да пътувам, да срещам новото и сти-
хията ми е в биологичния цикъл. „Пътят е дълъг, но 
славен“ и започва от порталната вена в черния дроб. 
От там продължава през долната куха вена в дясната 
половина на сърцето и през белодробната вена – в бе-
лите дробове. 

Харесвам изисканата, нетипична храна, затова 
моите личинки, които са аеробни, се хранят с черве-
ните кръвни клетки – еритроцити. Чрез тях нарастват 
и са готови за нови приключения. През трахеята, брон-
хите и глътката попадат отново в хранопровода, а 
после и до тънките черва, където се развиват и дости-
гат полова зрялост – достойни наследници на майка 
си! 

Обичам изкуството, театъра, киното и затова 
точно тук, аз съм актрисата, сценаристът и режисьо-
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рът. Причинявам всякакви увреждания: тежки инва-
зии, обща интоксикация, задушаване, разрушаване на 
тъкани, перитонит, влошавам хронични заболявания. 
С една дума – хелминт. 

Лошото е, че все повече се опитват да ме унищо-
жат, но защо?!… На мен ми е толкова приятно да си 
живея като истинска консуматорка!  

Животът на гърба на другите е хубав както при 
хората, така и при паразитите. Но всяко нещо с мяр-
ката си! Бидейки личност в истинския живот, бих ис-
кала да избегна това свое поведение и да бъда в помощ 
на другите. Искам да правя добро, да помагам, да се 
усъвършенствам, да обичам и да бъда обичана, да ос-
тавя положителна следа от съществуването си.  

На учените – паразитолози, желая от сърце да 
бъдат все така упорити, да не се отказват и хуман-
ността да живее в тях, за да може за паразитите да се 
чете само в учебниците и никой да не страда от тях!  

Успех! 
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Какво бихте направили, за да  

,,избягате“ от имунните клетки? 
 

Туморите – чумата на двадесет и първи век! Бол-
ката, която причинява новината за това заболяване, е 
неописуема, а загубата на битката с болестта – пагубна 
за поразения и за близките му. 

Туморната клетка е бомба със закъснител, която 
се развива в организма през много дълъг период на 
време, но за съжаление, демонстрира своята проява в 
доста напреднал и понякога фатален период. Тези 
клетки ,,диригенти“ все още представляват загадка, 
която крие нови и неочаквани изненади за учените. 

И ето мислите на една такава клетка: 
„Нека първо изясня, че върху мен няма контрол 

и аз не се подчинявам на никого в организма. Мога да 
се размножавам, увеличавам и мигрирам, където по-
желая… Слабо имуногенна съм и защитата срещу мен 
е неефективна. Притежавам механизми за ,,избяг-
ване“ на имунната защита. Чрез антигенната модула-
ция, успявам да ,,скрия“ антигените си, когато срещу 
тях има вече образувани антитела. Принос към прик-
риването ми от имунните клетки е феноменът на ту-
морното усилване. Притежавам блокиращи имунната 
система фактори, използвам синтезираните от орга-
низма молекули IgG, обогатявам се чрез наличните 
свободни TSA и образуваните имунни комплекси, ко-
ито ми помагат да нараствам и да увеличавам своите 
размери. Ефектът на ,,изплъзване и промъкване“ ми е 
любим, защото по този начин успявам да засегна 
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дисбаланса между скоростта на имунния отговор и 
скоростта на туморния растеж. Мога да избягам от за-
щитата на организма и чрез активирането на Treg-
клетки. Хубаво е, че се настанявам и в привилегиро-
вани, удобни само за мен зони, например в ЦНС, къ-
дето оставам дълго време неоткрита поради хематоен-
цефалната бариера. По този начин имунокомпетент-
ните клетки не биха могли толкова лесно да достигнат 
до мен и моето потомство. 

Аз съм една пакостлива, всестранно развита 
клетка, която причинява огромни поражения и в ,,бив-
шия ми организъм“, и в настоящия мой „гостоприем-
ник“, и най-вече на неговите обични близки.  

Затова, мили учени, чакам Вашата инициатива, 
упоритост и най-вече ум, с помощта на които ще наме-
рите ефективна техника. Чрез нея  ще успеете да ме 
разрушите! Но знайте, аз винаги ще остана тази ,,из-
вестна канцерогенна точица“, която ще занимава Ва-
шите умове.  

Успех! И все пак, не ме забравяйте! Съществуват 
начини, чрез които  да помогнете да не ме ненавиждат, 
да няма толкова сълзи и разбити сърца заради мен!“  
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Веселина  
Павлова 

 
Аз съм Веселина Павлова 
от града на липите – 
Стара Загора. Сред лю-
бимите ми занимания са 
четенето, тенисът на 
корт и спортните 
танци. Винаги съм се ин-
тересувала от това 
какво се случва в заоби-
калящия ме свят. Пред-
метът биология за мен 
още в ранно детство е 
означавал много и 

трудно бих се вместила 
само в няколко реда... Би-
ологията като наука е 
необятна вселена... Тя 
може да ти даде много, 
да те научи, да те обо-
гати. Множеството от-
крития в областта на 
тази наука са предпос-
тавка за изясняването 
на редица необясними до 
тогава явления. 

Тази година предста-
вите ми за дисципли-
ната медицинска биоло-
гия се промениха значи-
телно. По време на лек-
циите научавах всевъз-
можни и интересни 
факти за нашия свят от 
молекулно равнище до 
цял организъм. Наблюда-
ването под микроскоп и 
надникването в един 
съвсем различен микро-
космос, бе несравнимо за 
мен изживяване. Искам 
сърдечно да благодаря на 
хората, които ми пока-
заха тази нова вселена!
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Ако бях паразит … 
 

Всеки ден човек си задава най-разнообрази въпроси. 
Въпроси, които са свързани с неговото ежедневие. 
Въпроси, които го вълнуват или такива, на които ни-
кога няма да бъде намерен отговор. Никой все още не 
си е задавал въпросът „ Ако бях паразит?...“. Тогава 
биха възникнали още въпроси... Какво би било усеща-
нето да съм паразит? Как ще оцелея в чуждия органи-
зъм? А нима нанесената вреда на даден организъм 
няма да бъде от жизненоважно значение за моето оце-
ляване? 

Единственият начин да отговорим на тези въп-
роси е да се поставим на мястото на паразита. Така ус-
троени, те искат да оцелеят в заобикалящата ги среда 
– гостоприемника. Независимо, че причиняват вреда, 
това за тях е единственият начин да просъществуват. 
Ако в действителност искаме да надникнем в света на 
тези създания, е нужно да погледнем нещата през тях-
ната призма. 

Какво ли би било да съм паразит? ... 
Успях да оцелея, да се преборя, да създам потом-

ство...но денят на моята смърт настъпи. Реших, че 
може би трябва да направя една ретроспекция във вре-
мето и да си припомня моменти от моя живот. Тогава 
възникнаха въпросите „Бих ли променил нещо? А 
нима едно различно мое решение би било съдбоносно 
за мен, за останалите клетки, на които съм причинил 
вреда? А дали едно такова решение  нямаше да доведе 
до една по-добра версия на живота ми?“ Единственото, 
което знам със сигурност е, че не мога да го променя. 
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Въпреки това, аз харесвам своя жизнен път и бих се 
радвал да ви го споделя... 

Нека първо да се представя. Аз съм Entamoeba 
histolytica. Бях голям около 20µm и имах овална 
форма, която беше непостоянна поради издаването на 
псевдоподи. Живеех в лумена на дебелото черво и бях 
слабо подвижен. Въпреки малките си размери се опит-
вах да дам всичко от себе си и да порасна, да умея да се 
движа по-бързо и да оцелявам в организма, който оби-
тавам. Един ден всички мои усилия дадоха резултат. 
Предполагам, че размерите ми се увеличиха около два 
пъти и вече се движех сравнително бързо. Чувствах 
превъзходство пред останалите клетки. По мен вече 
ясно се разграничаваха външно разположена проз-
рачна и хомогенна ектоплазма и вътрешна дребнозър-
неста и слабо вакуолизирана ендоплазма. Аз отново 
живеех в дебелото черво. Изхранвах се благодарение 
на псевдоподите си. Хранех се с кръв. 

Един ден аз бях 12 µm. Спомням си, че  бях по-
паднал на място, където не ме желаеха много. Всички 
клетки се отнасяха относително зле към мен. Никой не 
желаеше присъствието ми... В един момент дори за-
почнаха да ме атакуват след като исках да отида в друг 
орган в тялото. Това не можеше да продължава и ре-
ших да предприема друго действие. В крайна сметка 
никой не ме задържаше на това място и реших да се 
преместя на съвсем ново. Място, където ще мога да 
водя нормален, според моите потребности, живот. 
Въпреки страхът, който ме беше обзел. Въпреки че бях 
несигурен доколко ще е успешно това мое решение. 
Въпреки че ситуацията на новото място би могла да 
бъде по-лоша от тази, в която се намирах, аз се 
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престраших. Направих тази крачка в името на моето 
оцеляване. Помня, че бях готов да се боря. Случи се, че 
успях. Попаднах на едно съвсем ново за мен място. 
Разбира се имаше определени фактори, които ме улес-
ниха при проникването в клетките. Може би се чудите 
как навлизам в тъканите. Много е просто – отделям 
ензима хистолизаин, с чиято помощ се разгражда 
междуклетъчния матрикс. Притежавам и липофилен 
белтък, който лизира клетките чрез образуване на 
пори в мембраните им. Благодарение на тези мои ка-
чества аз оцелявах и се изхранвах. 

В един момент, обаче, всичко се преобърна... За-
почна се с намеса от външната среда. Усетих го, защото 
се бях справил и отвоювал мястото си на новото ми 
местообитание. Тази намеса се усилваше всеки един 
ден. Пречеше на нормалното ми съществуване, па-
реше, болеше. Упорствах, не исках да се дам лесно. 
Надделя. Бях победен, но ще си отида спокоен, защото 
знам, че имах много победи и нелесен път. 
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Стоян  

Иванов 

Казвам се Стоян Иванов 
и съм израснал в малкия 
средногорски град Пана-
гюрище. Медицината за 
мен е сбъдната мечта. 
На нея се вричаш, обичаш 
я, даваш всичко, за да 
достигнеш съвършенс-
тво. Темата на есето ме 
докосна лично и опитах 
да предам лице и душа на 
болката, но и да се при-
държам към научната 
сфера и фактите, които 
тя изисква.  

 
 

 
Историята на туморната клетка.  

Как преодолях защитата на имунитета? 
“А solis ortu usque ad occasum“ 

От изгрева на слънцето до неговия залез 

 
Аз бях промяната – глътката свеж въздух, отго-
ворна за унищожаването на индивидите и хилядите 
човешки съдби… 

Години наред аз раснах една от многото. Бях 
просто клетка, програмирана да служи на организма 
сляпо, без мнение. Гледах как организмът, на когото 
служех, се самоунищожаваше, но въпреки това рабо-
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тех. Стресът, алкохолът, могъщата доброволна „хими-
ческа кастрация“ бяха само част от причините да се 
променя. 

Различното не беше приемано. Различното 
беше осъждано. Различното беше подлагано на съмне-
ние и унищожавано. Всичката тази хомогенност ме от-
вращаваше.  

Научих, че съществуват клетки-дезертьори. 
Тяхна най-важна характеристика бе хетерогенността 
им – нещото, което аз търсех. Туморните клетки проя-
вяваха два вида антигени – туморно-специфични ан-
тигени (TSA) и туморно-асоциирани антигени (TAA). 
Туморите нанасяха вреда на организма, на който слу-
жеха доскоро. Спотайвайки се в привилегировани 
зони като ЦНС, туморите растяха необезпокоявани и 
поетапно завладяваха своите територии. 

Организмът сякаш четеше мислите ми и бързо 
разбра какво се случва. Задейства физиологичните си 
механизми. За кратко време създаде големи количес-
тва антиоксиданти, дезактивиращи химичните канце-
рогени, включи в борбата гените-редактори и кейло-
ните. Целеше да прекъсне растежните фактори и да 
попречи на клетъчното делене и нарастване на тумо-
рите, но вече бе късно – революцията беше факт… 

С времето се превърнах в различна клетка. Вече 
не бях част от многото. Следвах неотлъчно „Закона на 
трите А“ – Адаптивност, Агресивност, Атипичност. 
Разпръснах се като черна прокоба над спокойни поля 
и метастазирах.  

Естествената резистентност се присъедини към 
борбата. Цитотоксичните макрофаги се опитаха да ме 
инфилтрират чрез туморно-некротизиращите си 
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фактори (TNF). NK-клетките, които бяха най-верните 
главорези на имунитета, бяха също по петите ми. 
Лесно се справих и с тях – използвах имунните комп-
лекси, блокирайки антитялозависимата клетъчна ци-
тотоксичност. Натоварих Fc рецепторите на NK-клет-
ките и те не можеха да ме лизират.  

Главорезите еволюираха в лимфокин-активи-
рани убийци, които сипеха бомбите си върху моите 
владения, но аз се изплъзнах, промъквах се с балетна 
стъпка измежду заплахите. Чувствах прилив на енер-
гия. Бях малкият-голям ветеран от войната. Опитът ми 
подсказваше къде е поредната мина, поставена от ор-
ганизма в собственото му отчаяние. Искрено се забав-
лявах, но усещах, че нещо не достига. Предизвиках не-
оангиогенеза и ето: вече имах свой кръвоносен съд – 
таен горски път, чрез който се хранех и уголемявах.  

Организмът бе изтощен. Безпомощността му го 
накара да прибегне до придобития имунитет, който бе 
най-малко ефективното му оръжие. Туморно-специ-
фичните Tc не се справиха срещу вирусно-индуцира-
ните TSA. Плазматичните клетки бяха жестоко разгро-
мени в битката им с туморните клетки с изразени TAA. 
След като активирах Treg, аз парализирах напълно 
имунната система на организма. 

Опиянена от победите, аз дезактивирах послед-
ната защитна линия – туморно-супресорния ген p53. 
Вече нямаше регулатор на сгрешената ДНК. Клетките, 
програмирани на един и същ принцип, се оказаха нес-
пособни да открият собствените си грешки и тяхната 
неадекватност доведе до грешки в генетичния код, ко-
ито организмът не бе виждал досега. Малко по малко 
колониите от клетки отпадаха или се израждаха в 
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огромна армия, която ми служеше. Бяхме в мозъка, 
матката, черния дроб, белия дроб, доведохме до то-
тална полиорганна недостатъчност. Тялото изнемог-
ваше. Опита поредната доза „химическа кастрация“, 
която сякаш му помогна да се самоунищожи. Вече 
бяхме прекалено много. Нямаше нужда от антиген-
ната модулация, която в началото ме спасяваше от 
това да ме разкрият „отрядите на смъртта“. Имуните-
тът бе компрометиран. Присъствах във всяка система 
в тялото. Организмът бе сразен и дори собствените му 
органи не бяха в състояние да го чуят.  

 
Епилог: 

Тънък писък на цигулка в тъмната и хладна нощ оз-
вучи края. През малкото прозорче на малката къща се 
вливаше лунна светлина. Лъчите покриваха напълно 
тялото и сякаш приканваха душата да напусне този 
свят.  
Това е моята история – някои ме наричаха рак, други – 
дявол, но аз съм тук, за да ви припомням цената на 
грешките, защото грешките са това, което изгражда 
нашата съдба… 
Аз бях промяната – глътката свеж въздух, отго-
ворна за унищожаването на индивидите и хилядите 
човешки съдби… 
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Стоян Митев – студент 
по медицина и непопра-
вим романтик. Дошъл 
от сладкия южен про-
ванс – града на Богоро-
дица – Хасково, в сублим-
ния български Рим – 
Пловдив. С наивност на 
антилопа и лъвска непо-
колебимост да дири са-
харските си миражни оа-
зиси и утопично да сът-
вори от тях Едемови ос-
трови, в които да засели 
съвършенството по не-
съвършен начин. 
 

 

Ефтихизмия (Ако бях паразит…) 
 
Ако бях паразит, щях да бъда Ефтихизмия (от гр. 
Ευτυχία – щастие). Надявам се, че съществува някъде – 
там. Вярвам, че не е поредната Йовкова бяла лясто-
вица – проекция, създадена в пристъп на слабост на 
човешкото у мен. Искам да се припозная в малцината, 
чието дръзновение да мечтаят със замах се отплаща с 
храбри фантазии, облечени с реални одежди. Знам, че 
такава „болест“ е лек за цяло едно човечество. 

Ефтихизмията има жълто, късичко елипсовидно 
телце. Нетипична, единствена по рода си, тя „парази-
тира“ в душата. Малко познати интрапсюхарни хел-
минти – антидот срещу жестокостта на реалността. Те 
не са лакоми епикурейци. Хранят се с безумно сладкия 
плод на мускулната работа от искрени усмивки. Когато 
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не можем да си поемем въздух от небивал смях, тогава 
се опияняват с амброзия, на която и олимпийските бо-
гове биха завидели. Запеем ли, се наслаждават на де-
ликатните вибрации на гласните струни. Мигом щом 
очите съзрат изкусно забулената с черни мръсни воали 
любов, ритмичната мелодия на сърцето, изпълнена 
майсторски от симфоничния оркестър на сетивата, 
зазвучава триумфално и се превръща в своеобразен 
победен манифест, с който слагат край на тяхното 
пищно угощение. Заситят ли нетипичния си глад, Еф-
тизхимиите греят досущ като милион светулки в едно 
и ни озаряват, дарявайки гостоприемника с ярък зла-
тист ореол. Замисляли ли сме се колко много картини 
на „заболели“ има в църквите? 

Ефтихизмията ще да е единственият „паразит“, 
проникващ в гостоприемника транспсюхарно – необи-
чайна инвазия чрез един стойностен душевен обмен. 

За съзряване на яйчицата са нужни строго опре-
делени условия: светлина, достатъчно ярка, за да пре-
мине през очите. Малките прозорчета на най-сакрал-
ния ни свят и оптимална температура от около 360°. 
При такива условия в яйцето се развива крехка ли-
чинка за около 2 дни, като на третия отключва дейст-
вието си. При ниски температури и непрогледна тъма 
намаляват размерите си и се обвиват в тъмнозелена 
шипеста белтъчна обвивка и кротко чакат да отмине 
вътрешната буря. Регистрирани са и случаи, при които 
бурите прерастват в тайфуни, урагани и се превръщат 
в тленна вечност. А Ефтихизмиите изнемогват – 
гладни и жадни стават 1 грам шепа неземна пепел. 
Преди повече от сто години Мъгдъгъл доказва, че ду-
шата тежи 21 грама. Дали единият грам, който така 
често е варирал в опитите му, не се дължи именно на 
телцето на Ефтихизмията? 

Човекът (най-вече децата) се „заразяват“ със 
сладки думи, рисуващи светове – пълни с хора, 
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„болни“ от Ефтихизмиоза. Със зелени поляни, обрасли 
с пищни слънчогледи, жадно и любовно гледащи 
слънцето.  

Вектор може да бъде всеки и всичко – в това е 
красивата ѝ енигматичност. 

Веднъж попаднала в душата, на третия ден се из-
люпва личинката, която така и не се превръща във въз-
растна форма – тя е млада завинаги. Оттам започва 18-
годишната си миграция. Около 7 – 8 години прекарва в 
мускулите на усмивката и гласовите струни. Чести сим-
птоми са широки, безпричинни усмивки, колоритен ех-
теж от смях, чести припявания и очи, гладни за красота 
и прелюбопитни за света. 

Следващите 9 години е в сърцето. Там предиз-
виква ефект, познат като Impulsus vitae, който се изра-
зява в чисти и невинни мисли, планове, амбициозни 
цели, розови мечти, изпепеляващи любови… В този 
сублимен етап от малкото си телце пуща тънки жъл-
тички нишки по цялото тяло на индивида. 

17-18-та година е критична в развитието на „пара-
зита“. В повечето случаи по това време се ражда него-
вият безмилостен убиец и той загива безутешно. 
Страшно жестокият килър е неизвестен за имуноло-
зите. Подвизава се с демонично си име – П666 – или 
Прагматикотитта 666 (от гр. Πραγματισμός – действи-
телност, реалност). Но данните сочат, че в много ма-
лък процент у индивидите, Ефтихизмиите оцеляват и 
се насочват към Негово Величество – Мъдрия цар на 
организма – Енцефалона. С това почти невъзможната 
мисия на „паразита“ става успешна: организмът е 
превзет! 

Ефтихизмията оказва нутритивно въздействие 
върху гостоприемника си, но в тези случаи правилото 
на обратната връзка важи с пълна сила. Някои ще се 
възпротивят: „Та, това противоречи на паразитизма 
изначало“. Защо тогава, драги ми съвременници, се 
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страхуваме от щастието? От несигурност и немощ го 
заклеймихме като миражно и непостижимо. Мутуа-
листичното паразитиране се изразява в това, че еднов-
ременно се изцеряваме и тровим един-друг. Склонни 
сме да пазим ревностно неща, които бавно и мъчи-
телно ни убиват, просто защото обожаваме сигур-
ността. Ефтихизмията опорочава опороченото само, за 
да го превърне в свято. Боим се от щастието – една по-
ложителна неизвестна промяна. Дори се страхуваме от 
добротата. Не е ли жалко? 

Вместо да се чудите кои са „болни“, отворете про-
зореца и се загледайте: хиляди сълзливи очи, търсещи 
отчаяно пристан на тъгата си; хиляди маски ПсевдоАз, 
сякаш делникът се е превърнал в пошъл бал на лице-
мерието; хиляди движещи се купчини проблеми, по-
високи и от най-високите небостъргачи; духовност, по-
ниска и от тревата и… вяра – безследно изчезнала. 
Това са „здравите“ хора. 

Ами, ако някога стане епидемия… Заслужава си 
да се напише и такъв сценарий в безкрайната човешка 
трагедия. Просто си заслужава… Софокъл смирено ще 
приседне, а Аристофан, дълго тръпнал в очакване, ще 
грабне перото и ще напише: 

„ТОМ ПОСЛЕДЕН: Революцията – Ефтихизиоза: 
Агонията излетя като отегчена чайка от  

земния бряг. 
И глупците се просветиха. 

Огря ги вечна светлина. 
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Jasmin  Gurung 
 
I am Jasmin Gurung. The 
insight to Medical Biology 
has provided an inquisitive 
touch to allow me to gain a 
deeper interest in the med-
ical aspects of diseases, mo-
lecular biology, and immu-
nology. I was fascinated to 
learn the intricate pro-
cesses which take place in 
the human body as well as 

the advanced techniques 
for the detection of dis-
eases. Biology is the scien-
tific backbone of medicine 
and the theoretical aspect 
from microscopic level like 
DNA provides an underly-
ing foundation for the key 
aspects of medicine. Con-
temporary medicine in-
cludes diagnosis and treat-
ment of diseases that apply 
biology from a molecular 
level such as the affected 
base pairs of a nucleotide 
sequence to an immunolog-
ical level such as how the 
body’s immune system re-
sponds to an infection. Biol-
ogy has provided me with a 
background of information 
that can be applied to the 
extended field of medicine. 
Thank you. 

