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Въведение 
 

Уважаеми читатели, 

Държите в ръцете си второ издание на „Есета по меди-

цинска биология“, което включва творби на студен-

тите-първокурсници през 2020-2021 академична го-

дина. Тя беше необичайно трудна за тях, защото ня-

маха възможността да влязат в университетска аудито-

рия и да чуят лекции в реално време, да общуват и да 

обсъждат учебния материал. Въпреки всички ограни-

чения, нашите студенти създадоха оригинални есета 

по паразитология и по туморна имунология. Благода-

рим им за креативността и желанието, с които се вклю-

чиха в този проект. За нас е отговорност и удоволствие 

да ги подкрепяме по пътя на медицинското знание и 

творчество. 

 

Проф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмн 
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Introduction 
 

Dear readers, 

You are holding in your hands the second edition of "Es-

says in Medical Biology", which includes works by first-

year students during the 2020-2021 academic year. It was 

unusually difficult for them because they did not have the 

opportunity to enter the university auditorium and attend 

real-time lectures, communicate and discuss the teaching 

material. Despite all limitations, our students created orig-

inal essays in parasitology and tumor immunology. We ap-

preciate the creativity and desire with which they joined 

this project. It is our responsibility and pleasure to support 

them on the path of medical knowledge. 

 

 

 

Prof. Victoria Sarafian, MD, PhD, DSc 
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ПАРАЗИТОЛОГИЯ 
 
 

ЗА ПАРАЗИТИТЕ – ОТ НЕЗАПОМНЕНИ 
ВРЕМЕНА ДО НАШИ ДНИ  

Петър   Чернокожев  
 
 
Казвам се Петър Черноко-

жев и съм роден в Габрово – 
българската столица на ху-
мора. От малък имам инте-
рес към човешкото тяло – 
от какво е изградено и как 
функционира. Спомням си, че 
прекарвах часове, прелист-
вайки книжките от пореди-
цата „Пътешествие из чо-
вешкото тяло“, разглобя-
вайки и сглобявайки маке-
тите, които идваха с тях, за 

да видя как изглеждат тялото и органите отвътре. В 
гимназията любимите ми предмети бяха биологията и 
химията и медицината беше естествен избор за бъдеща 
кариера.  

Смятам, че няма по-благородна професия от лекарс-
ката. Тя изисква човечност, всеотдайност и голяма от-
говорност. Дисциплината „Медицинска биология“, която 
изучавах през изминалата година, значително обогати 
знанията ми за живата природа и невидими за човеш-
кото око процеси. Тя ми дава една стабилна основа, 
върху която да градя през следващите години на обуче-
ние.    
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аразитните болести заемат значителен дял в чо-
вешката патология. По данни на различни ав-

тори, над 3 милиарда от населението на земята страда 
от паразитози, а в една голяма част от жителите на 
страните от Африка и Азия се наблюдава и полипара-
зитизъм. Много от паразитните заболявания като из-
точник и механизъм на предаване са свързани с усло-
вията на външната среда. 

Смята се, че паразитите съществуват заедно с по-
явата на живота на нашата планета Земя. Затова още 
от дълбока древност учените започват да ги изучават. 
Има данни от египетски писания, свързани с пара-
зитни инфекции, датиращи между 3000 и 400 г.пр.н.е. 
В уринарния тракт на мумия от 12 век пр.н.е. са отк-
рити яйца на трематода Schistosoma haematobium. В 
пет от десетте познати древноегипетски медицински 
папируси са описани урологични проблеми, които 
съвпадат с тези, наблюдавани при шистозоматоза. 
Този паразит обитава водите на река Нил, която е била 
главният източник за препитание на древните егип-
тяни, поради което голяма част от тях са засегнати от 
тази паразитоза. Според една теория на съвременните 
египтолози, малкият брой въстания срещу властта на 
фараоните не се дължи само на създадения култ към 
тях. Като друга причина се посочват отпадналостта и 
апатията, които са един от характерните симптоми на 
това заболяване. 

Паразити, подобни на въшки, са тормозели дино-
заврите преди милиони години. Китайски изследова-
тели са открили останки от древни кръвосмучещи на-
секоми в късче кехлибар. В него били запазени пера на 
динозавър, по които е имало 10 паразита с размери 

П 
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около 0,23 мм. Те се различавали от днешните въшки 
по формата на мустачките и наличието на кукички по 
лапичките. 

В един от любимите ми романи ,,Джурасик Парк“ 
на Майкъл Крайтън, екранизиран от Стивън Спил-
бърг, динозаврите са клонирани от ДНК, вкаменена в 
кехлибар, която е извлечена от насекоми, които някога 
са се хранили с кръв на динозаври. Предполагаме, че 
и вътрешните органи на динозаврите са били дом за 
много паразити. В същия филм има сцена с д-р Ели 
Сатлър, която наблюдава купчина изпражнения от 
трицератопс. Ако имаше възможност да изследва под 
микроскоп проба, вероятно би открила яйца от раз-
лични паразитни червеи. Именно чрез анализ на 
проби от вкаменени фосили учените са открили дока-
зателства за паразитни метили и кръгли червеи при 
динозаврите. Може да предполагаме, че някои от го-
лемите динозаври са имали гигантски тении, но е 
също толкова вероятно, техните черва и други органи 
да са били пълни с милиони малки кръгли червеи и 
метили. 

Заслужава да се обърне внимание на обстоятелс-
твото, че паразитите и гостоприемникът могат да съ-
жителстват чрез различни форми на симбиоза. В едни 
случаи взаимодействието е жизнено важно и за два-
мата, в други случаи – ползата е за единия, в трети – 
един представител причинява вреда на друг, като по 
този начин оцелява. Прекрасен пример за взаимно 
симбиотично взаимодействие е това между анемоната 
и рибата-клоун, показано в популярния детски филм 
„Търсенето на Немо“. 
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Установено е, че гърбатите китове са покрити с 
китови въшки (които всъщност са ракообразни), с дъл-
жина от 5 до 25 милиметра в зависимост от вида. Тя-
лото на китовата въшка е приплеснато и скъсено в 
предно-задно направление. Задните три чифта крака 
на въшката завършват с нокти, чрез които се прик-
репва към гостоприемника. Въшките се хранят главно 
с водорасли, които се утаяват върху тялото на кита, 
както и с излющена кожа или от отворени рани. При-
чиняват леки увреждания на кожата, но това не води 
до значително заболяване. 

В Африка живеят птици, които се прехранват, по-
чиствайки животни като биволи, жирафи, носорози от 
кърлежи и други насекоми. Когато хипопотамът е във 
водата, риби го изчистват от водорасли и паразити по 
кожата, а също така почистват зъбите и венците му. 

Ние може да научим много за борбата с парази-
тите от примерите, които се наблюдават в животинс-
кия свят. Както е известно, ектопаразитите – бълхи, 
кърлежи, въшки, дървеници, имат различни приспо-
собления, с които се закрепват по кожата (кърлежи) 
или умело се крият в козината на животно (бълхи, 
въшки), така че да бъдат трудни за унищожаване. 
Маймуните си помагат взаимно да почистват козината 
от паразити. Много птици използват мравки, като ги 
втриват в перата и кожата си. Мравчената киселина, 
съдържаща се в тях, действа като инсектицид. Дивите 
глигани се търкат в кората на борови дървета, за да се 
отърват от досадните кръвосмучещи, които не обичат 
острата миризма на смола. 

Дивите животни намират  и начини за справяне с 
ендопаразитите, които обитават вътрешните органи 
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на тялото. Като защита срещу хелминти животните 
ядат див лук, растителна кора, съдържаща танини. 
Поглъщат смола от иглолистни дървета, която в орга-
низма се превръща в терпентин и така почиства и де-
зинфекцира тялото на животното. Разбира се, дивите 
животни не са в състояние да се отърват от всички па-
разити, като например трихинелата. 
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АКО БЯХ ПАРАЗИТ…  
Виктория  Кирова  

 

 

Името ми е Виктория Кирова. На 19 години съм и за 
първа година уча медицина. Родена и израснала съм в 

Пловдив. От малка моят начин да се изразявам е 
писането на разкази и съчинения. Дълго време се 

притеснявах дали ще успея да запазя тази моя страст 
при такова сериозно начинание. Беше ме страх, че ще 

стана заложник на хаотични теории и умни думи, 
разказващи за чужд опит и идеи. Благодарение на 

медицинската биология страхът изчезна. Не е лесно да 
се оприличиш на паразит, но аз направих точно това. 
Научих много не само за паразитите, но и за самата 

себе си. 
 
 
гледах се. Почти нищо не можех да различа, но 
усетих, че се намирам във вода. Беше топло, 

светло и откровено казано – доста приятно. До мен във 
водата се носеше нещо като обвивка с малко отворено 

О 
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капаче. Явно бях излязъл от там. Целият бях покрит с 
реснички. Отпред имах хобот. Все още не знаех за 
какво служи и блуждаех в огромното пространство 
около мен. И изведнъж го видях, точно като мен, абсо-
лютно досущ същия, навярно мой брат. Може би той 
щеше да знае какво да правим. И се оказах напълно 
прав. Моят, така наречен брат, се представи като „ми-
рацидиум“. Явно всички бяхме такива. Обясни ми, че 
на върха на този хобот се намира апикална жлеза, ко-
ято отделя богат на ензими секрет. Каза ми да търся 
„водно охлювче“. Преди да успея да го попитам как-
вото и да е, от него вече нямаше и следа. Реших, че 
следващите насоки ще получа от охлювчето и тръгнах 
да го търся. Не можеше да е кое да е, трябваше да е спе-
циално, най-хубавото. И както размишлявах за това 
какви качества трябва да притежава моето охлювче… 
го видях. Сякаш огряно от слънчев лъч, стоеше точно 
пред мен. Засилих се, исках колкото се може по-бързо 
да стигна до него, все едно бяхме стари приятели. До-
коснах го с хобота си и в този миг разбрах, че това не е 
моят нов приятел, а моят гостоприемник. Точно както 
бе предрекъл брат ми, от хобота ми се отделиха ензими 
и аз с лекота влязох като през отворена врата. Започ-
нах да движа цялото си тяло и накрая стигнах до чер-
ния дроб на моя нов „дом“. Изчезнаха ресничките и 
малко по малко и зрението ми. Превърнах се в споро-
циста. Нещо ставаше. Ами да! Размножаване. Тряб-
ваше да сме повече. Зарадвах се, поне няма да съм сам. 
Тази спороциста, в която се бях превърнал, се раз-
руши. Вече сме редии. Да точно така, не един, а ня-
колко. Хранехме се от черния дроб на охлювчето. Да 
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си призная, малко ме беше жал, но какво пък, сигурно 
му е приятно, щом приема толкова гости. 