 
 
 

Diagnostic of parasitic diseases 
 
 
Parasites are organisms extracting nourishment at the ex-
pense of a host. Parasitic diseases are ubiquitous world-
wide, and their negative impacts can be extreme whether 
it is in humans or wildlife. Diagnostic tests are crucial in 
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the fight against parasitic diseases. Recognition of an indi-
vidual disease is crucial to help differentiate between the 
species and subspecies. Diagnosis of parasites is formed 
through multiple laboratory tests, signs and symptoms, 
medical history, travel history, and geographic location of 
the patient. 

Diagnosis varies depending on the parasite the pa-
tient has. Parasites from the gastrointestinal tract cause 
infections of the digestive system. Consistency of the stool 
differs with parasites; dysentery in stool suggests Enta-
moeba histolytica or Balantidium coli whereas Giardia 
lamblia (G. duodenales, G. intestinalis) produces watery 
diarrhea with a foul smell. A fecal (stool) exam also known 
as ova and parasite (O&P) exam is a microscopic evalua-
tion that identifies the parasite, eggs, or cysts which may 
be present in the stool. A combination of several tech-
niques is used to obtain a sample for microscopic exami-
nation. Direct saline smear indicates parasites present. A 
small fecal sample is mixed with saline (detects the proto-
zoa mobility) or iodine solution (reveals parasite struc-
ture). Stained smear is essential for accurate diagnostic de-
tails and it can be stored for record purposes. The type of 
stain required depends on the sample. Flotation is a qual-
itative test for the detection of nematode or cestode eggs. 
It helps separate worm eggs due to their differences in 
weight with feces. This technique is cost-effective however 
it does not always have direct relations.  

Blood tests can be carried out to diagnose blood-
borne parasites: malaria, babesiosis, trypanosomiasis, and 
most type of filariasis. There are two general blood tests: 
blood smear and serology. Blood smear is prepared by 
placing a drop of blood on a microscope slide then stained.  
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Methods for direct identification could also be in-
effective if the parasite density within the specimen is 
lower than the sensitivity of the tactic employed. Prepa-
ration for direct observation is labor-intensive and time-
consuming which requires highly qualified laboratory 
technicians. Therefore, Indirect identification is better 
suited. Differentiation between recent and latent infec-
tions can be displayed with the help of serology. Serologi-
cal tests can be divided into two categories: antibody-de-
tection assays and antigen detection assays. These serolog-
ical tests consist of enzyme-linked immunosorbent assay 
(ELISA) and its derived tests such as falcon assay screen-
ing test ELISA (FAST-ELISA) and dot-ELISA. Other com-
mon tests include the complement fixation test (CFT), in-
direct hemagglutination (IHA), immunodiffusion (ID), in-
direct immunofluorescent antibody test (IFA), and rapid 
diagnostics tests (RDTS). 

The ELISA test allows quantification of the desired 
marker in a biological sample usually applied to helmin-
thiasis, toxoplasmosis, or trypanosomiasis. For antibody 
ELISA, antigens are stuck on the plastic surface, and the 
sample is added. Complementary antibodies will bind 
forming an antigen-antibody complex. The second anti-
body with a marker is added and reactions are detected via 
visible color changes. FAST-ELISA evaluates antibody re-
sponse to an antigen utilizing synthetic and recombinant 
peptides. Dot-ELISA uses nitrocellulose or other paper 
membranes rather than the plastic plate in regular ELISA 
tests. The difference in the surface allows greater sensitiv-
ity and specificity of the assay by the reduction of nonspe-
cific proteins. Firstly, the dotted membrane is incubated 
with an antigen-specific antibody followed by an enzyme-
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conjugated anti-antibody. Chromogenic substrate forms a 
colored dot due to the addition of precipitable. Due to the 
simplicity, rapidity, and ease of result interpretation, it is 
extensively used in the detection of parasites. On the other 
hand, Serological tests have drawbacks as they are unable 
to detect low parasitemia or low levels of antibodies asso-
ciated with carriers. The results of serological tests are ret-
rospective as antibodies can persist for a long time and 
therefore the presence of a specific antibody does not indi-
cate the present status of the host. This test is dependent 
on the availability of sufficient amounts of high-quality an-
tigens. 

Restricted boundaries of microscopy and serol-
ogy-based assays have driven parasitologists to-
wards the utilization of gene amplification methods 
which has been made possible due to polymerase chain 
reaction (PCR).  

Molecular assays based on nucleic acids present 
greater sensitivity and specificity. Multiplex PCR allows 
amplification of multiple sequences in a single PCR exper-
iment using multiple primer pairs in the reaction mix-
ture. They allow the detection of parasites from low para-
sitized samples even from asymptomatic patient’s sam-
ples. In addition to the traditional multiplexed and nested 
PCR, there has been a development of real-time PCR(RT-
PCR) for the detection of parasitic infections. 

RT-PCR combines PCR chemistry with the use of 
various fluorescent dyes. Using this method, Shokoples et 
al. were able to identify four human Plasmodium species 
(vivax, malariae, ovale, and falciparum) in a single reac-
tion tube regardless of the parasite content in samples. The 
concentration is measured by comparison to standard 
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curves, this excludes the visualization of amplicons by gel 
electrophoresis decreasing the risk of contamination and 
false-positive errors. Nucleic acid amplification and detec-
tion are performed in the same closed vessels reducing the 
risk of released amplified nucleic acids into the environ-
ment. RT-PCR can provide results within three hours re-
ducing hands-on time and multiplex assay reduces the cost 
per test tube. There are multiple advantages such as excel-
lent sensitivity and specificity, low contamination risk, 
simplicity, ease of performance, speed and cost-effective-
ness. All these benefits contribute to making it a preferable 
alternative to the conventional immunoassay-based and 
culture-based testing methods. Multiplexed RT-PCR dif-
ferentiated drug-sensitive strains for malaria which is vital 
has been detetcted prescriptions to patients. Trypano-
soma cruzi infection after a heart transplant using PCR al-
lowing treatment before reactivation of Chagas disease. 
RT-PCR provides efficient and early diagnosis speeds up 
the recovery thus decreasing the lethality of the infection. 
Despite the benefits, these methods are still uncommon in 
rural endemic regions. PCR methods face a lack of stand-
ardization. The choice of primer sets, use of different am-
plification protocols, and DNA extraction cause diversifi-
cation in results. Nucleic acid tests can help differentiate 
between closely related species. They are highly sensitive 
and better suited to detect carrier animals, making probes 
ideal for epidemiological studies. The versatility can detect 
micro-organisms that cannot replicate in-vitro or ones 
that lack protein components. 
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Dibya  
Ghale 

 
My name is Dibya Ghale. 
Medical Biology to me is a 
very interesting and fasci-
nating subject. I think it is a 
unique subject where you 
are able to learn about the 
complicated ways living 
things work around you 
and learn about how the 
living organisms are in 

communication with each 
other. It is thought-provok-
ing as it helps us under-
stand intricate way things 
are linked together and the 
complex relationships of 
living things with each 
other. Through the disci-
pline we can learn about 
how we evolved, how and 
why we get ill and how our 
body responds, allowing us 
dive into cells to study how 
DNA is the blueprint of or-
ganic life or how immunol-
ogy is important during 
COVID-19. Letting you 
grasp the knowledge of or-
gans and organisms, envi-
ronment and ecosystem. 

Studying parasites was 
incredibly engaging. From 
life cycle, symptoms to di-
agnosis to treatments, biol-
ogy has a hand in the un-
derstanding for all of them. 

Biology is the science of 
life with many subdivisions 
which is so necessary in the 
speciality I wish to gradu-
ate in, as it is a stepping 
stone to the remarkable 
world of knowledge. 
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SMART PARASITES 
 
Smart actions of parasites  

In all species to keep the parasites and infections 
controlled their immune systems are deployed. Immune 
systems have actually shown a lot of signs of coevolution 
with parasites; where the immune response can differ due 
to the role of parasite actions against the host's immune 
systems. Due to the reason that parasite interacts very 
closely with the immune system of the host, parasites can 
evade the immune system passively in many ways. They 
are able to conceal away from the immune system via in-
vading immune-privileged tissue like the CNS. Some par-
asites are able to become ‘invisible’ to the immune system 
through shielding surface components when opsonized by 
the host’s immune system e.g. in Plasmodium while para-
sitiods place their eggs inside tissue which isn’t well pa-
trolled by the host’s immune system.  

A change to their surface identity of T-cells and an-
tibodies also allows parasites to escape this recognition by 
changing their antigenic surface during the course of in-
fection as they store variants of surfaces that are succes-
sively expressed like Plasmodium falciparum. 

Parasites can also hinder the basic functions of the 
host’s cells because some parasites produce molecules that 
are able to modulate and obstruct certain steps in the im-
mune response of the host which suggests there is active 
interference in the immune response of hosts. This has en-
sured parasites have adapted in a smart way to secure their 
survival in hosts. 
Brain manipulating parasites  

Another factor that makes parasites 'smart' is the 
incredible ability of manipulation of some parasites. 
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Toxoplasmosis caused by Toxoplasma gondii is a proto-
zoan parasite that infects a lot of warm-blooded animal 
species. T. gondii exists in three forms which trophozoite, 
tissue cyst and oocyst Although up to 30-60% of the pop-
ulation have been infected by the parasite, something 
unique that T.gondii is capable of is that it can significantly 
alter the behaviour of mice and rats. The effect is that the 
infected rodents lose their fear of the smell of cats; instead 
of being attracted to the pheromone in the urine of the cats 
which was shown in a 2007 study. The life of T.gondii be-
gins as oocytes (eggs) in cat faeces where carriers (rats) 
pick it up and act as temporary hosts. While in guts of the 
host, the oocytes morph into tachyzoites which can mi-
grate around the host's body from the brains to the mus-
cles and eyes which can remain dormant for a long time. It 
is these tachyzoites which have the hand in changing the 
brain chemistry of the host which causes the change. This 
is an incredibly clever adaption in the evolution of para-
sites because the only place the T.gondii can reproduce 
sexually in the gut of the cat and by making rodents at-
tracted to the urine, it places itself in its necessary host 
perfectly. It is even said the trait stays with the rodents 
meaning a permanent change is made by the parasite  

Though it isn't proved to have the same effect in hu-
mans, some tests have shown toxoplasmosis being surpris-
ingly common in people diagnosed with schizophrenia 
who have elevated levels of IgG antibodies against 
T.gondii. But the behaviour changes aren't as significant 
which may be due to fewer or smaller cysts formed in hu-
mans however there were studies with infected men show-
casing riskier behaviour making them more likely to be in 
car crashes.  
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Horsehair worms (Nematomorpha) are parasites 
that actually can make their host commit 'suicide'. Horse-
hair worms, Paragordius tricuspidatus and Spino-
chordodes tellinii, are similar to nematode in morphology 
and are parasitic in their larvae stage. They are capable of 
modifying the behaviour of their insect host such as crick-
ets (Nemobius sylvestris) or other terrestrial insects to 
jump to their death in the water, so they can exit into the 
favourable aquatic environment which is helps for their re-
production and the continuation of the life cycle of the 
adult parasites. They develop as parasites in the bodies of 
their hosts, their life cycle is that the adult's mate in water 
and females lay the gelatinous long strings of eggs. When 
the parasite matures, it leaves the host to start the process 
again. The main way the host is controlled is that the in-
fection acts on the host‘s brain which causes it to seek wa-
ter when near, causing it to go to water, jump and drown 
itself. Thus, allowing the worms, which can grow up to 3x 
size of the host, to return to water by exiting from the crick-
ets' body and proceed on with mating. The exact molecular 
mechanism causing this phenomenon is not yet known but 
it said that the worm appears to produce a large amount 
number of neurotransmitters or phototaxis which could be 
causing cricket to change behaviour through alterations in 
the functions of the CNS of crickets. However, more study 
is required to learn about these fascinating parasites. 
Though cases of horsehair worms are rare in humans, 
there have been some cases yet do not pose a threat to hu-
mans as they were just excreted out. 
Conclusion 

As the title suggests 'Smart parasites', the parasites 
prove how smart they are in the way they use the host's 
resources to supply its life cycle and to maintain itself in 
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their respectable environments. Due to the ability to evade 
immune detection in their host and protecting themselves 
within a host is an excellent display of intelligence. 
Parasites are incredible in the way they have adapted to 
transferring into their hosts. 

The triumph of a parasite depends on its ability to 
avoid killing the host mostly and to be able to use the host's 
responses and physiology by adjusting it to regulate the 
environment. It is competent enough to alter its hosts' be-
haviour to favour the transmission. Adaptations to differ-
ent hosts make them less perceptible to the hosts immune 
systems allowing them to remain dormant and be hard to 
detect. Due to this, they are capable of unsuspected at-
tacks, so they aren't always obvious. This is just how intel-
ligent and exploitative parasites are to ensure successful 
transmission which is why we still have yet to all fully un-
derstand their life cicle and evolution. 
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Pascal   Schrettl 
Dear readers, my name is 
Pascal Schrettl. I am from 
Munich in Germany and 
currently a student at MU-
Plovidv. The subject Medi-
cal Biology accompanies 
you for the whole first year 
of your studies. At the MU-
Plovdiv the course „Biology 
of parasites“, is giving you a 
very good view of the nu-
merous parasites – either 
intra- or extracellular – 

which can have an impact 
on health and how to de-
tect them. For me Medical 
Biology is nothing less than 
the important basis for un-
derstanding health and dis-
eases of the human being. 
The topics reach from the 
microscopic structure and 
organization of the cell to 
whole organ systems. In 
clinics Medical Biology 
with its scientific focus 
forms the bridge between 
laboratory diagnostics and 
direct treatment of the pa-
tient. Thanks to it, nowa-
days the prevention of 
many diseases is possible, 
making up one of the most 
important apparatus in 
modern medicine in my 
opinion. 

A potential way to treat the acute infection 
of toxoplasmosis 

The study „Toxoplasma gondii requires its plant-like 
heme biosynthesis pathway for infection“, published on 
14.05.2020 by Zicheng Dou, discovered that Toxoplasma 
gondii relies on its „plant-like heme biosynthesis pathway“ 
for acute infection. With his work he may give reasons for 
hope for a treatment of acute toxoplasmosis. The model for 
the study was T. gondii.  
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The toxoplasma species consists of intracellular mi-
croorganisms, which are widely spread around the world. 
It is estimated that 1/3 of humankind is infected. The ma-
jority of cases is asymptomatic, but the disease can also be 
acute and lead to a lethal outcome. Protozoan species 
share similarities in their nutrient metabolism pathways. 
The most important representative of the species, Toxo-
plasma gondii, encodes a complete heme biosynthesis 
pathway in its genome. Heme is an iron containing organic 
ring and serves as a prosthetic group in proteins. These 
proteins play an essential role in mitochondrial respiration 
and the electron transport chain in parasites.   

What the team around Zicheng Dou does, is to try to 
proof that the de novo heme production plays a crucial role 
in the ability of the toxoplasma to cause an acute infection.  

The discovery of the Cytochrome P450, another 
haemoprotein Toxoplasma encodes was a break through in 
this research. It is suggested, that this protein takes part in 
the detoxication of the cell. To conclude logically, a disrup-
tion of the heme production pathway could maybe end in 
intoxication of the cell and its death or at least its loss of 
function.   

The pathway of heme production is driven by 8 es-
sential enzymes occurring in 3 subcellular spots (Mito-
chondrium, cytoplasm, and apicoplas).  

Summa summarum The study reveals that a de novo 
plant-like heme biosynthesis pathway is present in Toxo-
plasma gondii. The parasite relies on this produced heme 
for its intracellular growth and for maintaining its acute 
virulence in a host. This study gives hope to find a new 
drug for the treatment of toxoplasmosis as the study dis-
covers potential druggable targets in essential parts of the 
metabolism of Toxoplasma gondii.  
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Leman   Kiran 
My name is Leman and I am 
half German, half Turkish. 
Before starting medicine, I 
studied Maths and Spanish 
for two years with the hope 
of becoming a teacher. I 
still do love those disci-
plines, but I did not like 
how the studies were con-
ducted. Mostly I had the 
feeling of being kept busy 
for the sake of it, without a 
reason to learn or do most 

of the things. Here, in Plov-
div, the subject of biology, 
which will build the base 
for our future learnings, 
feels as such, it is not the 
easiest subject but by far 
the most interesting ly 
made. Apart from studying 
the science of life, as all of 
my colleagues do as well, I 
love spending time out-
doors, hiking, taking in all 
the nature I am able to ex-
perience. Another passion 
of mine is everything con-
nected to a kitchen in a 
broad sense. I love cooking 
and baking and for me it al-
ways is more than just the 
food, but also part of a cul-
ture or a form of art and 
the only of form of chemis-
try I seem to have any tal-
ent in. 
 

 

If I was a parasite…. 
 
Now, if I was a parasite, I would not tell you my name 
As I approach it, you might say, it is a kind of game 
I would wait and see if you can find what it possibly 
should be. 
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As you think, I will sit back and sip on my lovely tea. 
But I am not cruel and give you hints so read closely and 
take note, 
my two stages they do end with the letterchain -mastigote 
they start neither with epi- nor trypo- I must admit 
but now you know, which are the ones that definitely 
should fit. 
The first one was formerly named so close to what I am 
called 
For the second one the ancient form “leptomonad” also 
came to a hold. 
This already is quite specific, so let’s circle back a bit 
The protozoa are the subkingdom where I am amid 
Don’t worry this only helps me out, moving on my trip. 
But sadly not in both stages, the ones you figured out 
Even though I’m a single cell they are distinct, of which I 
am a little proud. 
Depending on my current host I am one of the two stages 
To the hosts, later more, do not fret, it won’t be ages. 
In one I’m oval and quite small, only 2-4μm long, 
The other I do start of short but up to 25 μm I can go on, 
In that one I bear my whip doubling my length by two 
Also, then I am not roundish, fusiform you’d say is true. 
In my body, a single cell, you find whatever I do need 
Maybe write them down if that helps, on an empty sheet. 
No undulating membrane found, but nucleus and much 
more 
Take the kinetoplast and the axial filament these are at my 
core. 
Where I’m found does also change, so why not just list’em 
In one I’m found in the reticuloendothelial system. 
In the other, I do migrate from midgut to pharynx 
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When I do, this host would call it possibly a jinx. 
I block pharynx and hypostome of this poor little creature 
When they do what they do, I change hosts, that’s my fea-
ture. 
Now I am in the other host and am quite quickly eaten 
Don’t worry, it is me, that mostly has them beaten. 
Let me tell you why I am so relaxed about what just has 
occurred, 
I want them to and use them for my goals, I know it sounds 
absurd. 
I change here to my shorter form and start my cycle a-new 
Which last stopped when one host the blood of the other 
drew. 
The other transformation you ask, because a circle does go 
round 
It happens when in the midgut of the intermediate host I’m 
found. 
Now the names of the hosts you are so eager to hear 
This, in my opinion will make it a bit more clear. 
You heard me talk of drawing blood and two stages and 
even more, 
One might be you, your dog, your cat but also rodents, rest 
assure. 
The other, I called intermediate, vector some might say 
Phlebotomus spp., a sandfly in which’s midgut I do stay. 
Which host holds which stage of me, let me tell you now 
My smaller stage can make you sick- I see that furrowed 
brow! 
The bigger one lives in the fly and does enter you through 
a bite 
I don’t stay long and in this stage at this gruesome site. 
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The creatures which feast on me are known as macro-
phages 
Within their bodies I do change and multiply until I burst 
these cages. 
Again I am eaten and devoured by said hungry cells, 
They’re often accompanied by histiocytes and others 
which I also use as hotels. 
And again I multiply- through binary fission on numbers I 
gain, 
I make them burst, get swallowed, multiply again and 
again and again. 
This seems I am stuck in a loop, how can I go on? 
There are the vectors coming now, sandflies, others I have 
none. 
They feed on blood, and if I am in the periphery 
-I know you know what happens next, I know that you can 
see- 
Along the blood I get sucked up and land in its gut 
There I morph again, as said before, - it’s unfair, we know, 
this doesn’t need a cut.- 
The cycle should be clear by now, even if slightly convo-
luted 
But until I am done, I’m not ready to be muted. 
Living my simple life, doing what I do, 
I can cause a disease in you, I’m sorry but it’s true. 
Kala-azar is one name for it, the other would tell you most 
of mine, 
You want the details of this now,…. Ok, fine. 
I strip the macrophages from their most important ability 
They loose due to my doings, their phagocytic capability. 
The more are produced, the more I invade 
What is supressed is the cell immunity they mediate. 
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Two types of cytokines (IL-2 and IFNγ ) are less secreted in 
return, 
Okay, okay, I hear you now, the symptoms you want to 
learn: 
Liver, spleen and bone marrow are the most affected, 
Don’t smile so soon, in other regions I can also be detected. 
Fever is a milder sign, compared to splenomegalia, 
It also could be weight loss, bleeding gums or anaemia 
Your hair gets brittle, your skin rough, dark and dry 
Hepatomegaly and lymphadenopathy are possible, all be-
cause of this vector-fly. 
And I know, you do not want to hear this, 
But it can often lead to death giving you a welcoming kiss. 
If you want to be able to fight me early on, just look 
Microscopy, culturing of parasites, ELISA,…. And what 
else is written in your biology book. 
A treatment that works reliably has not yet been found 
But if you are in Europe, northern America please do stay 
on that ground 
Seldomly I am found here. 
One more fact: I have a brother who is less severe. 
 
The answer to my name I now can say finally, 
You do know it I am sure, at least most probably. 
 
Leishmania donovani is my name, 
If I were human I’d wish this parasite never came. 
 
The stages are a- and promastigote 
If you knew, it’s fine to (minimally) gloat. 
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Ачелия    
Юзеир 

 
Казвам се Ачелия Бер-
кант Юзеир, на 20 го-
дини. Родена съм в град 
Кърджали. Завърших 
езикова гимназия „Хрис-
то Ботев“ с профил нем-
ски език. Сега с удоволст-
вие мога да кажа, че изу-
чавам желаната ми про-
фесия – лекар по ден-
тална медицина и про-
дължавам да реализи-
рам мечтите си. Щаст-
лива съм, че се чувствам 

свободна да изградя сво-
ето бъдеще сама, да по-
ема рискове, които аз из-
бера, без да се страхувам 
от провал. Вярвам, че 
свободата е способност 
да избираме в рамките 
на възможното и знам, 
че когато желаем нещо 
много силно и положим 
необходимите усилия, 
винаги ще постигнем це-
лите, които сме си пос-
тавили. Осъзнах, че ми 
предстои да извървя дъ-
лъг път, за да мога да се 
чувствам удовлетво-
рена от това, което 
правя за себе си и за хо-
рата около мен. Пър-
вата стъпка, която нап-
равих беше да напиша 
това есе и постигнах 
своя малък успех, който 
внесе доза добро настро-
ение в живота ми. Надя-
вам се, че един ден ще ус-
пея да се превърна в пре-
успяла личност, постиг-
нала всички свои цели, 
изпитваща любов към 
работата и живота. 
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Ако бях паразит… 
  

Надявам се, че светът в днешно време е изпълнен с 
хора, притежаващи ценности, стремящи се към вът-
решно удовлетворение, постижимо само при наличие 
на увереност, че следват пътя, който сами са избрали. 