Докато се усетим, отново беше време за промяна. 
Превърнахме се в церкарии и вече имахме опашки. 
Време беше да излезем и да си потърсим друго място 
за живеене. Трябваше само да изчакаме подходящ мо-
мент, времето да е топло и около нас да е влажно. Ко-
гато се отделихме от охлювчето, се разпръснахме. От-
ново останах сам. Замислих се дали някой някога бла-
годари за гостоприемството на тези услужливи същес-
тва. Преди да вляза в по-дълбоки размисли обаче, 
опашката ми се отдели и аз се покрих с обвивка. Вече 
бях метацеркарии. Толкова много форми смених, че 
вече не си спомням дали не сънувах началото? И така 
полепнал по едни треви до блатото, в което израснах 
или както се казва на нашият език, „претърпях мета-
морфоза“, мислих какво ли следва. И тогава усетих, че 
листото на което съм залепнал, се понася във въздуха. 
Някой ме погълна. Бях толкова щастлив, че си имам 
нов дом! Обвивката ми се разруши. Бях в червата, 
после навлязох в кръвта и така стигнах до черния дроб 
на новия ми гостоприемник – човекът. 

Реших да се нарека голям чернодробен метил или 
Fasciola hepatica. И така дните си минаваха, аз се хра-
нех от черния дроб и си живеех добре. Мислих откъде 
съм тръгнал и докъде съм стигнал. Изхвърлих яйца, за 
да мога и аз да създам потомство. След време усетих, 
че нещо не е наред, моят гостоприемник може би най-
накрая усети, че съм там. Може би се радваше. Позд-
равявахме се взаимно, аз се местих по жлъчните ка-
нали, а той се свиваше и притискаше черния си дроб с 
ръка. Това беше нашият поздрав. Докато не дойде 
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денят, в който усетих, че гостоприемникът ми изпи 
нещо. Дозите бяха две и от мен остана само спомен. 

Докато си отивах, се замислих, щом е искал да се 
махна от тялото му, значи не съм бил добър гост. Спом-
них си и охлювчето. Какво им оставих освен мъки? Те 
ми дадоха всичко, живях на техен гръб, а в замяна по-
лучиха само болка. Дори не успях да благодаря за гос-
топриемството. Тогава си дадох сметка, че не съм бил 
гост, ами паразит. 

И така, ако бях паразит, щях да съм един разкай-
ващ се голям чернодробен метил. А до хората бих от-
несла въпроса „Ами, ако съм паразит?“. Нека се замис-
лим, дали оставяме след себе си достатъчно, за да не 
бъдем просто паразити на някой чужд гръб и благо-
дарни ли сме за полученото, добри гости ли сме!? 
 

  



 16 

АКО БЯХ ПАРАЗИТ…  

Даяна   Йорданова  
 
 

Казвам се Даяна Йорданова, на 21 
години. Живея в малко, живописно 
село в подножието на Родопа пла-
нина. Родопите са любов – към при-
родата, към хората, към всяко живо 
създание… Родопите са блян и обе-
щание – за добро, за вярност и за 
вечност… И може би, точно те са 
тези, които ме научиха да обичам и 
да вярвам – в себе си и в хората 
около мен.  

Сега съм първи курс студентка по 
дентална медицина и този факт ме 

прави истински щастлива, защото това за мен е сбъд-
ната мечта. От малка знаех, че денталната медицина е 
моето призвание и съм благодарна на близките ми, ко-
ито са до мен във всеки възход и падение, научиха  ме да 
вярвам в себе си, да обичам себе си и околните и да се 
стремя да им бъда полезна. 

Медицинската биология открадна вниманието ми 
още с първата лекция. Интересно беше да научаваме 
нови факти за човека, от повърхностните епителни 
клетки, до сложно устроените клетки и механизми под 
епидермиса. Относно Паразитологията бих казала, че 
коренно промени битовите ми навици. 

 
 
е искам да бъда груба, но за разлика от хората, се 
старая винаги да бъда усмихната и колкото и да 

ме ненавиждат, не се комплексирам. Продължавам да 
Н 
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се взирам с двете си красиви очи (ядра), за да си търся 
най-подходящия гостоприемник, който да ме глези 
така, както глези себе си… Покорявам света с камши-
четата си и не позволявам на никого да ми срине само-
чувствието. 

Обикалям навсякъде по света. Харесва ми да пъ-
тешествам и да наблюдавам хората – техните навици, 
ежедневие и манталитет. Понякога им завиждам за 
начина на живот, но от цялото си пътуване осъзнавам, 
че хората не ценят това, което имат, докато не го загу-
бят, не се радват на малките неща и не се усмихват дос-
татъчно. … И може би, ако имах право на едно жела-
ние, то щеше да бъде да успявам да давам пример на 
хората с усмивката си и надежда за по-добро „утре“. 

Оказва се обаче, че много често аз съм причината 
за тревогата на хората и зад ангелската ми усмивка се 
крие жесток дявол. 

Обичам децата, не им позволявам да се хранят, в 
резултат на което те слабеят и не успяват да се насла-
дят на детството си. 

Аз съм Giardia lamblia и сега ще ви разкажа моята 
история… 

Като малка не бях особено красива, е да... бях 
взела някои черти от майка ми, но не бях толкова 
изящна, колкото нея. Бях плътно облечена. Сякаш 
майка ми ме пазеше от нещо или просто я беше страх 
да не ме последва нейната съдба. Е, не бях само аз, 
бяхме много сестри, но не след дълго пътищата ни се 
разделиха и всяка от нас пое своята посока, а някои ве-
роятно не оцеляха. 

И така аз се озовах на една зелена поляна, с току 
що узрели диви ягоди и изчаках някое от моите 
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любимци-децата, да ми предостави подходяща среда, 
за да се отърва от коварната обвивка, в която бях. 
Очакванията ми се осъществиха бързо и така започна 
моето пътешествие във вътрешния свят на човека. 
Беше ми трудно, но се сетих за фразата: „Не оцелява 
най-силният, нито най-интелигентният, а този, който 
най-добре се адаптира.“ и реших смело да се впусна в 
пътешествието. Нямаше какво да загубя. 

През устната кухина на момиченцето, благодаре-
ние на ягодата, попаднах в дванадесетопръстника, къ-
дето реших да се установя и да прекарам остатъка от 
живота си. Освободих се от обвивката си и осъзнах, че 
съм станала точно толкова красива, колкото беше и 
майка ми. И дори да не бях до нея, имах същата съдба… 
Дяволът в мен влезе в роля и започнах да вредя на мо-
миченцето. 

Прогресирах бързо, но не след дълго, щастието 
ми се срина. Може би родителите на моята гостопри-
емничка вече бяха на ясно за съществуването ми. За-
почнаха да ми вредят с антибиотици и противопара-
зитни медикаменти, докато един ден не се предадох, с 
което моето пътуване завърши. 

Изводът от цялото ми преживяване беше, че през 
своето развитие всеки индивид преминава през добри 
и лоши моменти, има възходи и падения, понякога се 
чувстваш на дъното, но се адаптираш към промените и 
продължаваш, за да видиш следващия щастлив мо-
мент… И ако се усмихваме на всяка трудност и си каз-
ваме „ще се справя“, животът ни ще бъде по-лесен и ще 
се насладим на всяка глътка въздух. 
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АКО БЯХ ПАРАЗИТ…  

Александър  Саханджиев  
 
 

Казвам се Александър  
Саханджиев и съм роден и из-
раснал в красивия град Плов-
див. Днес следвам детската си 
мечта да уча медицина.  

Да се развивам в областта 
на хуманитарните науки, за 
мен е мисия, която смятам да 
изпълнявам цял живот. Няма 
по-голяма добродетел от 
това да помагаш на тези, ко-
ито са в нужда. Именно това е 
стимулът, които ми помага 
да преследвам целите си.  

Изучаването на дисципли-
ната медицинска биология открехна за мен вратата на 
един нов свят, вътре в нас, необятен за простото око, 
който е толкова близо, а същевременно толкова далеч. 
 

азвам се Diphyllobothrium latum или за по-кратко 
Рибна тения. От самото ми излюпване като кора-

цидий в сладководния басейн, търся с малките си рес-
нички някой, който да ме приюти. Гостувах на рачета, 
наех си дори след това малка квартира в един шаран, 
но ми беше тясно. Успях да порасна само до малка ли-
чинка. Не ми беше много удобно, не се чувствах на 
мястото си. Бях като затворник в мускулите на риб-
ката. Докато един ден не се промени всичко. 

К 
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Беше слънчева прохладна утрин, когато нищо не 
подозиращ рибар улови моя гостоприемник и го це-
луна за късмет. Разбира се, късметът беше на моя 
страна, защото без много да чакам, се прехвърлих в но-
вия ми краен дом. 

Веднага се влюбих в това колко е просторно, топ-
личко и уютно. Пообиколих малко и открих перфект-
ното за мен място – червата, където ботриите ми 
здраво се закрепиха. Не исках да се местя никога по-
вече.  

Поживях си около 2 месеца, но все още ми беше 
самотно. Имах пространство стробилата ми да се раз-
вива, шийката ми непрекъснато произвеждаше нови 
членчета, а освен дом разполагах и с шведска маса от 
витамини. Любимият ми е В12. Можех да натрупвам ог-
ромни количества в себе си, когато поискам, но въп-
реки всичко бях самотна. Исках да споделя този дом, с 
някого. А какво по-хубаво от малки мои копия? За 
щастие, имам хермафродитни членчета и сама можех 
да имам деца. Нагънах се силно, за да може проглоти-
дите да се кръстосат и така множеството ми перфектни 
яйца се появиха. 