Интересно е да установим как мнозина се опит-
ват да се самоусъвършенстват, за да придобият по-осе-
заемо усещане за един добре изживян живот. За да ус-
пеем да се разпознаем в действията си и да поемем от-
говорност за тях, за да се самоопределим и самооце-
ним, ние трябва да опознаем себе си. Личността 
ми, анализирана през моите очи, притежава борбе-
ност, сила и стремеж към самоусъвършенстване и сво-
бода, която включва определяне на невъзможното 
като възможно, но с повече труд. 

Като имам предвид човешките ми качества, сти-
гам до извода, че ако бях паразит, щях да притежавам 
най-добрите защитни механизми и да елиминирам не-
достатъците си. За да имам по-добра защита от дейст-
вието на антителата, по местонахождение бих подража-
вала на лайшманиите. По този начин ще се предпазя от 
лизозомните ензими и кислородните метаболити, ще 
мога да се обвия и със защитна материя, която да ме 
предпазва от действието на токсични вещества. 

Разбира се, за да оцелея в борбата, не е доста-
тъчна само здрава крепост, нуждая се от доспехи, също 
като тези на Африканската трипанозома. Антигенната 
вариация ще изпълнява ролята на рицарското ми об-
лекло. Променяйки повърхностните си антигени, 
всеки следващ път ще притежавам нова антигенна 
структура. Така съществуващите антитела на 
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гостоприемника няма да са в състояние да ме разпоз-
наят и атакуват отново. Докато гостоприемникът обра-
зува антитела срещу променения антиген-„подобре-
ните ми доспехи, аз ще синтезирам нови, различни ан-
тигени. Постигайки всеки следващ път все по-голямо 
разнообразие, ще бъда винаги една стъпка по-напред 
в борбата с гостоприемника. 

За да гарантирам победата, ще ми е нужна и хит-
рост, която ще приложа, като се представя като част от 
врага. За целта ще използвам антигенна мимикрия, 
като експресирам на повърхността си антигени, 
сродни с тези в клетката на гостоприемника. Така 
няма да бъда отстранен от крепостта на врага, а ще 
бъда неразпознаваем, „с чужди доспехи, антигени като 
на врага. 

Осмелявам се за момент да се абстрахирам от 
опитите за самозащита. Подтикната от любопитство, 
ще се насоча към различни аспекти. Качествата на ри-
цар защитник не са достатъчно мотивиращи и удов-
летворяващи за постигане на прототип на несломим 
паразит. Предполагаемият идеален резултат е да 
имаме верни попадения и въз основа на това да пос-
тигнем желаната цел, а оттам – одобрението и призна-
нието, които припознаваме като успех или победа. 

Механичното ми влияние ще наруши целостта и 
структурата на външната покривка или на различни 
вътрешни органи на гостоприемника. Това ще създаде 
условия за вторични инфекции и възпалителни реак-
ции, които ще бъдат в моя полза по време на битката. 

За да остана по-дълго време и да се приспособя 
към начина на живот в гостоприемника, ще развия 
множество разнообразни прикрепителни приспособ-
ления – кукички, смукала и други. Най-важната под-
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робност е наличие на подкрепление, което ще осигуря 
с развитие на естествен хермафродитизъм, гаранти-
ращ продължителност на вида и съществуване при 
неблагоприятни условия. Насочвайки се по-стратеги-
чески, искам да се сдобия и с умението да потискам 
имунната система на врага гостоприемник. Отделе-
ните свободно разтворими антигени и имуносупресив-
ният ефект, който притежавам, ще бъдат моето оръ-
жие не само за защита, но и за извоюване на победа. 
Свързвайки се с антителата, няма да позволя действи-
ето им да ми нанесе вреда. Ще активирам супресорни 
клетки, за да „посрещна удара на врага“ и да огранича 
имунния отговор. Последният ми ход ще бъде прето-
варването на макрофагите, изтощаване на браните-
лите. Така те няма да успеят да осъществят фагоцити-
ране и антиген-представящата си функция. Като при-
тежател на всички тези качества, се уверявам, че бор-
бата с мен би била пагубна за противника. 

Разглеждайки цялостната картина, стигам до 
извода, че представената промяна и подобрение не от-
говарят на нуждите на обществото, не това е здравос-
ловното съперничество, което ще ни усъвършенства. 
Независимо дали съм човек или паразит, успехът не 
изисква от мен да бъда най-добрата, а да действам по-
благоразумно, по-ефикасно, по-мъдро от мнозинст-
вото. За да надградим и да се развием като личности 
без мисълта за съперничества, без победа и загуба, са 
ни нужни работа, дисциплина и усърдие, което се из-
мерва с времето, посветено за подобрение на възмож-
ностите ни. 

Да, ако бях паразит, бих искала да притежавам 
най-усъвършенстваните защитни механизми, за да 
направя невъзможна борбата с мен, защото това щеше 
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да бъде възложената ми мисия, но в реалния живот аз 
съм готова да се посветя на най-хуманната наука с 
пряко значение за живота на всеки човек. В реалния 
живот аз отново съм войн с мисия – да се боря, за да 
направя невъзможна загубата на един човек в борбата 
не само с паразитни, но и с други заболявания. 
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Кристиян  

    Тонев 
 
 
 
 

 

Ако бях паразит... 
 

Когато избирах темата, си мислех: “Какъв точно пара-
зит бих бил? Как бих проникнал в гостоприемника си, 
ако бях ендопаразит? Или дали просто щях да съм ек-
топаразит? Какво щеше да е влиянието ми върху гос-
топриемника? И какви щяха да са начините ми за 
приспособяване към него?” 

В този момент ми дойде идея – ако променим 
гледната точка, можем да се възприемем като пара-
зити за родителите си. Разбира се, без да обиждам ни-
кого, осъзнавам че животът е така устроен и ние до оп-
ределена възраст сме до голяма степен зависими от 
тях, но те по никакъв начин не ни възприемат като па-
разити и ние също не би трябвало да се възприемаме 
като такива. Само за това есе ще се опитам (макар и с 
малкото си знания по паразитология) да анализирам, 
ако бях паразит, какъв точно бих бил за родителите си. 
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Трябва да започна с това, че съм моноксенен па-
разит, възникнал от случайно попаднал сперматозоид, 
достатъчно издръжлив, за да се справя с имунната сис-
тема на гостоприемника си. В ембрионалния си пе-
риод съм бил стационарен ендопаразит. Бих казал и 
облигатен, но се надявам да не премине целият ми жи-
вот у гостоприемника. Симбиотичното отношение в 
този мой период на развитие с организма, който оби-
тавам, е коменсализъм. За разлика от повечето пара-
зити приспособленията ми за прикрепване не са осо-
бено разнообразни и сложни, а по-скоро си служа с ан-
тигенна мимикрия. Не минавам чак незабелязано, а 
по-скоро организмът на гостоприемника ми "свиква с 
факта", че аз съм там. Не разчитам и на сложно устро-
ена полова система и вместо морфологично опростя-
ване, се развивам до степен, в която да мога да про-
дължа живота си като ектопаразит. След девет месеца 
на усложняване на системите ми, животът  на вътре-
шен паразит приключва и напускам организма на своя 
гостоприемник. 

Започва втората част на съществуването ми  
като темпоререн ектопаразит. Симбиотичните отно-
шения вече са прераснали в мутуализъм – възрастният 
индивид, у който пребивавам, ми дава храна и място 
за живот, а аз неизмеримата си любов към него (както 
и той към мен, разбира се), но и от време на време му 
нанасям някои механични и нутиритивни вреди. За-
почва още по-сериозното развитие на организма и на-
чините ми за приспособяване не към организма, с 
който съм във взаимничество, а към външната среда. 

С течение на годините, тъй като не съм просто 
паразит, организмът ми се развива до степен, в която 
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вече нямам нужда от гостоприемник. Всички мои сис-
теми са достатъчно добре изградени, не водя факулта-
тивен начин на живот и съм изградил приспособления 
за справяне с външната среда. Така напускам местоо-
битанието на гостоприемника си и започва третата 
част от съществуването ми, вече без нужда от друг ор-
ганизъм, в който да паразитирам.  

Един нов вид паразит, чиито инстинкти за са-
мостоятелност са развити до степен, в която може да 
бъде заедно с други, без да е наложително това. Пара-
зит, който не е нанесъл сериозни щети на гостоприем-
ника си. Напротив! Симбиозата между двата инди-
вида, въпреки минималното "вредно влияние", по-
скоро е изградила качества, които след този момент 
ще ми послужат за по-нататъшното справяне с раз-
лични обстоятелства.  

 
 



 56 

 
 

Ралица   Славкова  
 
Казвам се Ралица Слав-
кова. За незнаещите – 
Ралица е полско цвете. 

Родена съм в не тол-
кова далечната 2000 го-
дина. При появата ми на 
този свят, фойерверки и 
червен килим от рози не 
е имало в моя чест, но 
тогава по кината се е по-
явил първият филм за 
Хари Потър. Катрин 
Зита-Джоунс и Майкъл 
Дъглас се оженили, а гру-
пата ТАТУ записала по-
пулярната си песен 
“Я сошла с ума”. 

Типичен представи-
тел съм на зодия Везни. 
Всяко решение се взима 

след дълго обмисляне, 
претегляне на „за“ и 
„против“, но може би 
благодарение на това, 
вземам правилни реше-
ния. По характер съм 
уравновесена и посто-
янна, емоционална и лъ-
чезарна. Обичам да се 
смея и ценя интелигент-
ния хумор. Мразя лъ-
жата, егоизма и лицеме-
рието у хората. 

Обожавам морето и 
както казва Жак Кусто: 
„След като веднъж ви 
омагьоса, морето ви 
държи в плен на чара си 
цял живот..."  

Другата голяма лю-
бов е кучето ми, порода 
хъски. Но най-голямата 
ми любов е МЕДИЦИ-
НАТА. Медицинската би-
ология е като един нео-
бятен океан. Колкото 
по-дълбоко се гмуркаш, 
толкова по-интересни 
неща научаваш, които 
дори не си си представял, 
че съществуват. От 
малка мечтая да стана 
лекар и мечтата ми е на 
път да се осъществи.  
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Ако бях паразит... 
  
 

Ако бях паразит, щях да бъда ектопаразит, обичащ 
природата и топлото пролетно слънчево време. Бих 
била паразит от семейство Ixodidae и по-точно от род 
Rhipicephalus. Но нямаше да бъда като типичния 
Rhipicephalus sanguineus, който причинява марсилска 
треска по хората или паразитира по кучетата и им на-
нася вреда, а по-скоро бих била негов антипод. Щях да 
бъда такъв тип кърлеж, който е позитивен и иска да 
помага на хората и животните, вместо да им вреди. Не 
сте чували за такива кърлежи досега, нали? А замис-
лете се всъщност колко хубаво би било. Пролетно 
време, когато стане топло и всички кърлежи излязат 
по тревите, някъде там сред тях да има един, който е 
добронамерен и иска да разпръсква позитивизъм и да 
лекува хора и кучета. 

Ако бях паразит, щях да наблюдавам какво пра-
вят типичните Rhipicephalus sanguineus, да ги изуча-
вам, за да знам как да действам срещу тях и да пре-
махна тяхната вреда или поне да я огранича до мини-
мум. Веднага щом те се качат върху човек или куче и 
започнат да паразитират върху тях, моята мисия ще 
започва. След ухапването от Rhipicephalus sanguineus 
ще идва моят ред да помагам. Ако човек прояви симп-
томите на марсилската треска – отпадналост, ставни и 
мускулни болки, висока температура, ще полазвам хо-
рата, ще вкарам хобота си в раната и ще изсмуквам 
бактериите, които са пренесени от Rhipicephalus 
sanguineus. Щях да действам като лекарство върху 
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хората, да премахвам температура и болките. Да пома-
гам за по-бързото и леко лечение. А след като веднъж 
помогна на заразен човек или куче, те ще придобиват 
траен имунитет срещу повторно заразяване. Заедно с 
това по време на т.нар. „лечение“ ще доставям необхо-
димите хранителни вещества и енергия на организма, 
които е загубил по време на борбата с болестта. А през 
свободното време, в което не помагам на хора и жи-
вотни, бих се опитала да променя типичния кърлеж, 
да му обясня, че не е важно да бъде като всички оста-
нали, а да бъде по-добър от вчера, да помага и да не 
вреди на света около него. Бих му казала, че всъщност 
е в пъти по-важно да бъде пример за подражание с 
добрите си дела и да бъде полезен със съществуването 
си, и да остави следа след себе си. Също така, ако на-
меря хора, които се скитат нещастно из поляните, вед-
нага ще се закача за тях и бих се погрижила за техните 
„щастливи“ лиганди. За такива тъжни хора бих била 
като доставчик на нужната им доза ендорфин, до-
памин, окситоцин или серотинин.  

Ще бъда такъв тип кърлеж, който да доставя ус-
мивки по лицата на хората и да ги прави позитивно 
мислещи същества. С годините ще се развивам еволю-
ционно като всеки един друг жив организъм. Ще се 
опитвам да помагам на все повече хора и кучета по раз-
лични техни проблеми и заболявания, а не само срещу 
марсилска треска. Ще се опитвам да променя и други 
екто- и ендопаразити към добро, да помагат на техните 
гостоприемници, вместо да им вредят. И така след хи-
ляди години еволюция светът да се превърне в едно 
по-добро място, в което паразитите да нямат това зна-
чение, което в момента. Светът има нужда от това – да 
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получава добро, любов и да бъдем полезни един на 
друг, да си помагаме.  

А знаете ли в какво се крие тайната ми да бъда 
добър ектопаразит? Всъщност преди да стана това, ко-
ето съм днес, бях като типичния Rhipicephalus 
sanguineus. Стоях си по тревите и единственото, което 
исках беше да се превърна в нимфа или възрастен кър-
леж и след това чаках да мине някое куче или човек, да 
се покатеря по тях и да се нахраня с тяхната кръв. Не 
ме интересуваха последствията, които им нанасях. Ис-
ках единствено да се храня и смятах, че така съм щаст-
лив кърлеж. Не ме интересуваше, че хората се заразя-
ват с Марсилска треска. Не ме интересуваше, че при-
чинявам болести и по кучетата и по този начин нара-
нявам техните стопани, които страдат за домашните си 
любимци. Но един ден това се промени – осъзнах, че 
единственото, което правя е да вредя на другите и 
всъщност не съм щастлив. Точно в този момент реших 
да се променя и да се превърна в антипод на остана-
лите мои събратя и да бъда различен. И така всъщност 
се стигна до моята поява като добър кърлеж. 

Ако бях паразит, с удоволствие бих била точно 
такъв вид паразит. Защото няма по-хубаво чувство от 
това да помагаш на хората и да знаеш, че си полезен 
на обществото и природата, че има смисъл от твоето 
съществуване. Иска ми се всички хора да мислят по 
този начин, да бъдат разумни и човечни. А не да се чу-
дят как да навредят на някого. Трябва да се учим от 
добрите примери около нас и всеки ден да бъдем по-
добри от това, което сме били вчера. 
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Марияна 

Запрянова 
 
Казвам се Марияна Зап-
рянова, на 20 години, от 
град Пловдив. Медицин-
ски университет – Плов-
див е мечтано учебно за-
ведение за мен и в про-
дължение на години се 
подготвях за кандидат-
студентските изпити. 
Водеше ме амбицията, 
интересът към тази не-
обятна наука и професия 
и желанието да пома-
гам. За съжаление, 
доста често плановете 
ни не се развиват така, 

както ние искаме. Това 
се случи и с мен – 2018 г. 
трябваше да е моята го-
дина, но уви –  не ме при-
еха в университета. За-
мислих се дали това е 
моето нещо, дали 
трябва да се занимавам 
с медицина? Реших да се 
пробвам отново, за да 
разбера дали трябва да 
продължавам да се боря 
и през 2019 г. аз бях първи 
курс. Сбъднах част от 
мечтата си – приеха ме. 
Сега идва по-сложната 
част – следването и реа-
лизацията ми. Дали ще 
стана добър лекар и спе-
циалист, дали ще успея 
да бъда достатъчно по-
лезна на хората, които 
търсят помощта ми. 
Това са въпроси и мисли, 
които обикалят ума ми 
от сега, но отговорът 
им ще разбера след 
време. До тогава ще ме 
води амбицията, си-
лата, желанието да нау-
чавам нови неща, които 
ще ми помогнат да 
сбъдна напълно меч-
тата си.  
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Ако бях паразит 
 
Аз бях различен. Всички ми го казваха. Даже ми го на-
тякваха и затова още повече си мислех, че съм разли-
чен. Сега ще си помислиш, че става въпрос за нещо ху-
баво и че са ми казвали, че съм талантлив или много 
умен. Ами не. Казваха ми, че съм като паразит, като съ-
щество, което сякаш влиза в телата на хората без да 
усетят как и ги убива бавно или като досадна муха или 
като кърлеж, забит надълбоко в кожата и пиещ от 
кръвта им. И аз си казвах – ами ако наистина съм „па-
разит“? 

Обичам миризмата на нови книги, шума на пре-
листващите се страници, обичам да бъда информиран, 
дали за това ме смятаха за различен? Реших да се по-
ровя и да разбера защо хората ме приемаха за „пара-
зит“ и реших да си се представя като такъв. Казах си – 
А ако бях паразит? 

Отидох в библиотеката, с много въпроси за себе 
си, които по принцип не бих търсил в библиотека, но 
ето ме в секцията „Биология и паразитология“, изби-
райки учебник. Там имаше безброй такива, но един 
син с твърди корици ми направи впечатление. Взех 
книгата и се настаних удобно, готов да търся отговори. 
Отворих го и го разлистих – вътре имаше доста разно-
образни снимки на същества, на които хората ме опри-
личаваха. Не съм голям красавец, доколкото характе-
рът ми беше странен – сякаш използвах чуждите души 
като мой дом – подобно на паразите. Те живеят в те-
лата на своите гостоприемници, хранят се с тяхната 
храна, изсмукват полезните вещества и витамини и ги 
пазят за себе си. Замислих се, че просто природата им 
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е такава. Не са виновни те, че са се родили паразити. 
Можело е да бъдат красиви пеперуди, но уви. Това си 
мисля и за себе си. Ако можех да избирам, сигурно ня-
маше да избера да бъда такъв, какъвто съм сега. Но аз 
мога ли да избирам какъв да бъда? 

Толкова сериозно думите на хората бяха завла-
дели ума ми, че разлиствах учебник по паразитология 
и търсех черти от характера си между страниците. 

Попаднах на страница, на която най-отгоре пи-
шеше „Клас Cеstoidea“ – тении. Първото същество, ко-
ето беше описано там, беше рибешката тения. Чревен 
паразит от семейството на червеите, тялото му, наре-
чено стробила, е сплеснато и сегментирано. По главата 
му, наречена сколекс, имаше две ботрии, които предс-
тавляваха смукала. Леко се стреснах от наличието на 
толкова много думи, които за пръв път чувам. Въпреки 
това продължих да чета. Рибешката тения, която има 
доста сложно латинско име (съжалявам хората, които 
учат медицина или науки, в които е необходим този 
латински), се нарича така, защото преди да попадне в 
човешкия организъм, развитието и преминава и през 
допълнителен гостоприемник – сладководни риби 
като сом, шаран (май вече няма да ям риба). От всички 
тези факти най-голямо впечатление ми направи на-
чина, по който тези същества се прикрепят за червата 
на хората – всички тези вендузки, кукички, ботрии. Аз, 
подобно на тенията, се закрепям за хората около мен и 
трудно ги пускам. Хората със сетни сили се опитват да 
ми покажат, че трябва да променя същността си, но аз 
не мога (или не искам) да се променя. Аз ги задушавах, 
занимавах ги само със собствените си проблеми и нео-
съзнато ги отблъсквах от себе си, а аз исках толкова 
силно те да са в живота ми и аз да съм в техния. 
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Доказах на себе си, че с паразита имаме общи черти – 
не знам дали да се радвам или не. Да си призная, леко 
се отвратих от себе си и не знаех какво да очаквам на-
татък, след като започнахме толкова зле. 

Отвратен от рибите и себе си, понечих да си 
тръгна, но затваряйки книгата розово листче се подаде 
между първите страници на книгата. Пишеше с го-
леми букви на него „ВАЖНО!“. Интересът ми надделя 
и отворих книгата отново. Листчето беше залепено на 
страница, чието заглавие гласеше „Клас Flagellata“ – 
камшични. Те представляват организми, чието тяло е 
само една еукариотна клетка и се придвижват чрез 
камшичета. Четейки обяснението за първия описан 
представител, нещо много интересно ми направи впе-
чатление. Това същество има способността да се „мас-
кира“ и имунната система на организма гостоприем-
ник трудно може да го победи. Това свойство се нарича 
антигенна вариация. Чрез постоянно променящата си 
„същност“, паразитът обърква и изтощава защитната 
система на гостоприемника си. 

Питаш се защо и как това нещо ми е направило 
впечатление? Ами просто е – много човешки същества 
притежават подобна черта, но при хората се нарича 
двуличие. Представяш се за един човек, а реално си 
коренно различен. Опитваш се да прикриеш истинс-
ката си същност чрез думи и действия, които са твоята 
маска, зад която се криеш ти – нещастно искащ да си 
друг. Така влизаш в живота на някоя наивна душа, ко-
ято повярвала на този цирк, осъзнава, че всъщност ти 
не си човекът, за който се представяш и тръшне вра-
тата пред носа ти и буквално те изхвърли от живота си. 
Да, този с маските и лъжливата същност съм аз, а за 
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свой „гостоприемник“ бях избрал момиче, което не 
заслужаваше болката, която ѝ причиних. 

Ако бях паразит, щях да съм Trуpanosoma 
gambiense, атакуващ централната нервна система на 
хората и довеждащ до смърт. Характерно за този пара-
зит е, че се пренася от мухата цеце. В съзнанието ми се 
е запечатало различното име на тази муха и сега, че-
тейки за нея, разбирам как чрез ухапването си, тя 
вкарва в организма на нищо подозиращия човек пато-
генните метациклични трипомастиготни форми на 
трипанозомата и предизвиква смъртоносната сънна 
болест. Мухата цеце също е паразит, но външен и се 
различава по описаните досега паразити – има крила, 
хобот, крака и принадлежи на семейство Muscidae. 

Досаден като муха ми казваха някои – кацам от 
душа на душа и досаждам. Отегчавам и изморявам хо-
рата. Кой обича подобен тип хора? Никой, прав си. 
Много странно, всички са били прави, когато са ме оп-
риличавали на паразит или по-точно на същество, ко-
ето никой не иска в живота си. Замислих се – или се 
променяш, или ще останеш вечно отхвърлен, вечно 
сам. 

Тръгвайки си от библиотеката, объркан и изне-
надан, как книга с паразити ме накара да се замисля и 
да направя промяна. Как подобно нещо преобърна жи-
вота ми за секунди. Казах си – избирай, или нещастен, 
изгонен, срамуващ се от собствената си същност пара-
зит, или точното обратното – „паразит“, даващ и но-
сещ щастие и живот. Имам избора да бъда какъвто 
реша, ще бъда различен, но някак осъзнал къде е проб-
лемът със собствената ми същност и преследващ про-
мяната. 

А ти какво избра? 
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Moritz    Kiran 
 
 
My name is Moritz Kiran 
from Germany. I am 21 
years old and just finished 

my first year of Medical 
school. In high school I al-
ways had a big interest in 
general biology and in par-
ticular the biology of the hu-
man body. This led me onto 
the path of wanting to study 
medicine. After a gap year I 
decided to apply to Plovdiv 
Medical University. The 
first couple of weeks passed 
and I knew that I had made 
the right decision to come to 
Plovdiv. The studies might 
be challenging but it´s all 
going to be worth it in a cou-
ple of years. I am looking 
forward for the years to 
come, the things I will learn 
and the experiences gained.  
 

  
 
 

Tiny Body – Big Brain 
 

The thought of a one celled organism being able to control 
a mammal seems like Science Fiction but is reality in our 
world. It is even more absurd that this one celled parasite 
has infected approximately half of the human population 
and can be found in over 200 different species ranging 
from birds to reptiles to mammals. This smart parasite is 
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Toxoplasma gondii from the subkingdom of Sporozoa and 
is recognized as the most common protozoan disease glob-
ally. The definitive host of T. gondii are cats while humans 
and other vertebrates are the intermediate host. 

The parasite occurs in three forms, trophozoite, tis-
sue cyst and oocyst. Infected cats excrete oocysts in their 
feces. The oocysts stay in the soil or water where they de-
velop into the infective form. If the infective form is in-
gested by another animal (an intermediate host) the oo-
cytes release sporozoites. The sporozoites then infect the 
intestinal epithelial cells. After a while the infected cells 
rupture and release trophozoites. The trophozoites spread 
through the blood and lymph to infect any type of nucle-
ated cells in all kinds of tissues and organs. If the primary 
infection is chronic, tissue cysts are formed in muscles and 
other tissues. The cats then get infected by eating animals 
with tissue cysts. We humans can contract the parasite by 
eating oocyst contaminated fruits and vegetables, by 
drinking contaminated water, by eating undercooked meat 
containing tissue cysts or through blood transfusion from 
an infected person to a healthy person. Most of the time 
the infection is asymptomatic but in case of an illness (Tox-
oplasmosis) the symptoms are similar to the ones of the flu 
(e.g. tender lymph nodes, muscle aches etc.). The symp-
toms last for a couple of weeks to months after which the 
parasite remains in the human body but in an inactive 
state and becomes reactivated again in case the host be-
comes immunosuppressed. 

T. gondii can also spread to the brain and in hu-
mans is also associated with schizophrenia, intermittent 
explosive disorder and suicide but has never been proven 
to be the direct cause. Scientist are still not sure how the 
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psychologic diseases and the parasite correlate. We know 
more about the change of behaviors caused in mice and 
rats by T. gondii. The ultimate goal of T. gondii is to reach 
its definitive host (cats) and it fulfills this by slightly chang-
ing the behavior of the rodent. Usually rats and mice avoid 
cats and their odors but it could be seen in experiments 
that infected rodents would show a reduced aversion to-
wards the feline odor. This would cause more infected ro-
dents to fall prey to cats thus spreading T. gondii to its final 
host. In rats T. gondii is also spread sexually through the 
male ejaculate and it could be observed that female rats 
showed a greater attraction towards infected males. The 
females spend more time close to the infected male and are 
more willing to try to reproduce with them. This way the 
amount of T. gondii infected rats increases and so do the 
chances of reaching the final host. It is still unsolved how 
exactly the parasite causes these changes but there are a 
couple of different hypotheses. One hypothesis states that 
the behavioral changes could be due to the disruption of 
dopamine signaling in the brain. Meaning T. gondii in-
creases dopamine signaling in the brain. The functions of 
dopamine are motivation and goal – directed behaviors. If 
the dopamine amount is increased substantially it could 
lead to atypical motivation to explore predator odors. A 
second hypothesis displays the possibility of changes in 
the rate of testosterone synthesis in rats. T. gondii also in-
vades the testes of male rats, leading to an up-regulation 
of the testosterone synthesis. The result is an increase of 
male sexual pheromone leading to the amplified attraction 
to females, the other result is that the excess testosterone 
leads the male rat to pursue more sexual behaviors instead 
of protective behaviors thus increasing the chances to fall 
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prey to cats. These are just two of the hypotheses that 
could explain the behavioral changes in rodents. 

The research of this parasite continues and in a cou-
ple of years we might know more about how exactly this 
tiny parasite induces the changes. One thing is for sure, T. 
gondii is a very smart parasite. It is able to manipulate 
mammals, that are much larger, in its pursuit to reach its 
final goal. It has evolved to be capable to survive in more 
than 200 intermediate hosts increasing its chances even 
more. It is really quite fascinating how tiny beings like T. 
gondii are able to have a relatively high impact without be-
ing seen by the naked eye.  
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Sherrin     Jaison 
 
My name is Sherrin Jaison 
and I am a 17 year old girl 
from Scotland. I am a 
bright, hard working and 
determined individual. 
Medicine is my passion, 
there is nothing more in the 
world that I care more 
about than to be able to 
study and learn to help 

improve the health of other 
people. I believe hard work 
can get you any where in 
life. I have a growth mind-
set as I learn from my mis-
takes and I am able to pick 
myself up and keep going 
when I fail. It was my 
dream to study medicine 
and I would have never im-
agined that I would be able 
to do it, especially in an-
other country.      

I have a deep desire I 
have to work within the 
medical field. Medicine is a 
purpose I am determined to 
fulfil, as helping contribute 
to society in an impactful 
way is a path that greatly 
motivates me. 
 

 

Parasite of mind control 
 
Neuro-parasitology is the study of parasites that affect the 
brain and its effect on the host. Many types of parasites can 
influence human brains and some of these parasites can 
even manipulative cognitive functions in the host causing 
changes to the person’s behaviour and take control over 
their decisions. For example, infected rodents may lose 
their fear of cats and get themselves killed, thus the rodent 
presents suicidal behaviours due to Toxoplasma, which is 
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a parasite that has the ability to increase dopamine and 
other levels of hormones in the body, causing the host to 
act out of character.  

This same parasite can also cause extroverted be-
haviour in humans resulting them being extra sociable 
than normal. Toxoplasma gondii is a parasite that is basi-
cally found in cats and can be transmitted to humans. The 
parasite is transmitted orally by ingestion of undercooked 
meat and contaminated food or drink with cat faeces, 
transplacental, blood transfusion and organ transplanta-
tion. The invasive form of T. gondii is the oocytes contain-
ing tachyzoites and tissue cyst with bradyzoites. Definitive 
host is found to be domestic and wild cats with the locali-
sation of the parasite being in the intestine of these ani-
mals. In intermediate hosts such as humans, cats and Fe-
lidae the location of toxoplasma is in the heart, spleen, 
liver and brain. The pathogenicity of this parasite causes 
encephalitis for immunosuppressed and people with 
AIDS. The life cycle the parasite begins when a cat be-
comes infected after ingesting wild birds or mice with cysts 
in their tissue, then the cysts goes to the cat’s gastrointes-
tinal tract where it changes to oocytes and exits the cat’s 
body through its faeces. After the oocytes infects humans 
and other intermediate hosts through ingestion, the oo-
cytes then change into tachyzoites where they rapidly di-
vide in cells, causing tissue destruction and spreading the 
infection to different part of the body, including the brain. 
Eventually tachyzoites localise to muscle tissues where 
they convert to cysts or bradyzoites. They can transform 
back into tachyzoites upon entering a new host. In order to 
diagnosis the disease of Toxoplasmosis, laboratory test 
must be carried out, such as microscopic examination of 
the blood or bone marrow, PCR and serological tests can 
also be performed. 
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Canan    Stuke 
 
My name is Canan and I 
just completed my first 
year of Medical school in 
Plovdiv. I was born in Sep-
tember 2000 in Düsseldorf, 
Germany. At a young age I 
moved to Berlin with my 
parents, where I spent most 
of my school years. In 10th 
grade I moved to Kentucky 
for one year of an intercul-
tural experience. During 
my time in the United 
States I not only improved 
my English, but met a lot of 
inspiring people. One per-
son who really had an im-
pact on me was my health 
teacher in high school who 
encouraged me to go to 
Medical school. After com-
pleting two internships, 
one in a cardiac surgery 
unit and one in a nursing 
unit, my mind was set on 
studying medicine. 
 
 

As soon as I finished school 
in Berlin, I applied to Plov-
div Medical University. The 
past year was challenging, 
but I enjoyed it very much. 
The classes in our first year 
that I liked most were 
Anatomy and Biology. Still, 
Im looking forward to our 
curriculum in the second 
year. Living in Bulgaria, 
learning a new language 
and experiencing a new 
culture has taught me a lot. 
Having good friends to 
share the experience with 
makes life so much better. 
In my free time I enjoy 
working out with my room-
mate and hosting dinner 
dates for friends. In winter 
I went skiing in Pamporovo 
with my roommate and in 
spring my friend and I took 
a weekend trip to Istanbul. 
The decision to study medi-
cine in Bulgaria was defi-
nitely right. I’m excited for 
the years ahead of me. 
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Taking over Caterpillars – smart 
parasites 

 
Parasites are unpredictably smart organisms. What 
amazes me most is their ability to invade the brain in order 
to succesfully change the hosts behavior.  

During my research on parasites with such compe-
tence, I came across the Ichneumon, a parasitoid wasp 
family belonging to the insect order Hymenoptera. They 
appear to be sinister creatures as they invade the insect – 
usually caterpillars-  and confine their free will and inde-
pendance. It is good to notice that this mischievous crea-
ture does not care for human brains.  

Ichneumons are mostly found in urban areas, for-
ests and wetlands. They posess four wings and vary greatly 
in size and color from yellow to dark black.  

This parasite only invades one host species in order 
to complete its life cylce. Therefore Ichneumons have a di-
rect life cycle. It begins with an adult wasp mating with an-
other adult wasp. This wasp then goes on to find its host 
with her antennae. When the adult wasp has found a but-
terfly caterpillar, it releases a pheromone that paralizes the 
insect, making it defenseless. It then uses its ovipositor to 
inject her own eggs into the insect. Alongside the eggs, par-
ticles that prevent the immune system from destryoing the 
eggs are placed into the caterpillar. The wasps eggs hatch 
inside the host and larvae emerge. They begin the feed in 
the host, but without destruction of the vital organs of the 
Caterpillar. The larvae mature within days. With their tiny 
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teeth, they slice through the caterpillars skin and escape 
their host in order to complete the next stage of their life 
cycle. The wasp larva form into pupa as they spin cacoons, 
which they need as protection. Consequently the pupa 
form into adult parasitic wasps and the life cycle can natu-
rally begin again.  

While this life cycle does not appear to be complex, 
the completion of the adult form would not be as easy with-
out the help of the host. A caterpillar usually spins its own 
silk in oder to protect itself from a variety of dangers, in-
cluding predators. The parasitized caterpillar does not 
spin its own cacoon anymore, but adds additional layers 
on top of the pupae. It then goes on to act as a personal 
bodyguard to protect the cacoons from other invaders and 
parasites. The caterpillar eventually dies from starvation.  

It is astonishing to see the caterpillar protect the off-
spring of the parasitic wasp that essentially killed it.  

There are hypotheses regarding the mechanism of 
brain control, but not nearly enough documentation for a 
clear understanding of these distinctive parasites like the 
parasitic wasp. 

One possibility of the succesfull change of the hosts 
behavior can be traced back to an invasion of the hosts 
brain. It is believed that the wasp virus, which was injected 
with the eggs, reaches the brain of the caterpillar to cause 
these actions that are so unnatural for the caterpillar. The 
venoms assumably target neurons in the central nervous 
system. This complicated process of targeting of the cen-
tral nervous system would have to induce an immune cas-
cade response in the host. Is the change in behavior the 
result of the parasites interaction with the host, or is the 
causative agent the direct manipulation from the parasite?  
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How exactly the parasites, like the wasp, gain full 
control of the caterpillar has to be researched fruther.  

This manipulation seems odd, but is part of nature. 
It is also an indication that parasites like Ichneumons are 
smart, and complex creatures. I wish that these „mind-
controls“ are further under research to fully understand 
the process. I believe that this will help us understand how 
susceptible we are to such manipulations by parasites.  
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Йоана  Щербин 

 
 
 
Казвам се Йоана Щербин 
и съм 1-ви курс „Меди-
цина“. Беше ми зададен 
въпросът: Какво е Меди-
цинската биология за 
мен? Лесно. Това е пър-
вият изпит, на който ме 
скъсаха…     
 

 
 

Ако бях паразит… 
 
Ако бях паразит, какъвто според бившия ми съм, щях 
да съм Phlebotomus papatasii. Кой не би искал да е 
малко, невинно, комарообразно, двукрило насекомо 
от разред Diptera. Все пак са над 80 000 вида специа-
лизирани насекоми. Нека да бъдем честни – коя дама 
не иска да има „ангелски строеж“, с много добре развит 
устен апарат, ценящ се от колегите ни дентална и 3-ти 
курс. Нека разгледаме приликите между мен и женс-
кия флеботомус: 

• Тя може да смуче и растителни сокове, а аз се 
тъпча със салата като тревопасно, стараейки 
се да запазя що-годе прилична фигура. 
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• Кръвосмученето ѝ се отдава преди копулация, 
а на мен… Какво да се прави – има нещо тол-
кова съблазняващо в почти суровия бургер с 
картофки и лучени кръгчета. 

• И накрая, но не на последно място – флебото-
мусът кръвосмуче нощно време, а деня пре-
карва в дупката си. Тук определено виждам 
приликата. За да бъда напълно честна – кой 
не обича да прекара цяла вечер навън, купо-
нясвайки. Разбира се, през деня се отдавам на 
задълбочено, съсредоточено и продуктивно 
учене (най-вече по биология). 

Естествено има и значителни РАЗЛИКИ! Давам 
гаранция, че нито един индивид не е развил токсо-
алергична реакция. Е може да е имал инцидент с отро-
вен бръшлян, но поне не разнасям папатациева треска, 
чиито симптоми изпитвам след бързо изяждане на 
цяла купа замръзнал сладолед. 

Но да се върнем на онзи примат, бившето ми га-
дже и моето мнение за това какъв паразит е той. Ако 
погледнем фактите и данните, събирани от 8-месеч-
ните ми изследвания, той ще е паразитът, описан от 
Batsch през 1786г. Не мога да се сетя за по добър пред-
ставител на род Echinococcus – Echinococcus 
granulosus (кучешка тения). Подобно на ехинококо-
зата, заболяването, което причинява кучешката тения, 
нашите взаимоотношения бяха тежки и единственият 
лек беше оперативно изкореняване на връзката ни. 
Приликите не спират тук. Влиянието му беше меха-
нично и токсично. Кистата на Echinococcus granulosus 
има големи размери и притиска тъканите на 



 77 

поразения орган, най-често това е черния дроб. Горе 
споменатият индивид имаше определено влияние 
върху моя черен дроб, но по съвсем различен начин. 
Може да се каже, че подобно на междинния гостопри-
емник съм изпаднала в тежък анафилатичен шок. 

Някои паразити са по-опасни от други. Много от 
тях нанасят сериозна вреда. Други са толкова безо-
бидни, че дори не им се обръща внимание. Някои па-
разити могат да съществуват заедно в хармония, но 
при други леталният край е единственият изход.  

Истината е, че живеем в перфектната екосистема. 
Знаехте ли, че ако гравитацията беше малко по-силна, 
вселената щеше да стане на топка? А ако гравитацията 
беше малко по-слаба, вселената щеше да се разкъса и 
нямаше да има звезди и планети. Гравитацията е 
точно толкова силна, колкото трябва и ако отношени-
ето на електромагнитната сила и силовото взаимо-
действие не бяха точно един процент, животът нямаше 
да съществува.  

Въпреки че повечето сравнения, които направих, 
са плод на въображението ми или на голямо преувели-
чаване на истината, вярвам в съвършена хармония, ко-
ято привидно постоянно излиза от баланс. Истината е, 
че приемаме промените, независимо какви, като дис-
баланс в природата и в живота ни. Но Бенджамин 
Франклин е казал, че единствената константа в живота 
е промяната. Способността на човек да се адаптира 
към тези промени определя успеха в живота. 
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Христо  

Гачовски 
 
 
 
Казвам се Христо Гачов-
ски. Студент съм по ден-
тална медицина. В първи 
курс съм и това беше 
първата за мен свободно 
избираема дисциплина, в 
която се включих. Смя-
тах, че ще бъде трудно и 
скучно, но всъщност 
беше много забавно и по-
лезно. Изключително 

много ми помогна за из-
пита по медицинска био-
логия.  
Медицинската биология 
през изминалата година 
за мен беше едно от най-
приятните упражнения. 
Всеки път научавах нещо 
ново. Правехме различни 
практически опити, ко-
ито помагаха да запом-
ним още по-бързо мате-
риала.  

А сега накратко за 
едно от моите любими 
занимания, а именно ту-
ристическите преходи. 
Те винаги са много за-
бавни, особено когато 
съм с любимите ми хора. 
Винаги ходим на много 
интересни и красиви 
места. Всеки път дести-
нацията е различна. 
Най-забавно и зареж-
дащо е, когато не знаем 
точния път до крайната 
дестинация и трябва 
ние самите да измислим 
пътека. Дори и да загу-
бим малко повече време, 
ние винаги сме заедно и 
се забавляваме.   
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Ако бях паразит… 
 
Попаднах в почвата и останах там в продължение на 2-
3 седмици. Хората се грижеха доста добре за мен, 
всеки ден редовно ме хидратираха и така успях да „уз-
рея“. В градината, в която живеех, се отглеждаха много 
зеленчуци – лук, марули, моркови, чесън и други. На 
мен най-много ми харесваше да бъда близо до мару-
лите. Бяха ми най-приятни, защото пазеха сянка на 
почвата, за да мога да се развивам добре. 

Една сутрин стопанката на двора дойде да откъсне 
марули и лук, защото щеше да прави салата. Изпла-
ших се, че с мен е свършено и ще се оттека в канализа-
цията, но за моя радост, тя леко преплакна марулите и 
аз успях да оцелея. 

По-късно през деня вече бях в хранопровода на 
моя гостоприемник. Бързо се добрах до червата, къ-
дето излюпих личинка. От този миг нататък започна 
мигрирането ми в тялото на моя гостоприемник. 
Първо се добрах до порталната вена, след това по най-
бързия начин до черния дроб. После се насочих към 
долната куха вена, а в последствие поех към белодроб-
ната артерия. В следващия миг аз вече бях стигнал до 
белия дроб. Тук беше време да си почина малко. Близо 
седмица… Разхождах се към бронхиолите и алвеолите, 
защото там се хранех доста добре с еритроцити, нарас-
твах и ставах все по-голям. 

Стопанинът ми още не подозираше, че съм се нас-
танил в организма му, въпреки че през това време той 
се чувстваше вече доста отпаднал. Но аз продължавах 
да си скитам, защото ми беше скучно да стоя на едно 
място. Стигнах до трахеята и глътката и отново 
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попаднах в хранопровода, от където се придвижих до 
тънките черва. Тук си постоях доста време, около два 
месеца, през които достигнах до полова зрялост и на-
мерих други себеподобни, с които започнахме да се 
размножаваме. 

През това време нашият гостоприемник навярно 
беше разбрал, че нещо в организма му не беше наред. 
Изпитваше задух и имаше кашлица, дори и кървави 
храчки, защото, за да се храня, аз разкъсвах и някои 
негови капиляри. Оплакваше се и от силно главобо-
лие, и от непрестанна отпадналост. Посещението му 
при лекар беше неизбежно. 

Скоро той го направи. С неговите оплаквания док-
торът беше на 90% убеден какъв е проблемът му, но ис-
каше да се направят нужните изследвания, за да се 
даде крайна диагноза и последващо лечение. 

За изследванията той искаше фекална проба, 
проба от храчките му, както и проба от почвата в гра-
дината, от която той бе консумирал зеленчуци. 

Изследванията дадоха положителни резултати – 
наличие на яйца в почвата и изпражненията, както и 
ларви в храчките. Благодарение на тях лекарят вече 
беше абсолютно сигурен в предположенията си, а 
именно, че става дума за заболяването аскаридоза, 
причинено от детския глист (Аscaris lumbricoides). 

Стигна се и до момента как да се отърват от мен 
или по-точно от НАС. В същото време и аз наред със 
всички мои приятели и приятелки искахме да напус-
нем своя гостоприемник, защото не ни беше вече ком-
фортно, след като му причинихме толкова неприят-
ности. 

Лекарят даде специални инструкции на нашия 
гостоприемник, според които задължително беше да 
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се поддържа отлична хигиена в дома му: пране на 
всички дрехи и спално бельо при висока температура; 
добро почистване и дезинфекциране на пода и всички 
повърхности; стриктно и често миене на ръцете, осо-
бено след досег с почва; както и перфектно измиване 
на плодове и зеленчуци преди консумация. Разбира се, 
това нямаше да е никак достатъчно. 

Той започна и медикаментозно лечение. Терапи-
ята беше сериозна и щеше да продължи дълго време, 
защото и ние доста дълго време бяхме в тялото му, без 
той да разбере. Но след дълга борба успя да се отърве 
до един от нас. 

След всичко, което преживя, той получи доста 
добра поука – а именно да не консумира плодове и зе-
ленчуци, без да е сигурен в това колко качествено са 
измити. И разбира се, той изгради перфектна лична 
хигиена. 

Благодарение на този случай, всички фермери и 
градинари в района бяха изрично предупредени, от 
една страна, да не наторяват земите си с човешки 
фекали, които могат да съдържат аскарисови яйца, а 
от друга – да извършат тестове за евентуално наличие 
на такива в почвата. 