За съжаление не успях дълго да им се порадвам. 
Гостоприемникът ми ги изхвърли и така всеки след-
ващ път, когато се опитвах да имам деца. Един ден, ча-
шата преля и реших да си отмъстя за всяко едно от за-
губените яйца. Започнах все по-усилено да се храня с 
В12, което наруши сериозно баланса в организма му и 
той разви анемия. Откъсвах части от себе си, за да 
може да отровя кръвта му с токсини. Лека-полека отс-
лабна, не можеше да спи нормално, а световъртежът се 
превърна в негов постоянен спътник. Благодарение на 
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мен, заприлича на ходещ мъртвец – бяло платно без 
следа от цвят. 

Така няколко години си поживяхме, докато се 
опитвах да изсмуча и последната частица живот от ри-
баря, но дойде денят, в който той ме откри и реши да 
се отърве от мен. 

Въпреки това, аз оставих своето наследство. 
Всеки път, като ядете сурова риба, може да осиновите 
едно от децата ми. Но не забравяйте, дори целувка е 
достатъчна, за да събуди принцесата. 

От прочетените материали, мога да изразя мне-
нието си, че рибната тения е един от най-опасните па-
разити, нанасящ тежки увреждания в попадналия ор-
ганизъм. Ограничаването на паразитозата е почти не-
възможно, според мен, заради големия брой запалян-
ковци – риболовци, а и освен тях има и доста хора, 
предпочитащи консумацията на сурова риба. 
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АКО БЯХ ПАРАЗИТ…  

Атанас  Янев  
 

 
Казвам се Атанас Янев, но предпочитам да ме 

наричат Наско. Роден съм в града на липите, поетите и 
правите улици – Стара Загора, затова може да си 

представите колко ми е трудно с ориентацията във 
всеки друг град. Завършил съм езикова гимназия „Ромен 

Ролан“ с основната идея, че преди 6 години все още не 
знаех какво ще правя с живота си. Голям фен съм на 

руската натурална школа, което до голяма степен се е 
отразило върху характера, както и върху есето ми. 

Учителката ми по български език ме научи на нещо 
много важно, а именно кои са двата най-големи страха 

на хората – смъртта и неизвестното. За мен 
медицината е начинът, по който мога да се изправя и 
срещу двата едновременно. Колкото до медицинската 

биология, тя беше първата крачка към това мое 
начинание. Освен това тя ми даде възможност да 
открия един нов мой интерес – паразитологията. 
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ората, като вид, сме свикнали до голяма степен да 
разграничаваме себе си от останалата част от жи-

вата природа. Живеейки в свят, изграден около иде-
ята, че човекът е уникално създание, сме станали 
слепи за множеството прилики, които малко или 
много ни доближават до животинския свят. Така нап-
ример, поглеждайки по-детайлно, хората можем да 
бъдем сравнени с паразити. Това сравнение се изра-
зява от една страна в нашите външни белези, а от 
друга – в нашето поведение. 

Първото нещо, което ни доближава до парази-
тите, са нашите размери. Приемайки планетата Земя 
за наш краен гостоприемник, такъв вид прилика при-
добива смисъл. На базата на големината на нашата 
планета човешките размери не достигат повече от 10 
μm, число, което се доближава до това на някои пред-
ставители от подцарство Protoza. Такива представи-
тели биват амастиготната форма на Leishmania do-
novani, forma cystica на Entamoeba histolytica, 
Trichomonas tenax, вегетативната форма на Giardia 
lamblia. В някои аспекти можем дори да открием и 
прилики между външността на човек с тази на някои 
паразити. Например вегетативната форма на Giardia 
lamblia наподобява човешко лице – две ядра, прили-
чащи на очи, осем флагелума, приличащи на коса, 
диск, приличащ на уста. 

Следващите прилики, които още повече ни доб-
лижават до паразитите, са нашето поведение и начин 
на живот. На първо място една от най-големите цели 
на човек е да намери своята сродна душа, с която да 
остане заедно завинаги. Това напомня на помества-
нето на женския индивид в коремния жлеб на мъжкия 

Х 
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от род Schistosoma. Другата и всъщност най-главна 
причина, поради която бих оприличил нашия начин 
на живот с паразитния, е симбиозата между нас и 
крайния ни гостоприемник – Земята. В това отноше-
ние си приличаме с всички паразити. Някои от пара-
зитозите протичат с треска – маларията, причинена от 
род Plasmodium, сънната болест, причинена от Trypa-
nosoma gambiense и Trypanosoma rhodesiense. Така и 
ние сме причината за глобалното затопляне. Повечето 
метили паразитират и водят до увреждане на жизне-
новажни човешки органи като черния дроб – Fasciola 
hepatica, Dicrocoelium dendriticum, Opisthorchis fe-
lineus. Така и нашият начин на живот води до отсича-
нето на множество дървета, замърсяването на приро-
дата, изтъняването на озоновия слой – действия, во-
дещи до бавното загиване на нашия гостоприемник – 
планетата Земя. 

В този ред на мисли бих искал леко да изменя те-
мата от „Ако бях паразит“ в „Аз съм паразит“. С изклю-
чение на това, че при повечето паразити присъства и 
междинен гостоприемник и безполово размножаване, 
хората си приличаме с „чудовищата, които ни изяждат 
отвътре“. Колкото и да ни се иска, обаче, нашата пара-
зитоза да бъде равностойна със сравнително лекото 
протичане на балантидиозата, вредата, която нана-
сяме върху крайния ни гостоприемник, е по-скоро ек-
вивалентна с тежките малария, трипанозомоза и ток-
соплазмоза. 
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АКО БЯХ ПАРАЗИТ…  

Василена   Димитрова  
 
 

Казвам се Василена 
Димитрова и съм на 20 
години. Родното ми 
място е Асеновград – 
градът на виното и рок-
лите. В продължение на 
три години се подгот-
вях, за да прекрача 
прага към сбъдването 
на най-голямата ми 
мечта – да се изградя 
като добър и отговорен 
лекар! Много съм щаст-
лива, че въпреки предиз-
викателствата, изпре-
чили се на пътя ми, ус-

пях да събера цялата сила, на която съм способна и в мо-
мента да бъда студентка по медицина в Медицински 
университет-Пловдив. 

Изучаването на дисциплината „Медицинска биоло-
гия“ за мен беше интересно и вълнуващо занимание. Бла-
годарение на старанието на преподавателите в катед-
рата получих огромно вдъхновение, чрез което успях да 
осъзная че, за да отговорим на голяма част от поставе-
ните въпроси е необходимо преди всичко да се научим да 
мислим логично и последователно. Тези умения ще бъ-
дат изключително ценни за надграждането на знани-
ята през следващите курсове на обучението ни. Усетих 
също, че… „знанието поражда любов: колкото повече се 
запознаваш с науката, толкова повече я обикваш!” 
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Човешкото тяло е една необятна вселена. И може 
би в това се крие основният му чар. Аз, като паразит, 
не мога да си представя живота без хората. Ако чове-
чеството загине, моята гибел също е гарантирана, тъй 
като домът ми е в тялото на хората. Там намирам не-
обходимите си условия за живот, благодарение на ко-
ито оцелявам. Обикновено паразитите се възприемат 
като „неканени гости’’, обитаващи човешкото тяло с 
ясната цел единствено да се хранят и възпроизвеждат. 
Едновременно с това обаче започват да причиняват 
дискомфорт и различни болестни състояния. И в дейс-
твителност това са най-често срещаните мои съжи-
тели, които постъпват от външната среда под раз-
лични форми, а когато се приспособят започват да по-
казват истинското си „аз’’ и съответно да нанасят 
вреди. 

Предлагам да разкажа повече за себе си, откол-
кото за моите патогенни другари, на които им се дава 
шанс да съществуват поради небрежността и немарли-
востта на някои човеци. Името ми е Dimitrovia coli. Аз 
се развивам в три форми, които постепенно се отключ-
ват с напредването на възрастта на хората. Това е свър-
зано с износването на различни тъкани и органи, но 
разбира се, бих се активирал и при необходимост в 
ранна възраст. Първата ми форма е амастиготната, ок-
ръглена, разположена в тънките черва напълно неут-
рална. С израстването на индивида, в червата започ-
вам да се срещам с все по-вредни агенти. Те са моята 
храна, с помощта на която нараствам и се развивам до 
своята промастиготна форма. Предвид вредните 
храни, с които се срещам постоянно, вече в доста по-
ранна възраст се превръщам в крайната си 
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епимастиготна форма. Тя се нуждае от повече нездра-
вословни продукти, но ако човек ги намали, аз мога да 
се превърна в промастиготната си форма, тъй като 
няма да съм чак толкова необходим. При водене на 
възможно по-здравословен начин на живот давам път 
на полезните вещества да се усвоят без проблем и по 
този начин да поддържат тонуса на организма, който 
е жизненоважен за стимулиране на кръвообращени-
ето в различните му части. Не съм претенциозен пара-
зит, единственото ми условие, за да съществувам нор-
мално и в полза на човека е разнообразната храна. 
Дори и при прием на вредни храни аз съм готов да съ-
действам, за да унищожа до минимум тяхното небла-
гоприятно действие. Ето защо бих се нарекъл приятел 
на хората, тъй като изводът от моето съществуване е, 
че няма човек на Земята, който да е привърженик само 
и единствено на здравословни продукти. А в случай, че 
условието за разнообразно хранене ми бъде нарушено, 
съм неутрален и човекът не би могъл да се възползва 
от моите ценни качества. В тънките черва понякога се 
срещам с паразитни видове, които нанасят вреди и то-
гава също е необходимо да се реагира навреме, тъй 
като при техен дълъг престой аз също бих се превър-
нал в техен враг и мога да бъда унищожен необратимо. 

Моята основна цел е да стимулирам човечеството 
да води един по-хигиеничен и отговорен начин на жи-
вот, за да не се допуска развитието на патогенни пара-
зити. В същото време съм благосклонен към това да си 
позволява вкусна храна, която може да бъде вредна, а 
аз от своя страна да свеждам това вредно действие до 
пълен минимум. По този начин хората ще могат да си 
позволят насладата от нездравословната храна, а аз ще 
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живея именно благодарение на нея. Определено здра-
вето е най-ценното, което има човек. Но много от хо-
рата пренебрегват този факт и то най-вече от мързел. 
Най-доброто, което човек може да направи за себе си е 
да се погрижи за добрата си физическа и психическа 
форма чрез разнообразно меню, в което не винаги 
може да присъства най-полезната храна, но може да 
доведе до не толкова лоши резултати благодарение на 
мен – Dimitrovia coli. Изобщо не смятам, че това е тру-
доемко – всичко е въпрос на съответна нагласа и добра 
организация. Тогава хората биха се впечатлили от ре-
зултата. Както и древните гърци са казали в здраво 
тяло – здрав дух. Подкрепям тяхното твърдение като 
паразит, който предпазва човека от вредните храни-
телни продукти. 
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АКО БЯХ ПАРАЗИТ…  

Виктор Игов  
 
 

 

Казвам се Виктор Игов, на 20 години и съм роден в града 
под връх Околчица – Враца. В момента съм студент по 

дентална медицина в МУ-Пловдив. Избрах да уча в 
Пловдив, защото градът ме кара да се чувствам 

щастлив и готов за нови предизвикателства. 
Денталната медицина е моя цел още от дете.  

Предметът „Медицинска биология“ за мен е една важна 
дисциплина. От малък съм почитател на биологията, 

тъй като обичах да слушам интересни факти за 
живите организми, които ни заобикалят. 

Преподавателите в Катедрата ми помогнаха да науча 
още повече интересни неща и да разбера от къде 

тръгват процесите, протичащи в живата материя. 
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аразит – това е изключително интересен термин, 
с който определяме малките болестотворни и жи-

вотозастрашаващи организми в природата. Онези 
малки същества, които и с просто око не могат да бъдат 
видени. Организми, които ще продължават да причи-
няват мъчения на стотици милиони хора по света. 
Въпросът е, защо съществуват. Ясно е, че на тази пла-
нета нищо не е възникнало просто така. Всеки инди-
вид има определена цел. А целта на паразитите е да за-
разяват живите организми.  

Може би, ако бях паразит, щях да бъда Fasciola 
hepatica (на малко по-разбираем език – голям чернод-
робен метил). Избрах го заради привидно листовид-
ната му форма. Когато бях малък обичах да си играя 
през есента с падналите листа. Друго интересно за 
този паразит е предният му коничен край, кафеника-
вият му цвят, липсата на кръвоносна система, наличие 
на смукала за прикрепване и жлъчни жлези.  

„Аз съм F. hepatica и най-обичам да ходя на гости 
на охлювите и хората. Чувствам се прекрасно при тях. 
Мога спокойно да се размножавам там. Моите деца, 
малките яйчица, за разлика от мен, имат овална 
форма и капаче, което щом те попаднат във вода, се от-
варя и оттам се излюпват мирацидиумите. Моите яйца 
са големи пътешественици, от жлъчните пътища оти-
ват директно в дванадесетопръстника и оттам излизат 
чрез фекалиите. Когато любимите ми мирацидиуми 
попаднат в блатните охлювчета, се превръщат в споро-
цисти, като в нея се развиват редии, а в тях – церкарии. 
Когато се превърнат в церкарии, моите наследници 
вече нямат желание да престояват в охлювчето и го на-
пускат. Тогава си харесват някое листо на водно 

П 
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растение и се превръщат в метацеркарии. Чак, когато 
децата са вече готови да нападат крайния гостоприем-
ник, те го достигат, пробиват стената на дванадесетоп-
ръстника му и стигат до жлъчката. Накрая и те стават 
големи и като мен започват да снасят яйца.  

Аз, F. hepatica, причинявам най-различни мъче-
ния – възпалявам и запушвам жлъчните пътища, при-
чинявам жълтеница, както и болка в горната дясна 
част на корема, храносмилателни смущения и висока 
температура. С една дума – молете се да не попадна 
при вас, защото най-лошото предстои. 

Иска ми се да бъда полезен паразит, да помагам 
на безпомощните създания, вместо да вредя на всичко, 
до което се докосна... Но някак не съм създаден да 
правя добро и колкото и да се опитвам, не мога. Явно 
съм възникнал точно с тази цел – да причинявам 
болка и мъчения в създанията, в които попадам.“ 

Добре, че не съм паразит. 
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АКО БЯХ ПАРАЗИТ…  

Десислава Джулева  

Казвам се Десислава Джулева. 
Още от малка тайничко мечтаех 
да стана лекар и да спасявам жи-
воти, нещо като супер герой. 
Доста дълго време потисках това, 
но съдбата ми показа, че не трябва 
да правим компромиси с мечтите 
си. Медицината за мен винаги е 
била перфектната комбинация от 
наука и изкуство. Тя дава възмож-
ността да придадеш смисъл на 

живота си и не спира да те предизвиква. Това е професия, 
в която мозъкът и сърцето вървят ръка за ръка. Инте-
ресът ми към медицината се засили в училище благода-
рение най-вече на предмета биология. Възможността да 
се сблъскаме не само с клетъчната биология, а и с пара-
зитология и имунология, както и с многообразни кли-
нични случаи, направи тази дисциплина една от най-ин-
тересните през първата година. Научи ни да разсъжда-
ваме, да търсим причината за всичко, да се интересу-
ваме от бонус информация, а краят на всяка лекция ни 
даде и всеобятни уроци в житейски план, учейки ни, че не 
е достатъчно само да бъдеш добър лекар, ако не си добър 
и състрадателен човек. Даде ни възможността да опоз-
наем колко важна е всяка малка клетка, всеки белтък, 
всяка молекула в тялото ни и колко усилено работят 
всички те, за да съществуваме ние. Още от първия ден в 
университета знаех, че съм на правилното място и бих 
избрала пътя до бялата престилка и стетоскопа от-
ново и отново, защото „ако не се жертваш за нещата, 
които обичаш, то тогава нещата, които обичаш, ще бъ-
дат нещата, които жертваш.” 
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мето ми е Opisthorchis felineus, принадлежа към 
тип Platyhelminthes, но понякога си мисля, че 

всеки е много повече от това, което е роден да бъде. 
Имам сложен жизнен цикъл, но и аз самият не съм на-
пълно обикновен. Паразитите от моя вид са хетерок-
сенни – имаме не един, а двама междинни гостопри-
емници, както и краен такъв. Проблемът при паразит-
ния начин на живот е, че той е вид междувидово отно-
шение, при което единият индивид се храни и живее 
за сметка на другия, като накрая може да го убие. Но 
аз не искам да убивам, не искам да бъда чудовище. 
Приемайки това, че съм роден да бъда чудовище, ми 
дава възможността да не бъда такова. Казват, че адът 
са другите, но всъщност доста често адът сме самите 
ние. Адът е предопределеността на съдбата ни. Върве-
нето по вече асфалтиран път, по който не растат цветя. 
Измъчван съм, разкъсван на хиляди парчета от жи-
вота, който не водя. Понякога се чувствам жив, а след 
секунда – като звук, като ехо на всяко нещо, което не 
съм. Живот с цел оцеляване. Това никога не ми е било 
достатъчно. Готов съм да дам живота си в замяна на 
мечта без дори да се замисля, защото понякога меч-
тата е много по-могъща от хиляди реалности. Винаги 
съм бил мечтател, когото всеки се опитва да върне об-
ратно на земята. Но аз никога не съм се вслушвал. Не-
щата, които не ми принадлежаха, които съществуваха 
далеч отвъд представите ми, бяха нещата, за които 
копнеех най-силно. Всичко далечно ми звучеше като 
поезия, а всичко, близко до мен, ме заглушаваше със 
своя шум. Мечтите придават смисъл на живота, те ос-
тават завинаги и принадлежат само на нас. Всеки 
вижда реалността такава, каквато е, но никой не е 

И 
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способен да вникне в другия, да види колко далеч се 
простират мечтите му.  

Чувал съм, че един от моите крайни гостоприем-
ници – човекът, може сам да избира какъв да бъде. Ко-
гато човечето е малко, един от най-важните въпроси, 
които му задават, е какво иска да стане, когато по-
расне. И всеки сам избира съдбата си – дали да посвети 
живота си на това да пътува из света, да пише красиви 
романи, да създава нови неща, да лети заедно с пти-
ците или дори да спасява животи – да бъде герой. За 
тях се говори, че могат и да обичат. Какво ли е това 
нещо любовта? Понякога тя можела да отнеме свобо-
дата, която по рождение им принадлежи, но всички 
били готови да жертват всичко, за да я получат. Нари-
чат я още смисъл на живота. Но понякога в търсене на 
целия смисъл на съществуването, много лесно можем 
да забравим просто да съществуваме. И все пак ми се 
ще да опитам вкуса на тази сладка отрова, да будя в ня-
кого възхищение, а не страх.  

Междинните ми гостоприемници – сладковод-
ното охлювче Bithynia leachi и сладководните рибки – 
живеят в един необятен, все още неопознат воден свят, 
изпълнен с хиляди красиви вълшебни същества  

Opisthorchis felineus – това е моята съдба. Излюп-
вам се от яйцето си, в така обичаната ми водна среда 
съм вече мирацидиум. Попадам в охлювчето, вече то е 
моят дом. В него се развивам, срещам хиляди микро-
организми, които стават мои приятели. Последова-
телно се превръщам в спороциста, в редия и накрая – 
в церкарий. Отново съм свободен и напускам с  тъга ох-
лювчето, но плувам устремено към нови приключения 
и намирам своя нов дом – мускулатурата на една 
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сладководна риба, която сега е моят кораб, който ме 
носи из течението и ми показва всеобятността на своя 
свят. Тя ми помага да се развия още повече и да се пре-
върна в метацеркарий. Но изведнъж нещо се случва, 
страшна буря обръща корабчето ми и го изхвърля на 
сушата. Улавя го някое домашно котенце и го изяжда. 
Сега то е моят краен гостоприемник – моят дом зави-
наги, в него ще снеса своите яйца, които той ще изх-
върли с изпражненията си и след попадането им във 
водна среда, ще създам още стотици животи. Домът ми 
е това котенце – ще бъда нечий домашен любимец, не-
чий най-добър приятел. Ще бъда обичан, някой ще ме 
чака да се прибера всеки път, в който реша да се пораз-
ходя на двора. Все пак животът не винаги трябва да е 
бял или черен. Само със сърцето си можем да видим, 
че светът е изпълнен с безброй вълшебства… от които 
и ние самите сме част.  
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АКО БЯХ ПАРАЗИТ…  

Доника Димитрова  
 
 

 

Казвам се Доника Димитрова и съм от Бургас. На 20 
години съм. Обичам музиката, танците и морето. 

Детската ми мечта е да бъда лекар. Медицинската 
биология за мен е интересна наука, представена по 

невероятен начин от моите преподаватели. 
 