Изводът е, че във всеки случай и всяка ситуация, 
колкото и негативна и лоша да е тя, може да има и нещо 
хубаво. Лошото наистина е, че човекът е изстрадал това 
мъчение и със сигурност той не е бил и единственият. 
Положителните страни, обаче, са повече в случая – съз-
даване на по-строг контрол върху дезинфекцията на 
всички обществени тоалетни и върху обработваемите 
площи в района, както и изграждане нова, по-добра 
лична хигиена.  
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	Комитова
	Казвам се Виктория Комитова и съм на 21 години. Родена съм в малък град, разположен в подножието на Балкана – Троян. Още от ранно детство пишех стихотворения, които тайно криех. Години по-късно се престраших и дадох гласност на тази моя страст и така до ден днешен. Дълги години тренирах биатлон, а когато давах допинг тест, неведнъж ми казваха, че запечатвам пробите си със старателност на лекар, без дори да подозират, че именно това е мечтата ми. През 2017 г. започнах обучението си по специалност „Военен лекар“ в град Варна. Живеех с амбицията, че съм намерила призванието си, но се оказа, че представите ми се различават от реалността. Година и половина по-късно събрах смелост за промяна. Кандидатствах наново, като започнах образованието си отначало в МУ – Пловдив. Към днешна дата съм удовлетворена изцяло от избора си. 
	Дисциплината „Медицинска биология“ за мен е една стабилна основа, върху която ще надграждам през следващите години. Благодарение на старанието на преподавателите от Катедрата, се научих да разсъждавам, преди да дам отговор, да бъда инициативна и да изисквам повече от себе си. Осъзнах също, че знанието е сила, с която един ден ще можем да спасим човешки живот.
	Ако бях паразит…
	Реших да се трансформирам чрез въображението си в паразит, да вникна надълбоко, да се впусна в дебрите на едно привидно познато, но само външно, място – човешкото тяло… Любопитен съм и не ми е достатъчно да бъда само интрацелуларен паразит, който е затворен в една килийка – клетката, и който разваля мира и синхрона на нейните жители – митохондрии, рибозоми, хромозоми и др. Ще се превъплътя и в екстрацелуларен паразит. Ще плавам в морето от течности, ще бъда капитан на собствения си кораб, който ще напада, ограбва и нанася вреди на другите все едно е пиратски, но обещавам да бъда и подобен на луксозен круиз, който да носи наслада от преживяването. Ще направя всичко по силите си да елиминирам моите нападатели – клетките на имунната система. Ще съм един истински изследовател и пътешественик като Вашку да Гама, открил морския път до Индия. Ще изследвам най-интимните части от тялото, неразгадани и до днес изцяло. Ще обитавам целия организъм, който е като дълбок океан, криещ тайни. В някои от случаите няма да имам нужда дори да излизам на повърхността, защото ще бъда ендопаразит. А в други случаи точно обратното – ще предпочета да паразитирам по повърхността на тялото на моите гостоприемници като ектопаразит. 
	Казвам се Pediculus capitis. Един ден се събудих и... Бях в розова детска стаичка и я видях с моя чифт прости очи – Мари. Първото, което ме плени, бе кафявата ѝ буйна коса, с която моето тяло се сля хамелеонски. Тя ухаеше нежно, което усетих с чувствителните си антени. Чрез своите закривени нокътчета се залових здраво за косите на Мари. Започнах жадно да смуча кръв от скалпа, опиянявах се. Правех това по 3-4 пъти на ден, а тялото ми се уголемяваше, чувствах се сит и мощен. Привързах се към гостоприемната Мари, все пак бях моноксенен. Снасях яйцата си – моите гниди, и те се нижеха една зад друга като мъниста по дължината на косата. От тях се излюпваха личинките, а по-късно и имагото. Моят път беше поет и продължен от себеподобните ми. Оставях следи по четката за коса, с която момичето всяка сутрин прилежно решеше косата си. Скоро тя започна да се заплита. Появиха се и рани със секрет. Мари започна да става раздразнителна. Майка ѝ третираше косата ѝ с различни шампоани, лосиони и масла, като целеше да запуши моите стигми, но опитите бяга напразни. Аз и моите потомци преживявахме и без въздух. Скоро се наложи да подстрижат косата изцяло на момичето, за което тя дълго плака… Прости ми, Мари, но аз съм просто един кръвосмучещ ектопаразит, който преживява благодарение на теб… 
	Казвам се Balantidium сoli и цялата ми клетъчна повърхност е осеяна с къси реснички, чрез които се движа. Един ден пък се събудих и… Венецуела горещо ме приветства! Хуан Ферер притежаваше ранчо с огромна свинеферма. Свиневъдът не подозираше за моя коварен план. Първоначално се заселих у една свиня, като в нея образувах множество цисти. И тъй като Хуан беше в близък контакт със своите животни, на които грижовно почистваше местообитанието и консумираше от тяхното месо, тялото му моментално се превърна в следващия ми разкошен дом. Хуанито погълна цистната ми форма с мръсните си ръце, които често забравяше да измие. В този момент аз се наместих удобно в просвета на дебелото му черво и се хранех със съдържимото. Не създавах проблеми на стопанина до момента, в който имунната му система не отслабна. Тогава чрез вегетативната си форма проникнах в субмукозата на червата, навлязох чак до мускулния слой и разруших кръвоносните съдове. Нахраних се с еритроцити, левкоцити и всичко, което намерих за вкусно и полезно. Свиневъдът започна да забелязва кръв и слуз във фекалиите си, понякога се чувстваше отпаднал и вдигаше температура. Своевременно той взе мерки, като освен това осъзна нещо просто, но много съществено – поддържането на добра лична хигиена и ветеринарният контрол са от огромно значение и никога не са за подценяване… 
	Аз съм просто кърлеж. Един ден лека-полека се разбудих и… бях на източния бряг на река Колорадо край град Лайм, където весело играеха деца. Времето беше топло и влажно, типично за юни месец, а това означаваше само едно – обилно хранене, активно раз-множаване и откриване на моите жертви. Обичам тревите, зеленината, растителността, защото там се крия аз. Обичам и босите крака, откритите части на телата, които сякаш чакат да им скоча и да отпия от кръвта им. Харесах едно малко момче с нежна кожа. Попаднах върху босите му крака, срязах кожата му с хелицерите си и вкарах хобота си. Прикрепих се здраво за кожата на левия му крак чрез своите шипчета и започнах да смуча. Малкото момче не усети болка благодарение на анестезиращото вещество, което отделих. Нахраних се обилно с кръв, а след това я повърнах обратно заедно със спирохетите на Лаймската болест – Borrelia burgdorferi. Когато по-късно вечерта майката изкъпа сина си, тя дори не забеляза кожния обрив, който се беше образувал. Мина доста време и сякаш никой не усети какво бях сторил. Но дойде момент, в който момчето започна да се оплаква от главоболие, болки в ставите, почувства отпадналост и сънливост. Болестта, която предадох на момчето, беше в напреднал стадий. Това бе поредната ми жертва, която не пощадих… 
	Казвам се Leishmania donovani. Един особен ден се събудих и… Ето ме в Ангола, удобно настанен в червото на моя междинен гостоприемник – Phlebotomus papatasii. У него бях в промастиготна форма. Делях се усилено, правех кариера, достигах все по-нагоре към хобота му. Чрез него флеботомът ухапа и смука кръв от едно малко африканче, предавайки ме в моята камшична форма. Бях инвазиоспособен. Когато попаднах в крайния ми гостоприемник, към мен се насочиха полиморфоядрени неутрофили, които искаха да ме унищожат. По-късно макрофагите също пристигнаха и аз се прехвърлих в тях, като се трансформирах във вътреклетъчната си амастиготна форма. Размножавах се и във фагоцитите на слезката и черния дроб. Причинявах уголемяване на съответните органи, разположени в коремната кухина на малкото африканче. Макрофагите в организма му се множаха, опитвайки се да заместят тези, които бяха увредени и заети вече от мен, но напразно. Това беше грешен ход, защото аз завладявах безмилостно и тях. Наруших продукцията на цитокини, за да мога да се размножавам безпрепятствено. Отново победа!… 
	За броени минути се превъплътих в ролята на типичния паразит. Осъзнах, че патогени, които да създават неприятности, винаги ще има в изобилие. Като пресен пример е новият вирус, който, бих казала, е толкова упорит и надменен, че чак корона си е сложил и си мисли, че може да управлява света чрез злото. Все пак – доброто винаги побеждава. И точно по тази причина, ако паразитите бяха мое творение и съдбата им беше в моите ръце, то те щяха да придобият един истински различен, благороден облик. Нямаше да допусна да унищожават своите гостоприемници, използвайки ги за храна, а напротив – щях да открия начин да живеят в симбиоза с тях. Защото никое живо същество не заслужава просто да влезеш в най-интимното му лично пространство, дадено свише, да грабиш, за да задоволиш собствените си нужди, докато не го опустошиш напълно. Бих трансформирала и продукта на функционално активната полова система на паразитите. Нека новото им поколение идва едва след 100 години и процесът на размножаване да дава възможност на учените да ги наблюдават, изследват и „опитомяват“. Единственото, което не бих променила от характеристиките на паразитите, е тяхната адаптивност – тази способност е големият им шанс. Бих я запазила и като пример за себе си. Да се приспособяваш като човешко същество към средата, е пестене на излишно време и негативни емоции. Нека бъда „заразна“ като паразитите, но с ентусиазма и добродетелите си. Искам ценната и полезна информация да бъде „жертва“ на мозъка ми. Нека подобно на паразит в мен да се опрости морфологично и деградира всеки вреден и ненужен навик, който ме дърпа назад по пътя на самоусъвършенстването. 
	Ако бях паразит…
	Дияна  Минчева
	Казвам се Дияна Минчева от гр. Пловдив. Завършила съм Френска езикова гимназия „Антоан дьо Сент Екзюпери“ през 2019 г. В момента съм студентка по дентална медицина в МУ – Пловдив. 
	Изучаването на Медицинската биология беше удоволствие и изключително интересно пътешествие из света на паразитите, имунологията, молекулната и клетъчната биология. Позволи ми да навляза в микро началото и да си обясня причинно-следствените връзки за протичащите процеси и явления в живата материя. Това е науката, която би могла да отвори много нови хоризонти по дългия път към 
	Денталната медицина за мен е път, за който винаги съм мечтала. Това не е даденост, а сбъдното желание, призвание, което трябва да пазя! Определям се като романтичка, която вярва в Доброто, в Хората, в Красотата и в това, че копнежите могат да се осъществяват, когато ги визуализираме и работим упорито за тях. Стремежът ми в живота е да правя и дарявам добро, както и да го търся всеки ден. Любимият ми цитат, който смятам, че ме описва най-добре, е: „Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее… всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи.“
	ХУМАННОСТТА!
	Ако бях паразит…
	Паразитите – ужасът, който ни преследва векове наред! Тези малки клетки, червейчета, буболечици, които, като ги погледнеш, са или невидими за човешкото око, или толкова малки, че едва ли биха могли да ни причинят каквото и да е… Но само човек, който е бил засегнат, знае тяхната сила, водеща до големи последствия, а дори и до фатален край.
	Ако бях паразит… Ами, аз съм си! Какво имам предвид? Всеки човек спада към тази категория, защото паразитира по един или друг начин или в дома си, или на работното си място. Но всички по някакъв начин паразитираме на нашата планета Земя. Дори съществувайки и извършвайки физиологичните си нужди: дишане, хранене, отделяне и размножаване, вредим на околната среда. 
	Винаги са ме наричали „глистичка“ и не е случайно това сравнение. Слаба съм, не обичам да стоя на едно място, обичам движението и търся новото.
	Защо не направим едно сравнение между мен и моята двойничка?
	Затова – приятно ми е, казвам се Ascaris lumbricoides, или така познатия детски глист. Избрах точно него, защото пазя детското у себе си, обичам децата, а и изглеждам много малка. Тялото ми е дълго, неразчленено, със заострени краища и миниатюрна височина 20 – 40 см, идеално за една изящна женска глиста. Любимият ми цвят е розов, а и като паразит съм розово-бяла… Страхотно! Прекарвам цялото си време в тънките черва на човека. Това е единственият ми гостоприемник. Обичам си ги хората! Храня се с чревното съдържимо и слузта. Това са моите енергийни бонбонки. Както е написал Вапцаров в своето стихотворение ,,Кино“, „като жребица от разплодник“, отделям около 200 000 яйца в изпражненията на болния. 
	Винаги съм била принцеса или както казват паразитолозите – геохелминт, с изисквания към определени условия за развитието на яйцата – влага, кислород и оптимална температура. Дечицата ми – яйчицата – са специални: с четири обвивки, кой като тях… Най-външната им обвивка е дебела, белтъчна, вълнообразна, с жълто-кафяв цвят, но за съжаление, често отпада. Понякога са оплодени и зародишната им маса е концентрирана в средата, а в други случаи е разположена равномерно – не са оплодени.
	Обожавам да пътувам, да срещам новото и стихията ми е в биологичния цикъл. „Пътят е дълъг, но славен“ и започва от порталната вена в черния дроб. От там продължава през долната куха вена в дясната половина на сърцето и през белодробната вена – в белите дробове.
	Харесвам изисканата, нетипична храна, затова моите личинки, които са аеробни, се хранят с червените кръвни клетки – еритроцити. Чрез тях нарастват и са готови за нови приключения. През трахеята, бронхите и глътката попадат отново в хранопровода, а после и до тънките черва, където се развиват и достигат полова зрялост – достойни наследници на майка си!
	Обичам изкуството, театъра, киното и затова точно тук, аз съм актрисата, сценаристът и режисьорът. Причинявам всякакви увреждания: тежки инвазии, обща интоксикация, задушаване, разрушаване на тъкани, перитонит, влошавам хронични заболявания. С една дума – хелминт.
	Лошото е, че все повече се опитват да ме унищожат, но защо?!… На мен ми е толкова приятно да си живея като истинска консуматорка! 
	Животът на гърба на другите е хубав както при хората, така и при паразитите. Но всяко нещо с мярката си! Бидейки личност в истинския живот, бих искала да избегна това свое поведение и да бъда в помощ на другите. Искам да правя добро, да помагам, да се усъвършенствам, да обичам и да бъда обичана, да оставя положителна следа от съществуването си. 
	На учените – паразитолози, желая от сърце да бъдат все така упорити, да не се отказват и хуманността да живее в тях, за да може за паразитите да се чете само в учебниците и никой да не страда от тях! 
	Успех!
	Какво бихте направили, за да ,,избягате“ от имунните клетки?
	Туморите – чумата на двадесет и първи век! Болката, която причинява новината за това заболяване, е неописуема, а загубата на битката с болестта – пагубна за поразения и за близките му.
	Туморната клетка е бомба със закъснител, която се развива в организма през много дълъг период на време, но за съжаление, демонстрира своята проява в доста напреднал и понякога фатален период. Тези клетки ,,диригенти“ все още представляват загадка, която крие нови и неочаквани изненади за учените.
	И ето мислите на една такава клетка:
	„Нека първо изясня, че върху мен няма контрол и аз не се подчинявам на никого в организма. Мога да се размножавам, увеличавам и мигрирам, където пожелая… Слабо имуногенна съм и защитата срещу мен е неефективна. Притежавам механизми за ,,избягване“ на имунната защита. Чрез антигенната модулация, успявам да ,,скрия“ антигените си, когато срещу тях има вече образувани антитела. Принос към прикриването ми от имунните клетки е феноменът на туморното усилване. Притежавам блокиращи имунната система фактори, използвам синтезираните от организма молекули IgG, обогатявам се чрез наличните свободни TSA и образуваните имунни комплекси, които ми помагат да нараствам и да увеличавам своите размери. Ефектът на ,,изплъзване и промъкване“ ми е любим, защото по този начин успявам да засегна дисбаланса между скоростта на имунния отговор и скоростта на туморния растеж. Мога да избягам от защитата на организма и чрез активирането на Treg-клетки. Хубаво е, че се настанявам и в привилегировани, удобни само за мен зони, например в ЦНС, където оставам дълго време неоткрита поради хематоенцефалната бариера. По този начин имунокомпетентните клетки не биха могли толкова лесно да достигнат до мен и моето потомство.
	Аз съм една пакостлива, всестранно развита клетка, която причинява огромни поражения и в ,,бившия ми организъм“, и в настоящия мой „гостоприемник“, и най-вече на неговите обични близки. 
	Затова, мили учени, чакам Вашата инициатива, упоритост и най-вече ум, с помощта на които ще намерите ефективна техника. Чрез нея  ще успеете да ме разрушите! Но знайте, аз винаги ще остана тази ,,известна канцерогенна точица“, която ще занимава Вашите умове. 
	Успех! И все пак, не ме забравяйте! Съществуват начини, чрез които  да помогнете да не ме ненавиждат, да няма толкова сълзи и разбити сърца заради мен!“ 
	Ако бях паразит …
	/
	Веселина 
	Тази година представите ми за дисциплината медицинска биология се промениха значително. По време на лекциите научавах всевъзможни и интересни факти за нашия свят от молекулно равнище до цял организъм. Наблюдаването под микроскоп и надникването в един съвсем различен микрокосмос, бе несравнимо за мен изживяване. Искам сърдечно да благодаря на хората, които ми показаха тази нова вселена!
	Павлова
	Аз съм Веселина Павлова от града на липите – Стара Загора. Сред любимите ми занимания са четенето, тенисът на корт и спортните танци. Винаги съм се интересувала от това какво се случва в заобикалящия ме свят. Предметът биология за мен още в ранно детство е означавал много и трудно бих се вместила само в няколко реда... Биологията като наука е необятна вселена... Тя може да ти даде много, да те научи, да те обогати. Множеството открития в областта на тази наука са предпоставка за изясняването на редица необясними до тогава явления.
	Ако бях паразит …
	Ако бях паразит …
	Всеки ден човек си задава най-разнообрази въпроси. Въпроси, които са свързани с неговото ежедневие. Въпроси, които го вълнуват или такива, на които никога няма да бъде намерен отговор. Никой все още не си е задавал въпросът „ Ако бях паразит?...“. Тогава биха възникнали още въпроси... Какво би било усещането да съм паразит? Как ще оцелея в чуждия организъм? А нима нанесената вреда на даден организъм няма да бъде от жизненоважно значение за моето оцеляване?
	Единственият начин да отговорим на тези въпроси е да се поставим на мястото на паразита. Така устроени, те искат да оцелеят в заобикалящата ги среда – гостоприемника. Независимо, че причиняват вреда, това за тях е единственият начин да просъществуват. Ако в действителност искаме да надникнем в света на тези създания, е нужно да погледнем нещата през тяхната призма.
	Какво ли би било да съм паразит? ...
	Успях да оцелея, да се преборя, да създам потомство...но денят на моята смърт настъпи. Реших, че може би трябва да направя една ретроспекция във времето и да си припомня моменти от моя живот. Тогава възникнаха въпросите „Бих ли променил нещо? А нима едно различно мое решение би било съдбоносно за мен, за останалите клетки, на които съм причинил вреда? А дали едно такова решение  нямаше да доведе до една по-добра версия на живота ми?“ Единственото, което знам със сигурност е, че не мога да го променя. Въпреки това, аз харесвам своя жизнен път и бих се радвал да ви го споделя...
	Нека първо да се представя. Аз съм Entamoeba histolytica. Бях голям около 20µm и имах овална форма, която беше непостоянна поради издаването на псевдоподи. Живеех в лумена на дебелото черво и бях слабо подвижен. Въпреки малките си размери се опитвах да дам всичко от себе си и да порасна, да умея да се движа по-бързо и да оцелявам в организма, който обитавам. Един ден всички мои усилия дадоха резултат. Предполагам, че размерите ми се увеличиха около два пъти и вече се движех сравнително бързо. Чувствах превъзходство пред останалите клетки. По мен вече ясно се разграничаваха външно разположена прозрачна и хомогенна ектоплазма и вътрешна дребнозърнеста и слабо вакуолизирана ендоплазма. Аз отново живеех в дебелото черво. Изхранвах се благодарение на псевдоподите си. Хранех се с кръв.
	Един ден аз бях 12 µm. Спомням си, че  бях попаднал на място, където не ме желаеха много. Всички клетки се отнасяха относително зле към мен. Никой не желаеше присъствието ми... В един момент дори започнаха да ме атакуват след като исках да отида в друг орган в тялото. Това не можеше да продължава и реших да предприема друго действие. В крайна сметка никой не ме задържаше на това място и реших да се преместя на съвсем ново. Място, където ще мога да водя нормален, според моите потребности, живот. Въпреки страхът, който ме беше обзел. Въпреки че бях несигурен доколко ще е успешно това мое решение. Въпреки че ситуацията на новото място би могла да бъде по-лоша от тази, в която се намирах, аз се престраших. Направих тази крачка в името на моето оцеляване. Помня, че бях готов да се боря. Случи се, че успях. Попаднах на едно съвсем ново за мен място. Разбира се имаше определени фактори, които ме улесниха при проникването в клетките. Може би се чудите как навлизам в тъканите. Много е просто – отделям ензима хистолизаин, с чиято помощ се разгражда междуклетъчния матрикс. Притежавам и липофилен белтък, който лизира клетките чрез образуване на пори в мембраните им. Благодарение на тези мои качества аз оцелявах и се изхранвах.
	В един момент, обаче, всичко се преобърна... Започна се с намеса от външната среда. Усетих го, защото се бях справил и отвоювал мястото си на новото ми местообитание. Тази намеса се усилваше всеки един ден. Пречеше на нормалното ми съществуване, пареше, болеше. Упорствах, не исках да се дам лесно. Надделя. Бях победен, но ще си отида спокоен, защото знам, че имах много победи и нелесен път.
	Казвам се Стоян Иванов и съм израснал в малкия средногорски град Панагюрище. Медицината за мен е сбъдната мечта. На нея се вричаш, обичаш я, даваш всичко, за да достигнеш съвършенство. Темата на есето ме докосна лично и опитах да предам лице и душа на болката, но и да се придържам към научната сфера и фактите, които тя изисква. 
	Стоян 
	Иванов
	Историята на туморната клетка. 
	Как преодолях защитата на имунитета?
	“А solis ortu usque ad occasum“
	От изгрева на слънцето до неговия залез
	Аз бях промяната – глътката свеж въздух, отговорна за унищожаването на индивидите и хилядите човешки съдби…
	Години наред аз раснах една от многото. Бях просто клетка, програмирана да служи на организма сляпо, без мнение. Гледах как организмът, на когото служех, се самоунищожаваше, но въпреки това рабо-тех. Стресът, алкохолът, могъщата доброволна „химическа кастрация“ бяха само част от причините да се променя.
	Различното не беше приемано. Различното беше осъждано. Различното беше подлагано на съмнение и унищожавано. Всичката тази хомогенност ме отвращаваше. 
	Научих, че съществуват клетки-дезертьори. Тяхна най-важна характеристика бе хетерогенността им – нещото, което аз търсех. Туморните клетки проявяваха два вида антигени – туморно-специфични антигени (TSA) и туморно-асоциирани антигени (TAA). Туморите нанасяха вреда на организма, на който служеха доскоро. Спотайвайки се в привилегировани зони като ЦНС, туморите растяха необезпокоявани и поетапно завладяваха своите територии.
	Организмът сякаш четеше мислите ми и бързо разбра какво се случва. Задейства физиологичните си механизми. За кратко време създаде големи количества антиоксиданти, дезактивиращи химичните канцерогени, включи в борбата гените-редактори и кейлоните. Целеше да прекъсне растежните фактори и да попречи на клетъчното делене и нарастване на туморите, но вече бе късно – революцията беше факт…
	С времето се превърнах в различна клетка. Вече не бях част от многото. Следвах неотлъчно „Закона на трите А“ – Адаптивност, Агресивност, Атипичност. Разпръснах се като черна прокоба над спокойни поля и метастазирах. 
	Естествената резистентност се присъедини към борбата. Цитотоксичните макрофаги се опитаха да ме инфилтрират чрез туморно-некротизиращите си фактори (TNF). NK-клетките, които бяха най-верните главорези на имунитета, бяха също по петите ми. Лесно се справих и с тях – използвах имунните комплекси, блокирайки антитялозависимата клетъчна цитотоксичност. Натоварих Fc рецепторите на NK-клетките и те не можеха да ме лизират. 
	Главорезите еволюираха в лимфокин-активирани убийци, които сипеха бомбите си върху моите владения, но аз се изплъзнах, промъквах се с балетна стъпка измежду заплахите. Чувствах прилив на енергия. Бях малкият-голям ветеран от войната. Опитът ми подсказваше къде е поредната мина, поставена от организма в собственото му отчаяние. Искрено се забавлявах, но усещах, че нещо не достига. Предизвиках неоангиогенеза и ето: вече имах свой кръвоносен съд – таен горски път, чрез който се хранех и уголемявах. 
	Организмът бе изтощен. Безпомощността му го накара да прибегне до придобития имунитет, който бе най-малко ефективното му оръжие. Туморно-специфичните Tc не се справиха срещу вирусно-индуцираните TSA. Плазматичните клетки бяха жестоко разгромени в битката им с туморните клетки с изразени TAA. След като активирах Treg, аз парализирах напълно имунната система на организма.
	Опиянена от победите, аз дезактивирах последната защитна линия – туморно-супресорния ген p53. Вече нямаше регулатор на сгрешената ДНК. Клетките, програмирани на един и същ принцип, се оказаха неспособни да открият собствените си грешки и тяхната неадекватност доведе до грешки в генетичния код, които организмът не бе виждал досега. Малко по малко колониите от клетки отпадаха или се израждаха в огромна армия, която ми служеше. Бяхме в мозъка, матката, черния дроб, белия дроб, доведохме до тотална полиорганна недостатъчност. Тялото изнемогваше. Опита поредната доза „химическа кастрация“, която сякаш му помогна да се самоунищожи. Вече бяхме прекалено много. Нямаше нужда от антигенната модулация, която в началото ме спасяваше от това да ме разкрият „отрядите на смъртта“. Имунитетът бе компрометиран. Присъствах във всяка система в тялото. Организмът бе сразен и дори собствените му органи не бяха в състояние да го чуят. 
	Епилог:
	Тънък писък на цигулка в тъмната и хладна нощ озвучи края. През малкото прозорче на малката къща се вливаше лунна светлина. Лъчите покриваха напълно тялото и сякаш приканваха душата да напусне този свят. 
	Това е моята история – някои ме наричаха рак, други – дявол, но аз съм тук, за да ви припомням цената на грешките, защото грешките са това, което изгражда нашата съдба…
	Аз бях промяната – глътката свеж въздух, отговорна за унищожаването на индивидите и хилядите човешки съдби…
	Стоян Митев – студент по медицина и непоправим романтик. Дошъл от сладкия южен прованс – града на Богородица – Хасково, в сублимния български Рим – Пловдив. С наивност на антилопа и лъвска непоколебимост да дири сахарските си миражни оазиси и утопично да сътвори от тях Едемови острови, в които да засели съвършенството по несъвършен начин.
	Стоян 
	Митев
	Ефтихизмия (Ако бях паразит…)
	Ефтихизмия (Ако бях паразит…)
	Ако бях паразит, щях да бъда Ефтихизмия (от гр. Ευτυχία – щастие). Надявам се, че съществува някъде – там. Вярвам, че не е поредната Йовкова бяла лястовица – проекция, създадена в пристъп на слабост на човешкото у мен. Искам да се припозная в малцината, чието дръзновение да мечтаят със замах се отплаща с храбри фантазии, облечени с реални одежди. Знам, че такава „болест“ е лек за цяло едно човечество.
	Ефтихизмията има жълто, късичко елипсовидно телце. Нетипична, единствена по рода си, тя „паразитира“ в душата. Малко познати интрапсюхарни хелминти – антидот срещу жестокостта на реалността. Те не са лакоми епикурейци. Хранят се с безумно сладкия плод на мускулната работа от искрени усмивки. Когато не можем да си поемем въздух от небивал смях, тогава се опияняват с амброзия, на която и олимпийските богове биха завидели. Запеем ли, се наслаждават на деликатните вибрации на гласните струни. Мигом щом очите съзрат изкусно забулената с черни мръсни воали любов, ритмичната мелодия на сърцето, изпълнена майсторски от симфоничния оркестър на сетивата, зазвучава триумфално и се превръща в своеобразен победен манифест, с който слагат край на тяхното пищно угощение. Заситят ли нетипичния си глад, Ефтизхимиите греят досущ като милион светулки в едно и ни озаряват, дарявайки гостоприемника с ярък златист ореол. Замисляли ли сме се колко много картини на „заболели“ има в църквите?
	Ефтихизмията ще да е единственият „паразит“, проникващ в гостоприемника транспсюхарно – необичайна инвазия чрез един стойностен душевен обмен.
	За съзряване на яйчицата са нужни строго определени условия: светлина, достатъчно ярка, за да премине през очите. Малките прозорчета на най-сакралния ни свят и оптимална температура от около 360°. При такива условия в яйцето се развива крехка личинка за около 2 дни, като на третия отключва действието си. При ниски температури и непрогледна тъма намаляват размерите си и се обвиват в тъмнозелена шипеста белтъчна обвивка и кротко чакат да отмине вътрешната буря. Регистрирани са и случаи, при които бурите прерастват в тайфуни, урагани и се превръщат в тленна вечност. А Ефтихизмиите изнемогват – гладни и жадни стават 1 грам шепа неземна пепел. Преди повече от сто години Мъгдъгъл доказва, че душата тежи 21 грама. Дали единият грам, който така често е варирал в опитите му, не се дължи именно на телцето на Ефтихизмията?