 

ко бях паразит, най-вероятно щях да бъда голям 
пътешественик. Щях да обикалям далечни и 

близки страни, да опознавам различни представители 
на животинския свят и да се наслаждавам на живота. 

Но как всъщност си представям моя живот? Като 
за начало щях да бъда представител от род 
Plasmodium на подтип Haemosporidia, причиняващ 
малария при хората. Маларията е най-значимата бо-
лест в тропическия и субтропическия регион. Точно в 

А 
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един от тези райони щеше да започне моят живот. За 
своя родина си представям държавата Гана. Това е не-
голяма държава в Западна Африка, намираща се на 
Гвинейския залив, само на няколко градуса от еква-
тора. 

Като типичен представител на Plasmodium 
falciparum, биологичният ми цикъл щеше да се състои 
от два етапа – на полово и на безполово размножаване. 
Процесът на полово размножаване или спорогонията, 
щеше да протече в стомахчето на женски комар от род 
Anopheles. Но този комар нямаше да е обикновен. 
Щеше да бъде най-бързият и най-смелият комар от 
рода. Съвместния ни живот щеше да бъде една поре-
дица от приключения. Прохладните сутрини щяхме да 
летим над блата и реки, да се любуваме на изгрева, да 
наблюдаваме как природата се пробужда и се подготвя 
за новия ден. През деня щяхме на намерим най-дебе-
лата сянка, на най-прохладния водоем и да се наслаж-
даваме на гледката, разкриваща се пред нас. А вече-
рите щяха да са любимото ми време от денонощието. 
Тогава щяхме просто да гледаме звездното небе над 
екватора и с нетърпение да очакваме следващия ден. 
За съжаление, както всяко хубаво нещо, така и този 
прекрасен живот щеше да намери своя край. Един ден 
моят верен спътник щеше да ухапе някой нищо непо-
дозиращ турист и животът ми щеше коренно да се про-
мени. Тогава щеше да настъпи етапът на безполово 
размножаване или шизогония. Инвазираният турис-
тът щеше да стане моят междинен гостоприемник, а 
еритроцитите му – новият ми дом. Но животът ми вече 
нямаше да е същият. По време на етапа, наричан ерит-
роцитна шизогония, развитието ми като паразит 
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щеше да продължи. Стадиите, през които щях да пре-
мина, се означават като: пръстенен трофозоит, амебо-
виден трофозоит, зрял трофозоит, незрял шизонт и 
зрял шизонт. Това мое развитие, щеше да повлияе 
неблагоприятно на новия ми гостоприемник. Въпреки 
че моят живот щеше да процъфтява, неговото здравос-
ловно състояние щеше да се влошава. Симптомите, ко-
ито щеше да проявява са периодична треска с висока 
температура и обилно изпотяване. Освен тях съпътст-
ващите симптоми на причинената от мен тропическа 
малария са: главоболие, мускулни и коремни болки, 
гадене, повръщане, анемия, силна отпадналост, хе-
пато- и спленомегалия. Един ден някой друг женски 
комар от род Anopheles щеше да дойде и като мой 
краен гостоприемник да ме вземе със себе си. Това 
щеше да значи, че се налага да оставя човека да се бори 
с причинената от мен болест, без големи шансове за 
оздравяване. За съжаление, начинът ми на живот, 
влияе неблагоприятно, в някои случаи дори пагубно, 
върху живота на други представители на животинския 
свят. 

Точно тук е моментът да се замислим за връзката 
между живота и оцеляването. Борейки се за своето 
оцеляване, не трябва да забравяме да живеем и всеки 
ден да търсим красотата и щастието в малките, но зна-
чими неща! 
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АКО БЯХ ПАРАЗИТ…  

Йоана Кузева  
 
 

Казвам се Йоана Кузева, на 19 години 
от град Пловдив. Следването в МУ-Плов-
див е сбъдната мечта за мен. Интере-
сът ми към биологията се зароди още в 
основното училище с първите стъпки в 
изучаването на устройството и еволю-
цията на организмите, което в последс-

твие ме подтикна да поема по пътя на медицината. Ме-
дицинската биология ми даде стабилна основа от поз-
нания относно механизмите на работа на човешкия ор-
ганизъм и необходимостта да ги разбираме, за да разпоз-
наваме и лекуваме успешно различни заболявания като 
бъдещи лекари. Любимите ми аспекти от дисциплината 
са практическата насоченост, тясната обвързаност с 
други медицински дисциплини и най-вече вниманието, 
което се обръща на развитието на добродетели като 
емпатия и добросърдечност. 

 
 
 свят на трудности и предизвикателства на 
всички ни се иска да сме успешни без много уси-

лия, да получаваме всичко, от което се нуждаем по 
всяко време. Природата е отредила тези привилегии 
на паразитите – на пръв поглед малки организми, ко-
ито обаче успяват да нанесат огромни вреди, докато 
осигуряват собствените си нужди. 

В 
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Дали обаче техният живот е толкова лесен? Все 
пак трябва да се приспособят към условията в друг ор-
ганизъм. Ако бях паразит, за да постигна максимално 
върховенство и комфортен дълъг живот, щях да бъда 
хибрид между някои от най-добре адаптиралите се 
представители. 

Бих искала да съм известна като Giardia lamblia. 
Все пак кой не може да разпознае холивудската ѝ ус-
мивка на микроскопските препарати. Тя има изклю-
чително изтънчен вкус и винаги обитава места с ог-
ромно разнообразие на деликатеси като дванадесетоп-
ръстника и жлъчните пътища. Най-любими са и маз-
нините ѝ храните, богати на витамин А. Толкова извес-
тен паразит има много фенове, но и недоброжелатели 
в организма, и често се налага да променя антигените 
на повърхността си, за да не бъде заснет и задушен от 
папараците, които дебнат на всяка крачка- антителата. 
Макар и много красива Giardia lamblia не е достатъчно 
умна и с охолния си живот причинява огромни вреди, 
които се проявяват като дълга диария, уморяемост, 
бърза интоксикация и нарушена абсорбция на маз-
нини и витамин. Нейните цисти биват забелязани при 
обикновено копрологично изследване. 

Паразитът, който впечатлява със своя висок ин-
телект, е Toxoplasma gondii. Изключително изкусно е 
проектиранa да населява огромно разнообразие от ор-
ганизми и да обитава множество органи – тънко черво, 
черен дроб, мускули, мозък и други. Наличието на ши-
зогония и полово размножаване осигуряват голям 
брой и различно развити форми пръснати из цялото 
тяло, а бавно и бързо делящите се форми (бради- и та-
хизоити), бомбардират организма на вълни. Такава 
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армия трудно се побеждава и бързо изтощава орга-
низма. Въпреки че може да бъде диагностицирана с 
PCR тест, способността ѝ да образува тъканни цисти в 
мозъка и мускулите я прави невероятно трудна за ле-
чение и подсигурява дългото пребиваване в гостопри-
емника. Важна особеност е това, че крайният ѝ гостоп-
риемник са котките, а не човекът. Това забавя диагнос-
тиката и подпомага разпространението на паразита, 
защото хората, колкото и тя самата, обичат котките и 
могат да се заразят per os чрез поглъщане на цисти. 
Особено интересна е способността и да влияе върху 
центъра на страха в мозъка на мишките, след което те 
вече не изпитват нужда да се пазят от котките. 

Колкото и привлекателен да звучи животът на па-
разитите, за човечеството те представляват огромна 
заплаха. Макар и да сме ограничили разпространени-
ето им чрез подобряване нивото на хигиената, прила-
гането на различни видове химически препарати и ме-
дикаменти, по-полезно би било, ако успеем да използ-
ваме силата им, за да помогнем на самите себе си. Ре-
волюционно би било да измислим начин да използ-
ваме способността на Toxoplasma gondii да влияе 
върху центъра на страха в мозъка, за да лекуваме стра-
хови неврози или Giardia lamblia за лечение на зат-
лъстяване. Макар и все още да звучи като сценарий за 
научно-фантастичен филм аз вярвам, че сме способни 
да ги надхитрим, както сме направили с голяма част от 
бактериите и някои вируси, за да ни помагат в лечени-
ето на заболявания с различен характер, а не да вре-
дят.  
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АКО БЯХ ПАРАЗИТ…  

Мария Стоева  
 
 

Казвам се Мария Стоева 
и съм студентка по меди-
цина в МУ-Пловдив. След 
години неуморен труд, лю-
бов и отдаденост качих 
първото стъпало по пътя 
към заветната цел. Знам, 
че този, който лекува със 
сърце и душа, променя жи-
вота на безнадеждно бол-
ния, като първо го вдъхно-
вява, че ще оздравее! Сло-
вото е пътят към душата. 

Човек трябва да използва думите, за да лекува, помага и 
благославя!  

Един много скъп мой учител ми каза: Мария, ти си за-
вършен писател! Защо медицина? Аз отвърнах: Тя ме из-
бра! Един ден ще напиша книга за моя път към нея!  

За мен дисциплината „Медицинска биология“ беше 
една от многото врати, които трябва да отключа. До-
като търсих ключа, трупах опит от ценните и полезни 
съвети, предадени от нашите преподаватели. Учих и бях 
вдъхновена за утрешния ден! Не след дълго намерих 
ключа и отворих. Но минавайки през вратата, знаех че в 
мен остава вечната мисъл „Човек може толкова, кол-
кото знае“! 

 
 

ко попитате един паразит-лекар, олицетворение 
на онзи истинския, които работи със сърце и А 
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душа, защо е избрал точно тази професия – няма да 
чуете сложни отговори. Напротив! Ще чуете, че ня-
къде там много отдавна в дългото му вретеновидно 
тяло се е родило желанието да дава от себе си, да спа-
сява своя гостоприемник. Той се намесва винаги, ко-
гато има нужда, даже когато самият гостоприемник се 
е отказал от правото на живот! И така някога, но не 
толкова отдавна се роди моята история! 

Аз съм Mariya lumbricoides – лекуващ паразито-
зите женски паразит. Но не си мислете, че съм като 
другите представители, никога не съм била, защото 
при мен, колкото и да е невероятно, не липсва сърце. 
Напротив, то е пълно с любов и с него лекувам!  

Работата ми с последния пациент, който излеку-
вах от аскаридоза – паразитоза, причинена от мой се-
беподобен на име Ascaris lumbricoides започна така: с 
обикновено ръкостискане между мой настоящ и един 
бъдещ пациент. За щастие съм способна да променям 
морфологичната си форма, следвайки пътя, който ме 
води до място, в което ще се боря за моя гостоприем-
ник срещу себеподобен. Но това, че сме паразити и но-
сим своите прилики, по никакъв начин не ни прави ед-
накви. Напротив! И между нас, както при хората, има 
добри и лоши!  

И както споменах – мога да променям формата 
си. В последния си 5-годишен пациент попаднах перо-
рално под формата на яйце с личинка. И всичко това 
се случи след ръкостискането между предишния ми 
гостоприемник и непреодолимото желание на бъде-
щия за захарен памук. Случи се най-очакваното, а 
именно попаднах в детския организъм.  
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Излюпих се в червата и мигрирах с лимфата и 
кръвния ток през порталната вена в черния дроб, а от 
него през долна куха вена в дясната половина на сър-
цето, и оттам през белодробната артерия в белия дроб. 
Тук забелязах следи от някой със същите белези като 
мен. Замислих се, защото в организма на детето на-
вярно имаше проблем. Още с попадането в него забе-
лязах зачервено гърло, придружено с остра кашлица и 
дразнене. А тук в белия дроб някой се беше нахранил 
с обилно количество кръв. Знаех, че това беше Ascaris 
lumbricoides – същия като мен, но с различна цел, и 
трябваше да направя всичко възможно да спася детето 
от вредното влияние на моя себеподобен.  

Не можех да губя повече време в престой в белия 
дроб, но за да стигна до лошия и неговите размножа-
ващи се производни, за да ги унищожа и прекратя вре-
дата им – трябваше да порасна повече.  

И така при наличието на добри аеробни условия 
моето развитие продължи около 8 дни в белия дроб. 
Но състоянието на детето вече се влошаваше. Нямаше 
апетит, чувстваше тежест и болки в корема. Някой 
беше започнал да упражнява силното си токсично въз-
действие. Трябваше да побързам с пристигането си в 
тънките черва, за да спра размножаването на полово 
зрелите форми.  

Преминах през бронхите, трахеята и глътката и 
попаднах за втори път след началото на инвазията в 
хранопровода. Изминах дълъг път, но най-после стиг-
нах до тънките черва. Там гледката беше страшна – ог-
ромно количество размножили се аскариси. Разме-
рите ми бяха доста по-скромни от техните, затова 
трябваше да изчакам да порасна, за да ги унищожа.  
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Забравих да спомена! За разлика от другите със 
своите цветове, аз бях невидима в организмовата 
среда. Те можеха да ме пипнат, да усетят как се движа 
между тях, но не бяха толкова умни, за да разберат, че 
съм там! И така дълго време стоях в тънките черва, 
зреех и събирах сили, защото щях да се изправя срещу 
себеподобните. Но вече бях достатъчно пораснала, за 
да ги унищожа със своя лечебен секрет, който прите-
жават само паразитите-лекари. Въпреки че този сек-
рет действа възстановяващо върху лоши паразити, ко-
ито нанасят вреда, той има разрушително действие. И 
така покрих всички лоши паразити около мен с лечеб-
ния си секрет и ги поразих. За щастие този секрет няма 
да позволи никога повече навлизането на други пара-
зити в детето. Поогледах се наоколо, но трябваше да 
направя още нещо – да изведа всички ни от детския 
организъм. Все пак и други пациенти ме чакат!  

Като едно усъвършенствано творение на приро-
дата, аз съм устроена и живея по-различно от подоб-
ните на мен! Въпреки че съм паразит, не живея в син-
хрон с характерното значение на тази дума. Не нана-
сям вреда! Напротив! Аз съм паразит-лекар, който се 
намесва винаги, когато човек има нужда. И дори, ко-
гато гостоприемникът, в който съм попаднала, е кли-
нично здрав и в него не се размножават лоши пара-
зити, аз разпръсквам от своя лечебен секрет по входо-
вете към организма, за да осигуря защита при след-
ващо навлизане на паразити. Когато се уверя, че 
всичко във вътрешната среда на човека е наред – 
трябва да си отида. 

А моята история не свършва до тук. Аз тепърва 
полагам началото…  
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АКО БЯХ ПАРАЗИТ…  

Мартина Кръстева  

 
Студентка съм по медицина, защото 

нямах време да се подготвя за НАТФИЗ. 
Брат ми реши да е адвокат и аз, за да 
донеса още престиж – лекар. Всички 
баби на село завиждат на моята, така 
че изборът си струваше. Имам прия-
тели, които са студенти по медицина 
и никога не бих отишла на преглед при 
тях. Най-безопасно ми се стори аз са-
мата да влезна в тази сфера. Треньо-
рът ми по плуване също изигра роля в 

този избор – уплътняваше ми почивките с анатомични 
факти. Минах курс за водно спасяване и след като само 
първата долекарска помощ успя да ми задържи внима-
нието, започнах да се замислям, че може това да е моето 
нещо. Изгледах и един сезон на “Добрият доктор” и вече 
бях решена, че бялата престилка ще ми отива. 

Голям фен съм на ескейп стаите и медицинската би-
ология беше за мен нещо сходно. Разказват ти основ-
ната „история“ и после се впускаш в търсене на връзка 
между отделните ѝ части. Молиш за насока, тръшкаш 
се, зарязваш всичко, защото „има време“, ама се оказва, 
че изпитът ти е след 1 седмица и време няма. Четеш 
учебника 5 пъти за 2 дена, сънуваш антитела и анти-
гени, обсъждате клинични случаи с колегите, започваш 
да звучиш като доктор Хаус, пък и психичното ти състо-
яние е като неговото. В крайна сметка си взимаш из-
пита и се отдаваш на седмица почивка. Поливаш успеха… 
няколко пъти. Накрая осъзнаваш, че почивката ти е 
свършила преди 10 дена и вече нямаш време да учиш за 
следващия изпит. 
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сеобщо известни са фразите като „ако ще правиш 
нещо, прави го по най-добрия възможен начин“ 

и всички ние сме свикнали да ги вкарваме във всекид-
невния контекст – работа, училище, спорт и т.н. Но 
какво би се случило, ако тази мотивационна фраза се 
вкара в света на паразитите? Ако съм паразит, какви 
ли са качествата трябва да имам, за да стана кошмара 
на всеки пациент? На първо място – разпространение. 
В началото бях сигурен, че колкото повече, толкова по-
добре. Но големият брой заразени хора ще привлече 
прекалено много внимание и повече учени и лекари 
ще насочат поглед към мен. Засега предпочитам да 
сведа разпространението си до по-екзотични региони. 
С ограниченото си разпространение си осигурявам по-
ниска познаваемост. А колкото по-дълго време отнеме 
поставянето на диагноза, толкова по-добре. Държа 
много да съм вътреклетъчен паразит, но нямам осо-
бени претенции по отношение тъкани, в които да се 
настаня. Всички тъкани и органи заслужават внима-
ние. Ако трябва да дам конкретика за гостоприемни-
ците, за междинен бих избрал някое насекомо – муха, 
а за краен – човек. Ще си осигуря лесно разпростране-
ние, но и трудна превенция. Биологичният ми цикъл 
ще е доста прост. В слюнчените жлези на мухата ще 
стана инвазиоспособен. Докато съм в нея, ще имам 
въздействие над нервната и система и ще я карам да се 
храни по-често и за по-дълго време. А след като инва-
зирам човека, от организма му ще започнат да се отде-
лят вещества, които да привличат повече мухи, които 
ще се заразят от кръвта му, и цикълът ще се затвори. 
След като съм вече в крайния гостоприемник, първата 
ми работа ще е да се предпазя от имунната му система. 

В 
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Ще използвам молекулна мимикрия. После започва 
разпространението ми из организма. Естествено, на 
мястото, където реша да се установя, ще възникнат 
възпалителни процеси. Може да се появи и повишена 
температура, болки в мускулите, отпадналост и т.н. 
Все неща, които не предизвикват голямо притеснение. 
Ако целя да причиня по-голяма вреда, трябва да ос-
тана колкото се може по-дълго време незабелязан. За-
това паразитозата ми ще протича с леки симптоми, 
дори почти асимптомно, поне докато не стигна до цен-
тралната нервна система. Тогава ще настъпят услож-
нения – загуба на съзнание, нарушения в рефлексите, 
които ще доведат до смъртта на гостоприемника ми. 
При диагностиката не мисля да затруднявам лекарите. 
Кръвна натривка, тъканен препарат, имунологичен 
тест, все ще свършат работа. Естествено няма да изк-
лючваме и PCR тестовете. 

Превенцията няма да е особено лесна. Репеленти 
и дълги дрехи могат да са полезни, но кой би искал 
през цялото време да ходи из екзотични кътчета, пок-
рит отгоре до долу. Снимките за социалните мрежи 
няма да изглеждат толкова добре. ДНК-модификаци-
ите звучат много надеждни, както при комарите 
Anopheles. Но някак си мисля, че светът на науката в 
момента има по-важни задачи от разработката на 
ДНК-модифицирани мухи. В крайна сметка, за да бъда 
перфектния паразит, освен на приспособленията, да-
дени ми от природата, ще разчитам и на поведението 
на хората. Мисленето „Няма как да се случи на мен“ ще 
работи винаги в моя полза, за да мога по-късно да им 
покажа, че има как точно това да се случи точно на тях 
на точно това място. Както при повечето неща в света, 
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така и при паразитите най-добрите индивиди са най-
комплексни. Годините на еволюция и приспособяване 
дават своите резултати, а те са повече от задоволи-
телни – притежание на различни качества с помощта, 
на които се осигуряват пълноценно и успешно същес-
твуване. Паразитите са една от многото невидими зап-
лахи, които хората трябва да спрат да подценяват. 
Природата създава достатъчно опасни организми, чи-
ето действие не трябва да улесняваме с безразсъдно 
поведение. 
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АКО БЯХ ПАРАЗИТ…  

Пънар Халим  
 
 

Казвам се Пънар Халим на 21 
години. Родена съм в град Асе-
новград. В момента съм сту-
дентка по медицина в МУ-Плов-
див и вървя по стъпките към 
сбъдването на най-голямата 
си мечта. 