	Човекът (най-вече децата) се „заразяват“ със сладки думи, рисуващи светове – пълни с хора, „болни“ от Ефтихизмиоза. Със зелени поляни, обрасли с пищни слънчогледи, жадно и любовно гледащи слънцето. 
	Вектор може да бъде всеки и всичко – в това е красивата ѝ енигматичност.
	Веднъж попаднала в душата, на третия ден се излюпва личинката, която така и не се превръща във възрастна форма – тя е млада завинаги. Оттам започва 18-годишната си миграция. Около 7 – 8 години прекарва в мускулите на усмивката и гласовите струни. Чести симптоми са широки, безпричинни усмивки, колоритен ехтеж от смях, чести припявания и очи, гладни за красота и прелюбопитни за света.
	Следващите 9 години е в сърцето. Там предизвиква ефект, познат като Impulsus vitae, който се изразява в чисти и невинни мисли, планове, амбициозни цели, розови мечти, изпепеляващи любови… В този сублимен етап от малкото си телце пуща тънки жълтички нишки по цялото тяло на индивида.
	17-18-та година е критична в развитието на „паразита“. В повечето случаи по това време се ражда неговият безмилостен убиец и той загива безутешно. Страшно жестокият килър е неизвестен за имунолозите. Подвизава се с демонично си име – П666 – или Прагматикотитта 666 (от гр. Πραγματισμός – действителност, реалност). Но данните сочат, че в много малък процент у индивидите, Ефтихизмиите оцеляват и се насочват към Негово Величество – Мъдрия цар на организма – Енцефалона. С това почти невъзможната мисия на „паразита“ става успешна: организмът е превзет!
	Ефтихизмията оказва нутритивно въздействие върху гостоприемника си, но в тези случаи правилото на обратната връзка важи с пълна сила. Някои ще се възпротивят: „Та, това противоречи на паразитизма изначало“. Защо тогава, драги ми съвременници, се страхуваме от щастието? От несигурност и немощ го заклеймихме като миражно и непостижимо. Мутуалистичното паразитиране се изразява в това, че едновременно се изцеряваме и тровим един-друг. Склонни сме да пазим ревностно неща, които бавно и мъчително ни убиват, просто защото обожаваме сигурността. Ефтихизмията опорочава опороченото само, за да го превърне в свято. Боим се от щастието – една положителна неизвестна промяна. Дори се страхуваме от добротата. Не е ли жалко?
	Вместо да се чудите кои са „болни“, отворете прозореца и се загледайте: хиляди сълзливи очи, търсещи отчаяно пристан на тъгата си; хиляди маски ПсевдоАз, сякаш делникът се е превърнал в пошъл бал на лицемерието; хиляди движещи се купчини проблеми, по-високи и от най-високите небостъргачи; духовност, по-ниска и от тревата и… вяра – безследно изчезнала. Това са „здравите“ хора.
	Ами, ако някога стане епидемия… Заслужава си да се напише и такъв сценарий в безкрайната човешка трагедия. Просто си заслужава… Софокъл смирено ще приседне, а Аристофан, дълго тръпнал в очакване, ще грабне перото и ще напише:
	„ТОМ ПОСЛЕДЕН: Революцията – Ефтихизиоза:
	Агонията излетя като отегчена чайка от земния бряг.
	И глупците се просветиха.
	Огря ги вечна светлина.
	/
	Jasmin  Gurung
	I am Jasmin Gurung. The insight to Medical Biology has provided an inquisitive touch to allow me to gain a deeper interest in the medical aspects of diseases, molecular biology, and immunology. I was fascinated to learn the intricate processes which take place in the human body as well as the advanced techniques for the detection of diseases. Biology is the scientific backbone of medicine and the theoretical aspect from microscopic level like DNA provides an underlying foundation for the key aspects of medicine. Contemporary medicine includes diagnosis and treatment of diseases that apply biology from a molecular level such as the affected base pairs of a nucleotide sequence to an immunological level such as how the body’s immune system responds to an infection. Biology has provided me with a background of information that can be applied to the extended field of medicine.
	Thank you.
	Diagnostic of parasitic diseases
	Parasites are organisms extracting nourishment at the expense of a host. Parasitic diseases are ubiquitous worldwide, and their negative impacts can be extreme whether it is in humans or wildlife. Diagnostic tests are crucial in the fight against parasitic diseases. Recognition of an individual disease is crucial to help differentiate between the species and subspecies. Diagnosis of parasites is formed through multiple laboratory tests, signs and symptoms, medical history, travel history, and geographic location of the patient.
	Diagnosis varies depending on the parasite the patient has. Parasites from the gastrointestinal tract cause infections of the digestive system. Consistency of the stool differs with parasites; dysentery in stool suggests Entamoeba histolytica or Balantidium coli whereas Giardia lamblia (G. duodenales, G. intestinalis) produces watery diarrhea with a foul smell. A fecal (stool) exam also known as ova and parasite (O&P) exam is a microscopic evaluation that identifies the parasite, eggs, or cysts which may be present in the stool. A combination of several techniques is used to obtain a sample for microscopic examination. Direct saline smear indicates parasites present. A small fecal sample is mixed with saline (detects the protozoa mobility) or iodine solution (reveals parasite structure). Stained smear is essential for accurate diagnostic details and it can be stored for record purposes. The type of stain required depends on the sample. Flotation is a qualitative test for the detection of nematode or cestode eggs. It helps separate worm eggs due to their differences in weight with feces. This technique is cost-effective however it does not always have direct relations. 
	Blood tests can be carried out to diagnose blood-borne parasites: malaria, babesiosis, trypanosomiasis, and most type of filariasis. There are two general blood tests: blood smear and serology. Blood smear is prepared by placing a drop of blood on a microscope slide then stained. 
	Methods for direct identification could also be ineffective if the parasite density within the specimen is lower than the sensitivity of the tactic employed. Preparation for direct observation is labor-intensive and time-consuming which requires highly qualified laboratory technicians. Therefore, Indirect identification is better suited. Differentiation between recent and latent infections can be displayed with the help of serology. Serological tests can be divided into two categories: antibody-detection assays and antigen detection assays. These serological tests consist of enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and its derived tests such as falcon assay screening test ELISA (FAST-ELISA) and dot-ELISA. Other common tests include the complement fixation test (CFT), indirect hemagglutination (IHA), immunodiffusion (ID), indirect immunofluorescent antibody test (IFA), and rapid diagnostics tests (RDTS).
	The ELISA test allows quantification of the desired marker in a biological sample usually applied to helminthiasis, toxoplasmosis, or trypanosomiasis. For antibody ELISA, antigens are stuck on the plastic surface, and the sample is added. Complementary antibodies will bind forming an antigen-antibody complex. The second antibody with a marker is added and reactions are detected via visible color changes. FAST-ELISA evaluates antibody response to an antigen utilizing synthetic and recombinant peptides. Dot-ELISA uses nitrocellulose or other paper membranes rather than the plastic plate in regular ELISA tests. The difference in the surface allows greater sensitivity and specificity of the assay by the reduction of nonspecific proteins. Firstly, the dotted membrane is incubated with an antigen-specific antibody followed by an enzyme-conjugated anti-antibody. Chromogenic substrate forms a colored dot due to the addition of precipitable. Due to the simplicity, rapidity, and ease of result interpretation, it is extensively used in the detection of parasites. On the other hand, Serological tests have drawbacks as they are unable to detect low parasitemia or low levels of antibodies associated with carriers. The results of serological tests are retrospective as antibodies can persist for a long time and therefore the presence of a specific antibody does not indicate the present status of the host. This test is dependent on the availability of sufficient amounts of high-quality antigens.
	Restricted boundaries of microscopy and serology-based assays have driven parasitologists towards the utilization of gene amplification methods which has been made possible due to polymerase chain reaction (PCR). 
	Molecular assays based on nucleic acids present greater sensitivity and specificity. Multiplex PCR allows amplification of multiple sequences in a single PCR experiment using multiple primer pairs in the reaction mixture. They allow the detection of parasites from low parasitized samples even from asymptomatic patient’s samples. In addition to the traditional multiplexed and nested PCR, there has been a development of real-time PCR(RT-PCR) for the detection of parasitic infections.
	RT-PCR combines PCR chemistry with the use of various fluorescent dyes. Using this method, Shokoples et al. were able to identify four human Plasmodium species (vivax, malariae, ovale, and falciparum) in a single reaction tube regardless of the parasite content in samples. The concentration is measured by comparison to standard curves, this excludes the visualization of amplicons by gel electrophoresis decreasing the risk of contamination and false-positive errors. Nucleic acid amplification and detection are performed in the same closed vessels reducing the risk of released amplified nucleic acids into the environment. RT-PCR can provide results within three hours reducing hands-on time and multiplex assay reduces the cost per test tube. There are multiple advantages such as excellent sensitivity and specificity, low contamination risk, simplicity, ease of performance, speed and cost-effectiveness. All these benefits contribute to making it a preferable alternative to the conventional immunoassay-based and culture-based testing methods. Multiplexed RT-PCR differentiated drug-sensitive strains for malaria which is vital has been detetcted prescriptions to patients. Trypanosoma cruzi infection after a heart transplant using PCR allowing treatment before reactivation of Chagas disease. RT-PCR provides efficient and early diagnosis speeds up the recovery thus decreasing the lethality of the infection. Despite the benefits, these methods are still uncommon in rural endemic regions. PCR methods face a lack of standardization. The choice of primer sets, use of different amplification protocols, and DNA extraction cause diversification in results. Nucleic acid tests can help differentiate between closely related species. They are highly sensitive and better suited to detect carrier animals, making probes ideal for epidemiological studies. The versatility can detect micro-organisms that cannot replicate in-vitro or ones that lack protein components.
	Dibya 
	Ghale
	Studying parasites was incredibly engaging. From life cycle, symptoms to diagnosis to treatments, biology has a hand in the understanding for all of them.
	My name is Dibya Ghale. Medical Biology to me is a very interesting and fascinating subject. I think it is a unique subject where you are able to learn about the complicated ways living things work around you and learn about how the living organisms are in communication with each other. It is thought-provoking as it helps us understand intricate way things are linked together and the complex relationships of living things with each other. Through the discipline we can learn about how we evolved, how and why we get ill and how our body responds, allowing us dive into cells to study how DNA is the blueprint of organic life or how immunology is important during COVID-19. Letting you grasp the knowledge of organs and organisms, environment and ecosystem.
	Biology is the science of life with many subdivisions which is so necessary in the speciality I wish to graduate in, as it is a stepping stone to the remarkable world of knowledge.
	SMART PARASITES
	Smart actions of parasites 
	In all species to keep the parasites and infections controlled their immune systems are deployed. Immune systems have actually shown a lot of signs of coevolution with parasites; where the immune response can differ due to the role of parasite actions against the host's immune systems. Due to the reason that parasite interacts very closely with the immune system of the host, parasites can evade the immune system passively in many ways. They are able to conceal away from the immune system via invading immune-privileged tissue like the CNS. Some parasites are able to become ‘invisible’ to the immune system through shielding surface components when opsonized by the host’s immune system e.g. in Plasmodium while parasitiods place their eggs inside tissue which isn’t well patrolled by the host’s immune system. 
	A change to their surface identity of T-cells and antibodies also allows parasites to escape this recognition by changing their antigenic surface during the course of infection as they store variants of surfaces that are successively expressed like Plasmodium falciparum.
	Brain manipulating parasites 
	Another factor that makes parasites 'smart' is the incredible ability of manipulation of some parasites. Toxoplasmosis caused by Toxoplasma gondii is a protozoan parasite that infects a lot of warm-blooded animal species. T. gondii exists in three forms which trophozoite, tissue cyst and oocyst Although up to 30-60% of the population have been infected by the parasite, something unique that T.gondii is capable of is that it can significantly alter the behaviour of mice and rats. The effect is that the infected rodents lose their fear of the smell of cats; instead of being attracted to the pheromone in the urine of the cats which was shown in a 2007 study. The life of T.gondii begins as oocytes (eggs) in cat faeces where carriers (rats) pick it up and act as temporary hosts. While in guts of the host, the oocytes morph into tachyzoites which can migrate around the host's body from the brains to the muscles and eyes which can remain dormant for a long time. It is these tachyzoites which have the hand in changing the brain chemistry of the host which causes the change. This is an incredibly clever adaption in the evolution of parasites because the only place the T.gondii can reproduce sexually in the gut of the cat and by making rodents attracted to the urine, it places itself in its necessary host perfectly. It is even said the trait stays with the rodents meaning a permanent change is made by the parasite 
	Though it isn't proved to have the same effect in humans, some tests have shown toxoplasmosis being surprisingly common in people diagnosed with schizophrenia who have elevated levels of IgG antibodies against T.gondii. But the behaviour changes aren't as significant which may be due to fewer or smaller cysts formed in humans however there were studies with infected men showcasing riskier behaviour making them more likely to be in car crashes. 
	Horsehair worms (Nematomorpha) are parasites that actually can make their host commit 'suicide'. Horsehair worms, Paragordius tricuspidatus and Spinochordodes tellinii, are similar to nematode in morphology and are parasitic in their larvae stage. They are capable of modifying the behaviour of their insect host such as crickets (Nemobius sylvestris) or other terrestrial insects to jump to their death in the water, so they can exit into the favourable aquatic environment which is helps for their reproduction and the continuation of the life cycle of the adult parasites. They develop as parasites in the bodies of their hosts, their life cycle is that the adult's mate in water and females lay the gelatinous long strings of eggs. When the parasite matures, it leaves the host to start the process again. The main way the host is controlled is that the infection acts on the host‘s brain which causes it to seek water when near, causing it to go to water, jump and drown itself. Thus, allowing the worms, which can grow up to 3x size of the host, to return to water by exiting from the crickets' body and proceed on with mating. The exact molecular mechanism causing this phenomenon is not yet known but it said that the worm appears to produce a large amount number of neurotransmitters or phototaxis which could be causing cricket to change behaviour through alterations in the functions of the CNS of crickets. However, more study is required to learn about these fascinating parasites. Though cases of horsehair worms are rare in humans, there have been some cases yet do not pose a threat to humans as they were just excreted out.
	Conclusion
	As the title suggests 'Smart parasites', the parasites prove how smart they are in the way they use the host's resources to supply its life cycle and to maintain itself in their respectable environments. Due to the ability to evade immune detection in their host and protecting themselves within a host is an excellent display of intelligence.
	Parasites are incredible in the way they have adapted to transferring into their hosts.
	The triumph of a parasite depends on its ability to avoid killing the host mostly and to be able to use the host's responses and physiology by adjusting it to regulate the environment. It is competent enough to alter its hosts' behaviour to favour the transmission. Adaptations to different hosts make them less perceptible to the hosts immune systems allowing them to remain dormant and be hard to detect. Due to this, they are capable of unsuspected attacks, so they aren't always obvious. This is just how intelligent and exploitative parasites are to ensure successful transmission which is why we still have yet to all fully understand their life cicle and evolution.
	Pascal   Schrettl
	Dear readers, my name is Pascal Schrettl. I am from Munich in Germany and currently a student at MU-Plovidv. The subject Medical Biology accompanies you for the whole first year of your studies. At the MU-Plovdiv the course „Biology of parasites“, is giving you a very good view of the numerous parasites – either intra- or extracellular – which can have an impact on health and how to detect them. For me Medical Biology is nothing less than the important basis for understanding health and diseases of the human being. The topics reach from the microscopic structure and organization of the cell to whole organ systems. In clinics Medical Biology with its scientific focus forms the bridge between laboratory diagnostics and direct treatment of the patient. Thanks to it, nowadays the prevention of many diseases is possible, making up one of the most important apparatus in modern medicine in my opinion. 
	A potential way to treat the acute infection of toxoplasmosis
	The study „Toxoplasma gondii requires its plant-like heme biosynthesis pathway for infection“, published on 14.05.2020 by Zicheng Dou, discovered that Toxoplasma gondii relies on its „plant-like heme biosynthesis pathway“ for acute infection. With his work he may give reasons for hope for a treatment of acute toxoplasmosis. The model for the study was T. gondii. 
	The toxoplasma species consists of intracellular microorganisms, which are widely spread around the world. It is estimated that 1/3 of humankind is infected. The majority of cases is asymptomatic, but the disease can also be acute and lead to a lethal outcome. Protozoan species share similarities in their nutrient metabolism pathways. The most important representative of the species, Toxoplasma gondii, encodes a complete heme biosynthesis pathway in its genome. Heme is an iron containing organic ring and serves as a prosthetic group in proteins. These proteins play an essential role in mitochondrial respiration and the electron transport chain in parasites.  
	What the team around Zicheng Dou does, is to try to proof that the de novo heme production plays a crucial role in the ability of the toxoplasma to cause an acute infection. 
	The discovery of the Cytochrome P450, another haemoprotein Toxoplasma encodes was a break through in this research. It is suggested, that this protein takes part in the detoxication of the cell. To conclude logically, a disruption of the heme production pathway could maybe end in intoxication of the cell and its death or at least its loss of function.  
	The pathway of heme production is driven by 8 essential enzymes occurring in 3 subcellular spots (Mitochondrium, cytoplasm, and apicoplas). 
	Summa summarum The study reveals that a de novo plant-like heme biosynthesis pathway is present in Toxoplasma gondii. The parasite relies on this produced heme for its intracellular growth and for maintaining its acute virulence in a host. This study ...
	Summa summarum The study reveals that a de novo plant-like heme biosynthesis pathway is present in Toxoplasma gondii. The parasite relies on this produced heme for its intracellular growth and for maintaining its acute virulence in a host. This study ...
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	/
	Leman   Kiran
	My name is Leman and I am half German, half Turkish. Before starting medicine, I studied Maths and Spanish for two years with the hope of becoming a teacher. I still do love those disciplines, but I did not like how the studies were conducted. Mostly I had the feeling of being kept busy for the sake of it, without a reason to learn or do most of the things. Here, in Plovdiv, the subject of biology, which will build the base for our future learnings, feels as such, it is not the easiest subject but by far the most interesting ly made. Apart from studying the science of life, as all of my colleagues do as well, I love spending time outdoors, hiking, taking in all the nature I am able to experience. Another passion of mine is everything connected to a kitchen in a broad sense. I love cooking and baking and for me it always is more than just the food, but also part of a culture or a form of art and the only of form of chemistry I seem to have any talent in.
	If I was a parasite….
	Now, if I was a parasite, I would not tell you my name
	As I approach it, you might say, it is a kind of game
	I would wait and see if you can find what it possibly should be.
	As you think, I will sit back and sip on my lovely tea.
	But I am not cruel and give you hints so read closely and take note,
	my two stages they do end with the letterchain -mastigote
	they start neither with epi- nor trypo- I must admit
	but now you know, which are the ones that definitely should fit.
	The first one was formerly named so close to what I am called
	For the second one the ancient form “leptomonad” also came to a hold.
	This already is quite specific, so let’s circle back a bit
	The protozoa are the subkingdom where I am amid
	Don’t worry this only helps me out, moving on my trip.
	But sadly not in both stages, the ones you figured out
	Even though I’m a single cell they are distinct, of which I am a little proud.
	Depending on my current host I am one of the two stages
	To the hosts, later more, do not fret, it won’t be ages.
	In one I’m oval and quite small, only 2-4μm long,
	The other I do start of short but up to 25 μm I can go on,
	In that one I bear my whip doubling my length by two
	Also, then I am not roundish, fusiform you’d say is true.
	In my body, a single cell, you find whatever I do need
	Maybe write them down if that helps, on an empty sheet.
	No undulating membrane found, but nucleus and much more
	Take the kinetoplast and the axial filament these are at my core.
	Where I’m found does also change, so why not just list’em
	In one I’m found in the reticuloendothelial system.
	In the other, I do migrate from midgut to pharynx
	When I do, this host would call it possibly a jinx.
	I block pharynx and hypostome of this poor little creature
	When they do what they do, I change hosts, that’s my feature.
	Now I am in the other host and am quite quickly eaten
	Don’t worry, it is me, that mostly has them beaten.
	Let me tell you why I am so relaxed about what just has occurred,
	I want them to and use them for my goals, I know it sounds absurd.
	I change here to my shorter form and start my cycle a-new
	Which last stopped when one host the blood of the other drew.
	The other transformation you ask, because a circle does go round
	It happens when in the midgut of the intermediate host I’m found.
	Now the names of the hosts you are so eager to hear
	This, in my opinion will make it a bit more clear.
	You heard me talk of drawing blood and two stages and even more,
	One might be you, your dog, your cat but also rodents, rest assure.
	The other, I called intermediate, vector some might say
	Phlebotomus spp., a sandfly in which’s midgut I do stay.
	Which host holds which stage of me, let me tell you now
	My smaller stage can make you sick- I see that furrowed brow!
	The bigger one lives in the fly and does enter you through a bite
	I don’t stay long and in this stage at this gruesome site.
	The creatures which feast on me are known as macrophages
	Within their bodies I do change and multiply until I burst these cages.
	Again I am eaten and devoured by said hungry cells,
	They’re often accompanied by histiocytes and others which I also use as hotels.
	And again I multiply- through binary fission on numbers I gain,
	I make them burst, get swallowed, multiply again and again and again.
	This seems I am stuck in a loop, how can I go on?
	There are the vectors coming now, sandflies, others I have none.
	They feed on blood, and if I am in the periphery
	-I know you know what happens next, I know that you can see-
	Along the blood I get sucked up and land in its gut
	There I morph again, as said before, - it’s unfair, we know, this doesn’t need a cut.-
	The cycle should be clear by now, even if slightly convoluted
	But until I am done, I’m not ready to be muted.
	Living my simple life, doing what I do,
	I can cause a disease in you, I’m sorry but it’s true.
	Kala-azar is one name for it, the other would tell you most of mine,
	You want the details of this now,…. Ok, fine.
	I strip the macrophages from their most important ability
	They loose due to my doings, their phagocytic capability.
	The more are produced, the more I invade
	What is supressed is the cell immunity they mediate.
	Two types of cytokines (IL-2 and IFNγ ) are less secreted in return,
	Okay, okay, I hear you now, the symptoms you want to learn:
	Liver, spleen and bone marrow are the most affected,
	Don’t smile so soon, in other regions I can also be detected.
	Fever is a milder sign, compared to splenomegalia,
	It also could be weight loss, bleeding gums or anaemia
	Your hair gets brittle, your skin rough, dark and dry
	Hepatomegaly and lymphadenopathy are possible, all because of this vector-fly.
	And I know, you do not want to hear this,
	But it can often lead to death giving you a welcoming kiss.
	If you want to be able to fight me early on, just look
	Microscopy, culturing of parasites, ELISA,…. And what else is written in your biology book.
	A treatment that works reliably has not yet been found
	But if you are in Europe, northern America please do stay on that ground
	Seldomly I am found here.
	One more fact: I have a brother who is less severe.
	The answer to my name I now can say finally,
	You do know it I am sure, at least most probably.
	Leishmania donovani is my name,
	If I were human I’d wish this parasite never came.
	The stages are a- and promastigote
	If you knew, it’s fine to (minimally) gloat.
	Ачелия   
	Юзеир
	Казвам се Ачелия Беркант Юзеир, на 20 години. Родена съм в град Кърджали. Завърших езикова гимназия „Хрис-то Ботев“ с профил немски език. Сега с удоволствие мога да кажа, че изучавам желаната ми професия – лекар по дентална медицина и продължавам да реализирам мечтите си. Щастлива съм, че се чувствам свободна да изградя своето бъдеще сама, да поема рискове, които аз избера, без да се страхувам от провал. Вярвам, че свободата е способност да избираме в рамките на възможното и знам, че когато желаем нещо много силно и положим необходимите усилия, винаги ще постигнем целите, които сме си поставили. Осъзнах, че ми предстои да извървя дълъг път, за да мога да се чувствам удовлетворена от това, което правя за себе си и за хората около мен. Първата стъпка, която направих беше да напиша това есе и постигнах своя малък успех, който внесе доза добро настроение в живота ми. Надявам се, че един ден ще успея да се превърна в преуспяла личност, постигнала всички свои цели, изпитваща любов към работата и живота.
	 