През изминалата година ме-
дицинската биология ми даде 
много нови знания и ми по-
могна да отговоря на въпроси, 

свързани с организмите и начина, по който те функцио-
нират. 

Пътешествието, в което ме впусна тази наука, ме за-
позна със света на паразитите, с устройството и про-
цесите в човешкия организъм. Научих как работи на-
шата имунна система и как се справя с различните бо-
лести, които я поразяват. Сдобих се със знания за разно-
образни и интересни методи за диагностика и лечение. 
Видях през микроскоп колко сложен и съвършен е светът 
ни. 

Биологията, освен че е безкрайно интересна и прово-
кираща любопитството, е и много важна основа, върху 
която ще изградя бъдещите си знания. Тази наука ме на-
кара да погледна на заобикалящия свят от различна 
гледна точка и още веднъж ме убеди в това, че ако уси-
лено работиш за целите си и не се отказваш от тях, 
няма нищо непостижимо. 
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скам да започна, насочвайки вниманието ви към 
това колко е важна гледната точка. Хората от 

малки учат децата си винаги да внимават с личната хи-
гиенa – да не ядат не добре измити плодове и зелен-
чуци, да измиват старателно ръцете си, винаги щом се 
приберат у дома и преди всяко хранене. 

Хората се опитват да избегнат нас паразитите по 
всевъзможни начини. От най-прости методи като еле-
ментарна хигиена до ваксини, антипаразитни медика-
менти и какво ли още не. 

Но нима не знаят, че ние не можем да живеем без 
тях и без останалите животни на планетата. На всеки 
жив организъм първичният му инстинкт е да оцелява 
и всичко се случва в името на това да запазим живота 
си. Никой паразит не иска да убие гостоприемника 
си – източника му на живот, но за жалост понякога 
може да се стигне и до такъв фатален край. 

Да не би да мислите, че на нас паразитите ни е 
лесно. През колко много препятствия трябва да пре-
минем, колко силни, хитри и креативни трябва да бъ-
дем в името на една едничка цел – да оцелеем и да оси-
гурим добър живот на децата си. 

Аз съм Plasmodium falciparum, познатият причи-
нител на тропическата треска и искам да ви разкажа 
нещата, пречупени през моята гледна точка с надеж-
дата, че може би ще проявите поне малко разбиране 
към нас паразитите и ще бъдем по-малко мразени от 
вас хората. 

Ние плазмодиумите нямаме органи за движение, 
но притежаваме сложен жизнен цикъл, в който се ре-
дуват полово и безполово размножаване, при това се 
осъществяват в различни гостоприемници. 

И 
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Обитаваме тази планета от много древни времена 
и заслужено сме си извоювали славата, която ни се 
носи и до днес по земята. Ние причиняваме малари-
ята, която е най-важната паразитна болест на човечес-
твото. Всяка година хората регистрират 300 милиона 
новозаболели и 2 милиона смъртни случая. Най-ши-
роко сме разпространени по тропическите и субтро-
пичните райони. 

Човекът всъщност за мен е междинен гостопри-
емник, в който реализирам тъканната си шизогония. 
Първоначално инвазирам под формата на спорозоит. 
Попадам в кръвта му от слюнчените жлези на женски 
комар от род Anopheles, след ухапване. Първата ми цел 
са чернодробните паренхимни клетки, където се прев-
ръщам в шизонт съдържащ мерозоит. В тази форма 
разрушавам хепатоцитите на всеки 15-20 дни и преми-
навам в кръвния ток. След постъпването ми в кръвта, 
чрез рецепторно-медиирана ендоцитоза, навлизам в 
еритроцитите. Там аз отново преминавам през редица. 

По време на престоя ми в еритроцита, се храня с 
неговия хемоглобин и поглъщам стромата му с цялата 
си повърхност. Ето защо аз имам гранули от пигмент-
хемозоин в цитоплазмата си. 

Когато маларийно болен човек има мои гамето-
цити в кръвта си, той е зарàзен за женския комар 
Anopheles, с което моят жизнен цикъл се затваря. 

Ето, сами виждате колко сложен и труден е на-
шият път и това всичко не приключва с дългото пъту-
ване. Човешкият организъм се бунтува срещу мен и аз 
трябва да се сражавам с него, а някои хора имат и вро-
ден или придобит имунитет срещу мен. Но въпреки 
всичко аз много обичам гостоприемниците си освен, 
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че благодарение на тях аз оцелявам, придобивам и 
много голям житейски опит. Пътувам накъде ли не, 
радвам се на прекрасна природа, научавам много нови 
неща. 

Не искам да бъда причината за страданието и 
смъртта на никого знам, че мога да бъда особено опус-
тошителен за човешкия организъм, но това е начинът, 
по който съм създаден. Така съм програмиран и не 
мога да оцелея по друг начин. 

Не очаквам да ме заобичате, това би било безу-
мие. Просто исках да ви накарам поне за миг да се за-
мислите какво е да си паразит. 
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АКО БЯХ ПАРАЗИТ…  

Рангел Кочаров  
 
 

Аз съм Рангел Кочаров и 
съм израснал в едно село в по-
лите на Родопите съвсем 
близо до Пловдив. Имам раз-
нообразни интереси. Още от 
малък харесвам природните 
науки, а влечението ми към 
биологията се запали в гим-
назията. Медицината за мен 
е възможност да допринеса 
за създаването на един по-до-
бър свят и същевременно да 
усъвършенствам себе си. В 

това есе се опитах да придам човешки качества на ма-
ларийния плазмодий и да преобразя протичането на бо-
лестта в една забавна история. 

 
  

ой съм аз ли? Аз съм Plasmodium falciparum и 
причинявам най-тежката малария – тропичес-

ката. Моите братовчеди също предизвикват малария, 
но те са аматьори – моята малария е най-летална, за-
щото аз съм най-добрият. Един от моите междинни 
гостоприемници е човекът. Странно нещо са това хо-
рата… до сега съм отнел живота на милиони от тях, а 
те приписват заслугите ми на моя биологичен вектор: 
комарите Anopheles. Чувствам се адски недооценен. За 
да разберете колко гадни са хората, позволете да ви 
разкажа как протече една от последните ми инвазии. 

К 
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Първият етап се нарича спорогония – той е най-
скучен. Общо взето, аз и още няколкостотин спорозо-
ити започваме развитието си в един женски комар и 
чакаме да ни намери подходящ междинен гостопри-
емник. 

И ето… започна инвазията: Анофелката ни на-
мери човек – крайно време беше. Още с попадането си 
в кръвообращението, за пореден път се изумихме от 
организма на гостоприемника – съвкупност от сложно 
устроена, специфично калибрирана, прецизно коор-
динирана органична машинария. Нашата задача е да 
е въдворим хаос и да се възползваме от него за колкото 
може по-дълго време. Еволюирали сме милиони го-
дини паралелно с гостоприемника, научили сме се да 
го надхитряваме и всеки път действаме по един и същ 
план. Вторият етап се нарича тъканна шизогония. Аз и 
другарите ми спорозоити по най-бързия начин дости-
гаме до хепатоцитите на черния дроб и се скриваме в 
тях. Там претърпяваме морфологична промяна и се 
намножаваме с хиляди, използвайки богатите на ре-
сурси клетки – подготвяме се за следващия етап от ин-
вазията. И всичко това под носа на имунната система 
на гостоприемника. 

Третият етап от инвазията се нарича еритроцитна 
шизогония. Аз и моите другари, вече шизонти, разру-
шаваме хепатоцитите и погваме еритроцитите. Хи-
ляди... не – милиони еритроцити – всичките неуморно 
обикалящи, всичките беззащитни, създадени точно за 
моите цели. Безплатна недвижима собственост. Всич-
ките са създадени от гостоприемника, който е поло-
жил усилия да се снабди с нутриени от опасната вън-
шна среда, в която не бих могъл да оцелея, за да може 
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аз да дойда и да ги използвам наготово. Но гостопри-
емникът да не го приема лично – това е просто оцеля-
ване, правото на по-силния. Проникването в еритро-
цита е много лесно – просто измамваш рецепторите му 
и се оставяш на електричния градиент. А ако случайно 
се натъкнем на имунна клетка, също няма проблем – 
просто ѝ показваме белтък, сходен с този на гостопри-
емника, и тя си мисли, че сме негови клетки. Хитро, 
нали? Казах ви, че съм най-добрият – моите братов-
чеди не могат така. След около 48 часа от еритроци-
тите излизат две дузини нови другари, част от които 
нападат нови еритроцити, а други стават гаметоцити и 
отиват в периферната кръв с надежда да бъдат погъл-
нати от друга Анофелка. При това в кръвта на гостоп-
риемника се изливат много токсични вещества, а той 
изобщо не реагира добре на това. Но хей, това не е наш 
проблем! 

Всичко вървеше точно по план, докато изведнъж 
събратята ми в еритроцитите вече не можеха да мета-
болизират хематин в хемозоин – каква е тази магия?!? 
Самият хемоглобин стана твърде алкален за нас – това 
вече стана лично! Гостоприемникът ни измами! Няма 
право! Животът в еритроцитите стана невъзможен, а 
имунните клетки правеха пребиваването извън тях 
твърде опасно. Просто не беше честно. Бяхме обре-
чени. Цялата инвазия беше напразна – нанесохме тол-
кова щети на гостоприемника, работихме толкова 
усърдно, ала нито един комар не дойде, за да поеме 
малко гаметоцити. Животът е адски нечестен. 
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АКО БЯХ ПАРАЗИТ…  

Стелиян Стойчев  

 
Казвам се Стелиян Стой-

чев от гр. Пловдив. Интере-
сът ми към медицината се 
породи от разговори на мо-
ите родители (и двамата ле-
кари) всяка вечер – и наис-
тина, интересното и труд-
ното дойде още при влиза-
нето ми в този университет, 
защото още от самото на-
чало се сблъсках с различ-

ността на това да бъдеш на място, в което концентри-
рано се изучава дадена дисциплина. Трудно, но изключи-
телно вълнуващо, и с напредването на годината ста-
ваше все по-любопитно. 

Първоначално не смятах, че ще успее да ме завладее 
толкова „медицинската биология“, но особено вторият 
семестър на I-ви курс тотално промени моята предс-
тава. Имунологията се оказа наистина грабваща и всеки 
път се запознавах с все по-любопитни процеси, които са 
оставали неразбираеми за мен до този момент. Изуча-
вайки тази дисциплина, се убедих, че медицината е нау-
ката, с която искам да се занимавам. 