	Надявам се, че светът в днешно време е изпълнен с хора, притежаващи ценности, стремящи се към вътрешно удовлетворение, постижимо само при наличие на увереност, че следват пътя, който сами са избрали.
	Интересно е да установим как мнозина се опитват да се самоусъвършенстват, за да придобият по-осезаемо усещане за един добре изживян живот. За да успеем да се разпознаем в действията си и да поемем отговорност за тях, за да се самоопределим и самооценим, ние трябва да опознаем себе си. Личността ми, анализирана през моите очи, притежава борбеност, сила и стремеж към самоусъвършенстване и свобода, която включва определяне на невъзможното като възможно, но с повече труд.
	Като имам предвид човешките ми качества, стигам до извода, че ако бях паразит, щях да притежавам най-добрите защитни механизми и да елиминирам недостатъците си. За да имам по-добра защита от действието на антителата, по местонахождение бих подражавала на лайшманиите. По този начин ще се предпазя от лизозомните ензими и кислородните метаболити, ще мога да се обвия и със защитна материя, която да ме предпазва от действието на токсични вещества.
	Разбира се, за да оцелея в борбата, не е достатъчна само здрава крепост, нуждая се от доспехи, също като тези на Африканската трипанозома. Антигенната вариация ще изпълнява ролята на рицарското ми облекло. Променяйки повърхностните си антигени, всеки следващ път ще притежавам нова антигенна структура. Така съществуващите антитела на гостоприемника няма да са в състояние да ме разпознаят и атакуват отново. Докато гостоприемникът образува антитела срещу променения антиген-„подобрените ми доспехи, аз ще синтезирам нови, различни антигени. Постигайки всеки следващ път все по-голямо разнообразие, ще бъда винаги една стъпка по-напред в борбата с гостоприемника.
	За да гарантирам победата, ще ми е нужна и хитрост, която ще приложа, като се представя като част от врага. За целта ще използвам антигенна мимикрия, като експресирам на повърхността си антигени, сродни с тези в клетката на гостоприемника. Така няма да бъда отстранен от крепостта на врага, а ще бъда неразпознаваем, „с чужди доспехи, антигени като на врага.
	Осмелявам се за момент да се абстрахирам от опитите за самозащита. Подтикната от любопитство, ще се насоча към различни аспекти. Качествата на рицар защитник не са достатъчно мотивиращи и удовлетворяващи за постигане на прототип на несломим паразит. Предполагаемият идеален резултат е да имаме верни попадения и въз основа на това да постигнем желаната цел, а оттам – одобрението и признанието, които припознаваме като успех или победа.
	Механичното ми влияние ще наруши целостта и структурата на външната покривка или на различни вътрешни органи на гостоприемника. Това ще създаде условия за вторични инфекции и възпалителни реакции, които ще бъдат в моя полза по време на битката.
	За да остана по-дълго време и да се приспособя към начина на живот в гостоприемника, ще развия множество разнообразни прикрепителни приспособления – кукички, смукала и други. Най-важната подробност е наличие на подкрепление, което ще осигуря с развитие на естествен хермафродитизъм, гарантиращ продължителност на вида и съществуване при неблагоприятни условия. Насочвайки се по-стратегически, искам да се сдобия и с умението да потискам имунната система на врага гостоприемник. Отделените свободно разтворими антигени и имуносупресивният ефект, който притежавам, ще бъдат моето оръжие не само за защита, но и за извоюване на победа. Свързвайки се с антителата, няма да позволя действието им да ми нанесе вреда. Ще активирам супресорни клетки, за да „посрещна удара на врага“ и да огранича имунния отговор. Последният ми ход ще бъде претоварването на макрофагите, изтощаване на бранителите. Така те няма да успеят да осъществят фагоцитиране и антиген-представящата си функция. Като притежател на всички тези качества, се уверявам, че борбата с мен би била пагубна за противника.
	Разглеждайки цялостната картина, стигам до извода, че представената промяна и подобрение не отговарят на нуждите на обществото, не това е здравословното съперничество, което ще ни усъвършенства. Независимо дали съм човек или паразит, успехът не изисква от мен да бъда най-добрата, а да действам по-благоразумно, по-ефикасно, по-мъдро от мнозинството. За да надградим и да се развием като личности без мисълта за съперничества, без победа и загуба, са ни нужни работа, дисциплина и усърдие, което се измерва с времето, посветено за подобрение на възможностите ни.
	Да, ако бях паразит, бих искала да притежавам най-усъвършенстваните защитни механизми, за да направя невъзможна борбата с мен, защото това щеше да бъде възложената ми мисия, но в реалния живот аз съм готова да се посветя на най-хуманната наука с пряко значение за живота на всеки човек. В реалния живот аз отново съм войн с мисия – да се боря, за да направя невъзможна загубата на един човек в борбата не само с паразитни, но и с други заболявания.
	Кристиян 
	    Тонев
	Когато избирах темата, си мислех: “Какъв точно паразит бих бил? Как бих проникнал в гостоприемника си, ако бях ендопаразит? Или дали просто щях да съм ектопаразит? Какво щеше да е влиянието ми върху гостоприемника? И какви щяха да са начините ми за приспособяване към него?”
	В този момент ми дойде идея – ако променим гледната точка, можем да се възприемем като паразити за родителите си. Разбира се, без да обиждам никого, осъзнавам че животът е така устроен и ние до определена възраст сме до голяма степен зависими от тях, но те по никакъв начин не ни възприемат като паразити и ние също не би трябвало да се възприемаме като такива. Само за това есе ще се опитам (макар и с малкото си знания по паразитология) да анализирам, ако бях паразит, какъв точно бих бил за родителите си.
	Трябва да започна с това, че съм моноксенен паразит, възникнал от случайно попаднал сперматозоид, достатъчно издръжлив, за да се справя с имунната система на гостоприемника си. В ембрионалния си период съм бил стационарен ендопаразит. Бих казал и облигатен, но се надявам да не премине целият ми живот у гостоприемника. Симбиотичното отношение в този мой период на развитие с организма, който обитавам, е коменсализъм. За разлика от повечето паразити приспособленията ми за прикрепване не са особено разнообразни и сложни, а по-скоро си служа с антигенна мимикрия. Не минавам чак незабелязано, а по-скоро организмът на гостоприемника ми "свиква с факта", че аз съм там. Не разчитам и на сложно устроена полова система и вместо морфологично опростяване, се развивам до степен, в която да мога да продължа живота си като ектопаразит. След девет месеца на усложняване на системите ми, животът  на вътрешен паразит приключва и напускам организма на своя гостоприемник.
	Започва втората част на съществуването ми  като темпоререн ектопаразит. Симбиотичните отношения вече са прераснали в мутуализъм – възрастният индивид, у който пребивавам, ми дава храна и място за живот, а аз неизмеримата си любов към него (както и той към мен, разбира се), но и от време на време му нанасям някои механични и нутиритивни вреди. Започва още по-сериозното развитие на организма и начините ми за приспособяване не към организма, с който съм във взаимничество, а към външната среда.
	С течение на годините, тъй като не съм просто паразит, организмът ми се развива до степен, в която вече нямам нужда от гостоприемник. Всички мои системи са достатъчно добре изградени, не водя факултативен начин на живот и съм изградил приспособления за справяне с външната среда. Така напускам местообитанието на гостоприемника си и започва третата част от съществуването ми, вече без нужда от друг организъм, в който да паразитирам. 
	Един нов вид паразит, чиито инстинкти за самостоятелност са развити до степен, в която може да бъде заедно с други, без да е наложително това. Паразит, който не е нанесъл сериозни щети на гостоприемника си. Напротив! Симбиозата между двата индивида, въпреки минималното "вредно влияние", по-скоро е изградила качества, които след този момент ще ми послужат за по-нататъшното справяне с различни обстоятелства. 
	/
	Ралица   Славкова 
	Обожавам морето и както казва Жак Кусто: „След като веднъж ви омагьоса, морето ви държи в плен на чара си цял живот..." 
	Казвам се Ралица Славкова. За незнаещите – Ралица е полско цвете.
	Родена съм в не толкова далечната 2000 година. При появата ми на този свят, фойерверки и червен килим от рози не е имало в моя чест, но тогава по кината се е появил първият филм за Хари Потър. Катрин Зита-Джоунс и Майкъл Дъглас се оженили, а групата ТАТУ записала популярната си песен “Я сошла с ума”.
	Другата голяма любов е кучето ми, порода хъски. Но най-голямата ми любов е МЕДИЦИНАТА. Медицинската биология е като един необятен океан. Колкото по-дълбоко се гмуркаш, толкова по-интересни неща научаваш, които дори не си си представял, че съществуват. От малка мечтая да стана лекар и мечтата ми е на път да се осъществи. 
	Типичен представител съм на зодия Везни. Всяко решение се взима след дълго обмисляне, претегляне на „за“ и „против“, но може би благодарение на това, вземам правилни решения. По характер съм уравновесена и постоянна, емоционална и лъчезарна. Обичам да се смея и ценя интелигентния хумор. Мразя лъжата, егоизма и лицемерието у хората.
	Ако бях паразит, щях да бъда ектопаразит, обичащ природата и топлото пролетно слънчево време. Бих била паразит от семейство Ixodidae и по-точно от род Rhipicephalus. Но нямаше да бъда като типичния Rhipicephalus sanguineus, който причинява марсилска треска по хората или паразитира по кучетата и им нанася вреда, а по-скоро бих била негов антипод. Щях да бъда такъв тип кърлеж, който е позитивен и иска да помага на хората и животните, вместо да им вреди. Не сте чували за такива кърлежи досега, нали? А замислете се всъщност колко хубаво би било. Пролетно време, когато стане топло и всички кърлежи излязат по тревите, някъде там сред тях да има един, който е добронамерен и иска да разпръсква позитивизъм и да лекува хора и кучета.
	Ако бях паразит, щях да наблюдавам какво правят типичните Rhipicephalus sanguineus, да ги изучавам, за да знам как да действам срещу тях и да премахна тяхната вреда или поне да я огранича до минимум. Веднага щом те се качат върху човек или куче и започнат да паразитират върху тях, моята мисия ще започва. След ухапването от Rhipicephalus sanguineus ще идва моят ред да помагам. Ако човек прояви симптомите на марсилската треска – отпадналост, ставни и мускулни болки, висока температура, ще полазвам хората, ще вкарам хобота си в раната и ще изсмуквам бактериите, които са пренесени от Rhipicephalus sanguineus. Щях да действам като лекарство върху хората, да премахвам температура и болките. Да помагам за по-бързото и леко лечение. А след като веднъж помогна на заразен човек или куче, те ще придобиват траен имунитет срещу повторно заразяване. Заедно с това по време на т.нар. „лечение“ ще доставям необходимите хранителни вещества и енергия на организма, които е загубил по време на борбата с болестта. А през свободното време, в което не помагам на хора и животни, бих се опитала да променя типичния кърлеж, да му обясня, че не е важно да бъде като всички останали, а да бъде по-добър от вчера, да помага и да не вреди на света около него. Бих му казала, че всъщност е в пъти по-важно да бъде пример за подражание с добрите си дела и да бъде полезен със съществуването си, и да остави следа след себе си. Също така, ако намеря хора, които се скитат нещастно из поляните, веднага ще се закача за тях и бих се погрижила за техните „щастливи“ лиганди. За такива тъжни хора бих била като доставчик на нужната им доза ендорфин, допамин, окситоцин или серотинин. 
	Ще бъда такъв тип кърлеж, който да доставя усмивки по лицата на хората и да ги прави позитивно мислещи същества. С годините ще се развивам еволюционно като всеки един друг жив организъм. Ще се опитвам да помагам на все повече хора и кучета по различни техни проблеми и заболявания, а не само срещу марсилска треска. Ще се опитвам да променя и други екто- и ендопаразити към добро, да помагат на техните гостоприемници, вместо да им вредят. И така след хиляди години еволюция светът да се превърне в едно по-добро място, в което паразитите да нямат това значение, което в момента. Светът има нужда от това – да получава добро, любов и да бъдем полезни един на друг, да си помагаме. 
	А знаете ли в какво се крие тайната ми да бъда добър ектопаразит? Всъщност преди да стана това, което съм днес, бях като типичния Rhipicephalus sanguineus. Стоях си по тревите и единственото, което исках беше да се превърна в нимфа или възрастен кърлеж и след това чаках да мине някое куче или човек, да се покатеря по тях и да се нахраня с тяхната кръв. Не ме интересуваха последствията, които им нанасях. Исках единствено да се храня и смятах, че така съм щастлив кърлеж. Не ме интересуваше, че хората се заразяват с Марсилска треска. Не ме интересуваше, че причинявам болести и по кучетата и по този начин наранявам техните стопани, които страдат за домашните си любимци. Но един ден това се промени – осъзнах, че единственото, което правя е да вредя на другите и всъщност не съм щастлив. Точно в този момент реших да се променя и да се превърна в антипод на останалите мои събратя и да бъда различен. И така всъщност се стигна до моята поява като добър кърлеж.
	Ако бях паразит, с удоволствие бих била точно такъв вид паразит. Защото няма по-хубаво чувство от това да помагаш на хората и да знаеш, че си полезен на обществото и природата, че има смисъл от твоето съществуване. Иска ми се всички хора да мислят по този начин, да бъдат разумни и човечни. А не да се чудят как да навредят на някого. Трябва да се учим от добрите примери около нас и всеки ден да бъдем по-добри от това, което сме били вчера.
	/
	Марияна
	Запрянова
	Казвам се Марияна Запрянова, на 20 години, от град Пловдив. Медицински университет – Пловдив е мечтано учебно заведение за мен и в продължение на години се подготвях за кандидат-студентските изпити. Водеше ме амбицията, интересът към тази необятна наука и професия и желанието да помагам. За съжаление, доста често плановете ни не се развиват така, както ние искаме. Това се случи и с мен – 2018 г. трябваше да е моята година, но уви –  не ме приеха в университета. Замислих се дали това е моето нещо, дали трябва да се занимавам с медицина? Реших да се пробвам отново, за да разбера дали трябва да продължавам да се боря и през 2019 г. аз бях първи курс. Сбъднах част от мечтата си – приеха ме. Сега идва по-сложната част – следването и реализацията ми. Дали ще стана добър лекар и специалист, дали ще успея да бъда достатъчно полезна на хората, които търсят помощта ми. Това са въпроси и мисли, които обикалят ума ми от сега, но отговорът им ще разбера след време. До тогава ще ме води амбицията, силата, желанието да научавам нови неща, които ще ми помогнат да сбъдна напълно мечтата си. 
	Аз бях различен. Всички ми го казваха. Даже ми го натякваха и затова още повече си мислех, че съм различен. Сега ще си помислиш, че става въпрос за нещо хубаво и че са ми казвали, че съм талантлив или много умен. Ами не. Казваха ми, че съм като паразит, като същество, което сякаш влиза в телата на хората без да усетят как и ги убива бавно или като досадна муха или като кърлеж, забит надълбоко в кожата и пиещ от кръвта им. И аз си казвах – ами ако наистина съм „паразит“?
	Обичам миризмата на нови книги, шума на прелистващите се страници, обичам да бъда информиран, дали за това ме смятаха за различен? Реших да се поровя и да разбера защо хората ме приемаха за „паразит“ и реших да си се представя като такъв. Казах си – А ако бях паразит?
	Отидох в библиотеката, с много въпроси за себе си, които по принцип не бих търсил в библиотека, но ето ме в секцията „Биология и паразитология“, избирайки учебник. Там имаше безброй такива, но един син с твърди корици ми направи впечатление. Взех книгата и се настаних удобно, готов да търся отговори. Отворих го и го разлистих – вътре имаше доста разнообразни снимки на същества, на които хората ме оприличаваха. Не съм голям красавец, доколкото характерът ми беше странен – сякаш използвах чуждите души като мой дом – подобно на паразите. Те живеят в телата на своите гостоприемници, хранят се с тяхната храна, изсмукват полезните вещества и витамини и ги пазят за себе си. Замислих се, че просто природата им е такава. Не са виновни те, че са се родили паразити. Можело е да бъдат красиви пеперуди, но уви. Това си мисля и за себе си. Ако можех да избирам, сигурно нямаше да избера да бъда такъв, какъвто съм сега. Но аз мога ли да избирам какъв да бъда?
	Толкова сериозно думите на хората бяха завладели ума ми, че разлиствах учебник по паразитология и търсех черти от характера си между страниците.
	Попаднах на страница, на която най-отгоре пишеше „Клас Cеstoidea“ – тении. Първото същество, което беше описано там, беше рибешката тения. Чревен паразит от семейството на червеите, тялото му, наречено стробила, е сплеснато и сегментирано. По главата му, наречена сколекс, имаше две ботрии, които представляваха смукала. Леко се стреснах от наличието на толкова много думи, които за пръв път чувам. Въпреки това продължих да чета. Рибешката тения, която има доста сложно латинско име (съжалявам хората, които учат медицина или науки, в които е необходим този латински), се нарича така, защото преди да попадне в човешкия организъм, развитието и преминава и през допълнителен гостоприемник – сладководни риби като сом, шаран (май вече няма да ям риба). От всички тези факти най-голямо впечатление ми направи начина, по който тези същества се прикрепят за червата на хората – всички тези вендузки, кукички, ботрии. Аз, подобно на тенията, се закрепям за хората около мен и трудно ги пускам. Хората със сетни сили се опитват да ми покажат, че трябва да променя същността си, но аз не мога (или не искам) да се променя. Аз ги задушавах, занимавах ги само със собствените си проблеми и неосъзнато ги отблъсквах от себе си, а аз исках толкова силно те да са в живота ми и аз да съм в техния. Доказах на себе си, че с паразита имаме общи черти – не знам дали да се радвам или не. Да си призная, леко се отвратих от себе си и не знаех какво да очаквам нататък, след като започнахме толкова зле.
	Отвратен от рибите и себе си, понечих да си тръгна, но затваряйки книгата розово листче се подаде между първите страници на книгата. Пишеше с големи букви на него „ВАЖНО!“. Интересът ми надделя и отворих книгата отново. Листчето беше залепено на страница, чието заглавие гласеше „Клас Flagellata“ – камшични. Те представляват организми, чието тяло е само една еукариотна клетка и се придвижват чрез камшичета. Четейки обяснението за първия описан представител, нещо много интересно ми направи впечатление. Това същество има способността да се „маскира“ и имунната система на организма гостоприемник трудно може да го победи. Това свойство се нарича антигенна вариация. Чрез постоянно променящата си „същност“, паразитът обърква и изтощава защитната система на гостоприемника си.
	Питаш се защо и как това нещо ми е направило впечатление? Ами просто е – много човешки същества притежават подобна черта, но при хората се нарича двуличие. Представяш се за един човек, а реално си коренно различен. Опитваш се да прикриеш истинската си същност чрез думи и действия, които са твоята маска, зад която се криеш ти – нещастно искащ да си друг. Така влизаш в живота на някоя наивна душа, която повярвала на този цирк, осъзнава, че всъщност ти не си човекът, за който се представяш и тръшне вратата пред носа ти и буквално те изхвърли от живота си. Да, този с маските и лъжливата същност съм аз, а за свой „гостоприемник“ бях избрал момиче, което не заслужаваше болката, която ѝ причиних.
	Ако бях паразит, щях да съм Trуpanosoma gambiense, атакуващ централната нервна система на хората и довеждащ до смърт. Характерно за този паразит е, че се пренася от мухата цеце. В съзнанието ми се е запечатало различното име на тази муха и сега, четейки за нея, разбирам как чрез ухапването си, тя вкарва в организма на нищо подозиращия човек патогенните метациклични трипомастиготни форми на трипанозомата и предизвиква смъртоносната сънна болест. Мухата цеце също е паразит, но външен и се различава по описаните досега паразити – има крила, хобот, крака и принадлежи на семейство Muscidae.
	Досаден като муха ми казваха някои – кацам от душа на душа и досаждам. Отегчавам и изморявам хората. Кой обича подобен тип хора? Никой, прав си. Много странно, всички са били прави, когато са ме оприличавали на паразит или по-точно на същество, което никой не иска в живота си. Замислих се – или се променяш, или ще останеш вечно отхвърлен, вечно сам.
	Тръгвайки си от библиотеката, объркан и изненадан, как книга с паразити ме накара да се замисля и да направя промяна. Как подобно нещо преобърна живота ми за секунди. Казах си – избирай, или нещастен, изгонен, срамуващ се от собствената си същност паразит, или точното обратното – „паразит“, даващ и носещ щастие и живот. Имам избора да бъда какъвто реша, ще бъда различен, но някак осъзнал къде е проблемът със собствената ми същност и преследващ промяната.
	А ти какво избра?
	/
	Moritz    Kiran
	My name is Moritz Kiran from Germany. I am 21 years old and just finished my first year of Medical school. In high school I always had a big interest in general biology and in particular the biology of the human body. This led me onto the path of wanting to study medicine. After a gap year I decided to apply to Plovdiv Medical University. The first couple of weeks passed and I knew that I had made the right decision to come to Plovdiv. The studies might be challenging but it´s all going to be worth it in a couple of years. I am looking forward for the years to come, the things I will learn and the experiences gained. 
	Tiny Body – Big Brain
	The thought of a one celled organism being able to control a mammal seems like Science Fiction but is reality in our world. It is even more absurd that this one celled parasite has infected approximately half of the human population and can be found in over 200 different species ranging from birds to reptiles to mammals. This smart parasite is Toxoplasma gondii from the subkingdom of Sporozoa and is recognized as the most common protozoan disease globally. The definitive host of T. gondii are cats while humans and other vertebrates are the intermediate host.
	The parasite occurs in three forms, trophozoite, tissue cyst and oocyst. Infected cats excrete oocysts in their feces. The oocysts stay in the soil or water where they develop into the infective form. If the infective form is ingested by another animal (an intermediate host) the oocytes release sporozoites. The sporozoites then infect the intestinal epithelial cells. After a while the infected cells rupture and release trophozoites. The trophozoites spread through the blood and lymph to infect any type of nucleated cells in all kinds of tissues and organs. If the primary infection is chronic, tissue cysts are formed in muscles and other tissues. The cats then get infected by eating animals with tissue cysts. We humans can contract the parasite by eating oocyst contaminated fruits and vegetables, by drinking contaminated water, by eating undercooked meat containing tissue cysts or through blood transfusion from an infected person to a healthy person. Most of the time the infection is asymptomatic but in case of an illness (Toxoplasmosis) the symptoms are similar to the ones of the flu (e.g. tender lymph nodes, muscle aches etc.). The symptoms last for a couple of weeks to months after which the parasite remains in the human body but in an inactive state and becomes reactivated again in case the host becomes immunosuppressed.
	T. gondii can also spread to the brain and in humans is also associated with schizophrenia, intermittent explosive disorder and suicide but has never been proven to be the direct cause. Scientist are still not sure how the psychologic diseases and the parasite correlate. We know more about the change of behaviors caused in mice and rats by T. gondii. The ultimate goal of T. gondii is to reach its definitive host (cats) and it fulfills this by slightly changing the behavior of the rodent. Usually rats and mice avoid cats and their odors but it could be seen in experiments that infected rodents would show a reduced aversion towards the feline odor. This would cause more infected rodents to fall prey to cats thus spreading T. gondii to its final host. In rats T. gondii is also spread sexually through the male ejaculate and it could be observed that female rats showed a greater attraction towards infected males. The females spend more time close to the infected male and are more willing to try to reproduce with them. This way the amount of T. gondii infected rats increases and so do the chances of reaching the final host. It is still unsolved how exactly the parasite causes these changes but there are a couple of different hypotheses. One hypothesis states that the behavioral changes could be due to the disruption of dopamine signaling in the brain. Meaning T. gondii increases dopamine signaling in the brain. The functions of dopamine are motivation and goal – directed behaviors. If the dopamine amount is increased substantially it could lead to atypical motivation to explore predator odors. A second hypothesis displays the possibility of changes in the rate of testosterone synthesis in rats. T. gondii also invades the testes of male rats, leading to an up-regulation of the testosterone synthesis. The result is an increase of male sexual pheromone leading to the amplified attraction to females, the other result is that the excess testosterone leads the male rat to pursue more sexual behaviors instead of protective behaviors thus increasing the chances to fall prey to cats. These are just two of the hypotheses that could explain the behavioral changes in rodents.
	The research of this parasite continues and in a couple of years we might know more about how exactly this tiny parasite induces the changes. One thing is for sure, T. gondii is a very smart parasite. It is able to manipulate mammals, that are much larger, in its pursuit to reach its final goal. It has evolved to be capable to survive in more than 200 intermediate hosts increasing its chances even more. It is really quite fascinating how tiny beings like T. gondii are able to have a relatively high impact without being seen by the naked eye. 
	Sherrin     Jaison
	My name is Sherrin Jaison and I am a 17 year old girl from Scotland. I am a bright, hard working and determined individual. Medicine is my passion, there is nothing more in the world that I care more about than to be able to study and learn to help improve the health of other people. I believe hard work can get you any where in life. I have a growth mindset as I learn from my mistakes and I am able to pick myself up and keep going when I fail. It was my dream to study medicine and I would have never imagined that I would be able to do it, especially in another country.     
	I have a deep desire I have to work within the medical field. Medicine is a purpose I am determined to fulfil, as helping contribute to society in an impactful way is a path that greatly motivates me.
	Parasite of mind control
	Neuro-parasitology is the study of parasites that affect the brain and its effect on the host. Many types of parasites can influence human brains and some of these parasites can even manipulative cognitive functions in the host causing changes to the person’s behaviour and take control over their decisions. For example, infected rodents may lose their fear of cats and get themselves killed, thus the rodent presents suicidal behaviours due to Toxoplasma, which is a parasite that has the ability to increase dopamine and other levels of hormones in the body, causing the host to act out of character. 
	This same parasite can also cause extroverted behaviour in humans resulting them being extra sociable than normal. Toxoplasma gondii is a parasite that is basically found in cats and can be transmitted to humans. The parasite is transmitted orally by ingestion of undercooked meat and contaminated food or drink with cat faeces, transplacental, blood transfusion and organ transplantation. The invasive form of T. gondii is the oocytes containing tachyzoites and tissue cyst with bradyzoites. Definitive host is found to be domestic and wild cats with the localisation of the parasite being in the intestine of these animals. In intermediate hosts such as humans, cats and Felidae the location of toxoplasma is in the heart, spleen, liver and brain. The pathogenicity of this parasite causes encephalitis for immunosuppressed and people with AIDS. The life cycle the parasite begins when a cat becomes infected after ingesting wild birds or mice with cysts in their tissue, then the cysts goes to the cat’s gastrointestinal tract where it changes to oocytes and exits the cat’s body through its faeces. After the oocytes infects humans and other intermediate hosts through ingestion, the oocytes then change into tachyzoites where they rapidly divide in cells, causing tissue destruction and spreading the infection to different part of the body, including the brain. Eventually tachyzoites localise to muscle tissues where they convert to cysts or bradyzoites. They can transform back into tachyzoites upon entering a new host. In order to diagnosis the disease of Toxoplasmosis, laboratory test must be carried out, such as microscopic examination of the blood or bone marrow, PCR and serological tests can also be performed.
	As soon as I finished school in Berlin, I applied to Plovdiv Medical University. The past year was challenging, but I enjoyed it very much. The classes in our first year that I liked most were Anatomy and Biology. Still, Im looking forward to our curriculum in the second year. Living in Bulgaria, learning a new language and experiencing a new culture has taught me a lot. Having good friends to share the experience with makes life so much better. In my free time I enjoy working out with my roommate and hosting dinner dates for friends. In winter I went skiing in Pamporovo with my roommate and in spring my friend and I took a weekend trip to Istanbul. The decision to study medicine in Bulgaria was definitely right. I’m excited for the years ahead of me.
	Canan    Stuke
	My name is Canan and I just completed my first year of Medical school in Plovdiv. I was born in September 2000 in Düsseldorf, Germany. At a young age I moved to Berlin with my parents, where I spent most of my school years. In 10th grade I moved to Kentucky for one year of an intercultural experience. During my time in the United States I not only improved my English, but met a lot of inspiring people. One person who really had an impact on me was my health teacher in high school who encouraged me to go to Medical school. After completing two internships, one in a cardiac surgery unit and one in a nursing unit, my mind was set on studying medicine.
	Taking over Caterpillars – smart parasites
	Parasites are unpredictably smart organisms. What amazes me most is their ability to invade the brain in order to succesfully change the hosts behavior. 
	During my research on parasites with such competence, I came across the Ichneumon, a parasitoid wasp family belonging to the insect order Hymenoptera. They appear to be sinister creatures as they invade the insect – usually caterpillars-  and confine their free will and independance. It is good to notice that this mischievous creature does not care for human brains. 
	Ichneumons are mostly found in urban areas, forests and wetlands. They posess four wings and vary greatly in size and color from yellow to dark black. 
	This parasite only invades one host species in order to complete its life cylce. Therefore Ichneumons have a direct life cycle. It begins with an adult wasp mating with another adult wasp. This wasp then goes on to find its host with her antennae. When the adult wasp has found a butterfly caterpillar, it releases a pheromone that paralizes the insect, making it defenseless. It then uses its ovipositor to inject her own eggs into the insect. Alongside the eggs, particles that prevent the immune system from destryoing the eggs are placed into the caterpillar. The wasps eggs hatch inside the host and larvae emerge. They begin the feed in the host, but without destruction of the vital organs of the Caterpillar. The larvae mature within days. With their tiny teeth, they slice through the caterpillars skin and escape their host in order to complete the next stage of their life cycle. The wasp larva form into pupa as they spin cacoons, which they need as protection. Consequently the pupa form into adult parasitic wasps and the life cycle can naturally begin again. 
	While this life cycle does not appear to be complex, the completion of the adult form would not be as easy without the help of the host. A caterpillar usually spins its own silk in oder to protect itself from a variety of dangers, including predators. The parasitized caterpillar does not spin its own cacoon anymore, but adds additional layers on top of the pupae. It then goes on to act as a personal bodyguard to protect the cacoons from other invaders and parasites. The caterpillar eventually dies from starvation. 
	It is astonishing to see the caterpillar protect the offspring of the parasitic wasp that essentially killed it. 
	There are hypotheses regarding the mechanism of brain control, but not nearly enough documentation for a clear understanding of these distinctive parasites like the parasitic wasp.
	One possibility of the succesfull change of the hosts behavior can be traced back to an invasion of the hosts brain. It is believed that the wasp virus, which was injected with the eggs, reaches the brain of the caterpillar to cause these actions that are so unnatural for the caterpillar. The venoms assumably target neurons in the central nervous system. This complicated process of targeting of the central nervous system would have to induce an immune cascade response in the host. Is the change in behavior the result of the parasites interaction with the host, or is the causative agent the direct manipulation from the parasite? 
	How exactly the parasites, like the wasp, gain full control of the caterpillar has to be researched fruther. 
	This manipulation seems odd, but is part of nature. It is also an indication that parasites like Ichneumons are smart, and complex creatures. I wish that these „mind-controls“ are further under research to fully understand the process. I believe that this will help us understand how susceptible we are to such manipulations by parasites. 
	Казвам се Йоана Щербин и съм 1-ви курс „Медицина“. Беше ми зададен въпросът: Какво е Медицинската биология за мен? Лесно. Това е първият изпит, на който ме скъсаха…    
	Йоана  Щербин
	Ако бях паразит, какъвто според бившия ми съм, щях да съм Phlebotomus papatasii. Кой не би искал да е малко, невинно, комарообразно, двукрило насекомо от разред Diptera. Все пак са над 80 000 вида специализирани насекоми. Нека да бъдем честни – коя дама не иска да има „ангелски строеж“, с много добре развит устен апарат, ценящ се от колегите ни дентална и 3-ти курс. Нека разгледаме приликите между мен и женския флеботомус:
	 Тя може да смуче и растителни сокове, а аз се тъпча със салата като тревопасно, стараейки се да запазя що-годе прилична фигура.
	 Кръвосмученето ѝ се отдава преди копулация, а на мен… Какво да се прави – има нещо толкова съблазняващо в почти суровия бургер с картофки и лучени кръгчета.
	 И накрая, но не на последно място – флеботомусът кръвосмуче нощно време, а деня прекарва в дупката си. Тук определено виждам приликата. За да бъда напълно честна – кой не обича да прекара цяла вечер навън, купонясвайки. Разбира се, през деня се отдавам на задълбочено, съсредоточено и продуктивно учене (най-вече по биология).
	Естествено има и значителни РАЗЛИКИ! Давам гаранция, че нито един индивид не е развил токсо-алергична реакция. Е може да е имал инцидент с отровен бръшлян, но поне не разнасям папатациева треска, чиито симптоми изпитвам след бързо изяждане на цяла купа замръзнал сладолед.
	Но да се върнем на онзи примат, бившето ми гадже и моето мнение за това какъв паразит е той. Ако погледнем фактите и данните, събирани от 8-месечните ми изследвания, той ще е паразитът, описан от Batsch през 1786г. Не мога да се сетя за по добър представител на род Echinococcus – Echinococcus granulosus (кучешка тения). Подобно на ехинококозата, заболяването, което причинява кучешката тения, нашите взаимоотношения бяха тежки и единственият лек беше оперативно изкореняване на връзката ни. Приликите не спират тук. Влиянието му беше механично и токсично. Кистата на Echinococcus granulosus има големи размери и притиска тъканите на поразения орган, най-често това е черния дроб. Горе споменатият индивид имаше определено влияние върху моя черен дроб, но по съвсем различен начин. Може да се каже, че подобно на междинния гостоприемник съм изпаднала в тежък анафилатичен шок.
	Някои паразити са по-опасни от други. Много от тях нанасят сериозна вреда. Други са толкова безобидни, че дори не им се обръща внимание. Някои паразити могат да съществуват заедно в хармония, но при други леталният край е единственият изход. 
	Истината е, че живеем в перфектната екосистема. Знаехте ли, че ако гравитацията беше малко по-силна, вселената щеше да стане на топка? А ако гравитацията беше малко по-слаба, вселената щеше да се разкъса и нямаше да има звезди и планети. Гравитацията е точно толкова силна, колкото трябва и ако отношението на електромагнитната сила и силовото взаимодействие не бяха точно един процент, животът нямаше да съществува. 
	Въпреки че повечето сравнения, които направих, са плод на въображението ми или на голямо преувеличаване на истината, вярвам в съвършена хармония, която привидно постоянно излиза от баланс. Истината е, че приемаме промените, независимо какви, като дисбаланс в природата и в живота ни. Но Бенджамин Франклин е казал, че единствената константа в живота е промяната. Способността на човек да се адаптира към тези промени определя успеха в живота.
	Медицинската биология през изминалата година за мен беше едно от най-приятните упражнения. Всеки път научавах нещо ново. Правехме различни практически опити, които помагаха да запомним още по-бързо материала. 
	А сега накратко за едно от моите любими занимания, а именно туристическите преходи. Те винаги са много забавни, особено когато съм с любимите ми хора. Винаги ходим на много интересни и красиви места. Всеки път дестинацията е различна. Най-забавно и зареждащо е, когато не знаем точния път до крайната дестинация и трябва ние самите да измислим пътека. Дори и да загубим малко повече време, ние винаги сме заедно и се забавляваме.  
	Христо 
	Гачовски
	Казвам се Христо Гачовски. Студент съм по дентална медицина. В първи курс съм и това беше първата за мен свободно избираема дисциплина, в която се включих. Смятах, че ще бъде трудно и скучно, но всъщност беше много забавно и полезно. Изключително много ми помогна за изпита по медицинска биология. 
	Попаднах в почвата и останах там в продължение на 2-3 седмици. Хората се грижеха доста добре за мен, всеки ден редовно ме хидратираха и така успях да „узрея“. В градината, в която живеех, се отглеждаха много зеленчуци – лук, марули, моркови, чесън и други. На мен най-много ми харесваше да бъда близо до марулите. Бяха ми най-приятни, защото пазеха сянка на почвата, за да мога да се развивам добре.
	Една сутрин стопанката на двора дойде да откъсне марули и лук, защото щеше да прави салата. Изплаших се, че с мен е свършено и ще се оттека в канализацията, но за моя радост, тя леко преплакна марулите и аз успях да оцелея.
	По-късно през деня вече бях в хранопровода на моя гостоприемник. Бързо се добрах до червата, където излюпих личинка. От този миг нататък започна мигрирането ми в тялото на моя гостоприемник. Първо се добрах до порталната вена, след това по най-бързия начин до черния дроб. После се насочих към долната куха вена, а в последствие поех към белодробната артерия. В следващия миг аз вече бях стигнал до белия дроб. Тук беше време да си почина малко. Близо седмица… Разхождах се към бронхиолите и алвеолите, защото там се хранех доста добре с еритроцити, нараствах и ставах все по-голям.
	Стопанинът ми още не подозираше, че съм се настанил в организма му, въпреки че през това време той се чувстваше вече доста отпаднал. Но аз продължавах да си скитам, защото ми беше скучно да стоя на едно място. Стигнах до трахеята и глътката и отново попаднах в хранопровода, от където се придвижих до тънките черва. Тук си постоях доста време, около два месеца, през които достигнах до полова зрялост и намерих други себеподобни, с които започнахме да се размножаваме.
	През това време нашият гостоприемник навярно беше разбрал, че нещо в организма му не беше наред. Изпитваше задух и имаше кашлица, дори и кървави храчки, защото, за да се храня, аз разкъсвах и някои негови капиляри. Оплакваше се и от силно главоболие, и от непрестанна отпадналост. Посещението му при лекар беше неизбежно.
	Скоро той го направи. С неговите оплаквания докторът беше на 90% убеден какъв е проблемът му, но искаше да се направят нужните изследвания, за да се даде крайна диагноза и последващо лечение.
	За изследванията той искаше фекална проба, проба от храчките му, както и проба от почвата в градината, от която той бе консумирал зеленчуци.
	Изследванията дадоха положителни резултати – наличие на яйца в почвата и изпражненията, както и ларви в храчките. Благодарение на тях лекарят вече беше абсолютно сигурен в предположенията си, а именно, че става дума за заболяването аскаридоза, причинено от детския глист (Аscaris lumbricoides).
	Стигна се и до момента как да се отърват от мен или по-точно от НАС. В същото време и аз наред със всички мои приятели и приятелки искахме да напуснем своя гостоприемник, защото не ни беше вече комфортно, след като му причинихме толкова неприятности.
	Лекарят даде специални инструкции на нашия гостоприемник, според които задължително беше да се поддържа отлична хигиена в дома му: пране на всички дрехи и спално бельо при висока температура; добро почистване и дезинфекциране на пода и всички повърхности; стриктно и често миене на ръцете, особено след досег с почва; както и перфектно измиване на плодове и зеленчуци преди консумация. Разбира се, това нямаше да е никак достатъчно.
	Той започна и медикаментозно лечение. Терапията беше сериозна и щеше да продължи дълго време, защото и ние доста дълго време бяхме в тялото му, без той да разбере. Но след дълга борба успя да се отърве до един от нас.
	След всичко, което преживя, той получи доста добра поука – а именно да не консумира плодове и зеленчуци, без да е сигурен в това колко качествено са измити. И разбира се, той изгради перфектна лична хигиена.
	Благодарение на този случай, всички фермери и градинари в района бяха изрично предупредени, от една страна, да не наторяват земите си с човешки фекали, които могат да съдържат аскарисови яйца, а от друга – да извършат тестове за евентуално наличие на такива в почвата.
	Изводът е, че във всеки случай и всяка ситуация, колкото и негативна и лоша да е тя, може да има и нещо хубаво. Лошото наистина е, че човекът е изстрадал това мъчение и със сигурност той не е бил и единственият. Положителните страни, обаче, са повече в случая – създаване на по-строг контрол върху дезинфекцията на всички обществени тоалетни и върху обработваемите площи в района, както и изграждане нова, по-добра лична хигиена.
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