 
ивотът днес на Земята е в пъти по-улеснен, от-
колкото преди дори 50-100 години. Много от 

ежедневните ни нужди и задължения ние сега извър-
шваме с различни технологии и по този начин не из-
питваме никакво затруднение. Но ние все пак продъл-
жаваме да сме недоволни от живота ни, недоволни сме 

Ж 
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от хората, недоволни сме от Земята. А така ли трябва 
да е? Чак толкова ли ни е „зле“ тук и сега или просто 
сме „омекнали“ откъм най-битовите ни дейности? А 
замисляме ли се дали на други същества не им е в пъти 
по-трудно съществуването? 

Да, ето ме и мен – Phlebotomus papatasii и не, аз 
не съм обикновено насекомо. Въпреки че моите раз-
мери са по-малки от обичайния такъв, това не ме 
прави по-малко уникален. С моите зашеметяващи 2-
2.5мм, при кацане моите крила сключват с тялото ъгъл 
от около 60 градуса в т.нар. „ангелски стоеж“. Е, виж-
дате ли колко съм специален! Ако трябва да поговоря 
малко за моите родственици – е, не сме малка група – 
нашият разред Diptera включва над 80 000 вида висо-
коорганизирани и специализирани насекоми, а ако 
трябва да съм още по-точен, аз съм от семейство 
Culicidae. 

Но да се върнем към мен. Аз съм главният запо-
дозрян днес! Интересно е, че имам много добре развит 
устен пробождащ апарат, поради което ухапването е 
силно болезнено. Как разбирам ли – повярвайте ми, 
израженията на моите жертви не са никак пестеливи! 
Също така моето развитие е холометаболно, но това са 
вече подробности, от които ще ви доскучае. За какво 
най-вече искам да се похваля – волността. За разлика 
от други мои „съплеменници“, наречени паразити, аз 
имам честта да притежавам крила, с които мога да 
летя насам-натам и да виждам света от много раз-
лични гледни точки. Първоначално обаче се чудех 
защо моите роднини излизат вечер да се хранят, но се 
оказа, че това е начинът, който аз трябва да следвам, 
тъй като през деня ние седим предимно в дупки. 
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Като паразит, аз нанасям механично и токсо-
алергично вредно влияние (отново сложни термини, 
но така де, искам пак малко да се похваля), както и 
пренасям трансмисивно лайшманиите и трансовари-
ално и трансмисивно вируса на папатациевата треска. 
Ето още едно нещо, поради което аз съм уникален – 
съществува цяла треска на моето име! Но това от своя 
страна има и доста негативи – всеки щом разбере за 
мен или ме види, се опитва по всякакъв начин да ме 
заличи. Радвам се, че съм известен сред другите, само 
че това прави моето съществуване изключително 
трудно. 

Дали под формата на паразит, дали под някаква 
друга форма, всяко едно същество се стреми към оце-
ляване и развитие. Дали човек или Phlebotomus papa-
tasii, ние искаме да изпъкнем сред другите, да ги изу-
мим с нещо. Но ако се замислим, ние, хората, не сме 
чак толкова различни спрямо един папатак – гордеем 
се от себе си при дадени наши заложби, радваме се на 
света, нанасяме дадена вреда и много други. И идва 
моментът да се замислим дали сме толкова еволюи-
рали, дали сме толкова добри към природата? Дали 
един папатак не се отнася с по-голяма загриженост 
към нея? Дали не трябва да се учим дори от него в ня-
кои аспекти? Със сигурност ние трябва винаги да се 
стремим към по-добър и разумен свят и ако всеки ден 
се учим един от друг – та дори и от паразитите, то на-
шата планета би била още по-прекрасна. И защо още 
ние трябва да сме добри – защото „единственото нещо, 
с което можеш да прекалиш, без да бъде грях, е добро-
тата!“ 
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АКО БЯХ ПАРАЗИТ…  

Стефан Юруков  
 
 

Казвам се Стефан Юруков, на 
19 години, от град Пловдив. Още 
от дете бях запален по живот-
ните и биологията. С интерес 
гледах предаванията по канали 
като National Geographic и Animal 
Planet. В последствие, с влиза-
нето в гимназия, интересът ми 
се насочи от животните към чо-
века. Така реших, че искам да се 
занимава с медицина и един ден 
да успея да постигна целта си да 

стана лекар. Кандидатстването ми мина успешно и бях 
приет още от първия си опит. До тук – добре, но сега 
следва по-сложната част – следването и реализацията 
ми. Винаги съм разчитал на силната си воля, амбицията 
да съм първи и на това, че никога не се отказвам. Смя-
там, че благодарение на тези си качества, ще успея да 
сбъдна мечтата си. 

 
 
ще от много малък се интересувам от света на 
животните: как живеят, как се приспособяват 

към условията на средата, как побеждават конкурен-
цията, как оцеляват. Винаги с любопитство изучавам 
техните особености и различия, с които те се отличават 
помежду си, и всяко животно е уникално само по себе 
си. Днес се запитах и за начина на живот на едни от 
най-дребните създания, не винаги видими с просто 
око – паразитите. Затова реших да си представя какво 

О 
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би било моето съществуване, ако аз бях представител 
на някой вид паразити.  

И така ето ме, представям ви се: господин Trichi-
nella spiralis, но за приятелите съм Трихинела (ако па-
разитите въобще имат приятели). Аз съм част от клас 
Нематода. Като представител на мъжките индивиди 
съм с дължина от 1-2 мм, за разлика от женските, ко-
ито са два пъти по-големи. Аз съм ендопаразит и съм 
биохелминт, защото цялото ми развитие се осъщест-
вява в един гостоприемник. Паразитирам у човека, 
свинята, кучето, котката, плъха, както и в много диви 
животни като дива свиня, мечка, лисица и други.  

Моят биологичен цикъл започна след раждането 
ми дълбоко в чревната лигавица на една дива свиня. 
Това беше така благодарение на „майка ми“, която вед-
нага след оплождането с „баща ми“ се беше внедрила 
на това топло и уютно място. Не познавах „баща си“, 
защото мъжките индивиди умират след оплождането, 
но дано да приличам на него.  

Тъй като всички родени трихинели мигрират от 
лигавицата на червото, се наложи и аз да замина. За-
едно с моите братя и сестри се отправихме към муску-
лите на нашето животно-гостоприемник, но много 
бързо се наложи да се разделим в различни посоки. Аз 
се насочих към междуребрените мускули. Когато прис-
тигнах, с помощта на тайното си оръжие – хиалурони-
дазата, успях да проникна в сарколемата на мускул-
ното влакно. Там се „завих“ със съединително-тъканна 
капсула, която подпомагаше моето хранене и същест-
вуване.  

След повече от половин година се случи нещо 
ново за мен. Моята удобна капсула започна да се кал-
цифицира. В началото се чувствах странно, но после 
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разбрах, че по този начин  съхранявам силите си за мо-
мента, в които ще се наложи да инвазирам следващия 
си гостоприемник. И така този момент настъпи, за-
щото група ловци убиха дивата свиня. Вечерта цялата 
ловна дружинка се събра на празненство и заради мно-
гото алкохол, който изпиха, никой не усети, че кюфте-
тата от свинята бяха почти сурови. Така пред мен сто-
еше задачата да достигна дебелото черво на ловеца, 
който ме беше изял, и там да се превърна във възрас-
тен хелминт и да оставя потомство. Това щеше да бъде 
моето последно дело. Поех по пътя си и много скоро 
преминах през хранопровода и стомаха. Под действи-
ето на киселия стомашен сок моята капсула се раз-
падна, но това не ме притесняваше. След около час 
вече се бях внедрил в лигавицата на червата и започ-
нах да чакам. Измина денонощие и аз вече бях полово 
зрял и готов да създам потомство. След оплождането с 
една женска трихинела, дойде моментът моят жизнен 
път да приключи, но аз бях спокоен, защото знаех, че 
след раждането на „моите деца“ ще настъпи автоинва-
зия, тъй като защитните сили на гостоприемника ми 
са отслабени. Те щяха да се развият бързо в лигавицата 
и да се върнат в червото, за да довършат работата, ко-
ято бях започнал.  

Така моят илюзорен жизнен цикъл приключи, но 
в реалния живот опасността от този паразит остава. 
Затова е много важно да се спазват необходимите пра-
вила, свързани със санитарния и ветеринарния конт-
рол на месните продукти. Не бива да забравяме въп-
реки пандемията, в която се намираме, че в света има 
повече от една опасна болест, а трихинелозата е 
именно такова тежко заболяване и всеки човек трябва 
да пази здравето си.  
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АКО БЯХ ПАРАЗИТ…  

Стоил Кафадаров  
 
 

Казвам се Стоил Кафада-
ров и съм на 20 години. Роден 
и израснал съм в изпълне-
ният с древна история град 
Пловдив. Още от много ма-
лък въображението ми е 
стигало от земята до не-
бето и въпреки, че хобито ми 
е по-скоро да се изразявам в 
рисунки, не веднъж съм се 
отдавал в писане на кратки 
истории, съчинения и фан-
тастични приказки. Творе-

нето е голяма част от мен и това, което съм, но винаги 
съм имал една още по-голяма мечта, а именно да послед-
вам пътя на баба си – сложният път на медицината. 

Желанието и интересът ми да се развивам в тази на-
сока и да трупам познания и опит ме тласкат напред и 
ме мотивират да ставам по-добър. Вярвам, че професия, 
която се занимава с подобряване и подпомагане на най-
ценното нещо, което човек притежава – неговото 
здраве, е професия, която си заслужава борбата и усили-
ята. 

Що се отнася до дисциплината „Медицинска биоло-
гия“, смея да твърдя, че тя събуди искрен интерес у мен, 
за което съм истински благодарен на своите преподава-
тели. Те ми помогнаха да придобия съвсем различна 
представа за микросвета, който съществува в и около 
нас без дори да го осъзнаваме. 
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дравейте, драги читатели и добре дошли! Щом сте 
тук, навярно се интересувате от паразитите или 

нещо, свързано с тях. Бих казал, че сте избрали пра-
вилното място, тъй като историята, която имам да ви 
разкажа за тези дребни вредители, е наистина уни-
кална и трудна за вярване дори от мен самия. А ето 
какво гласи тя: 

С жена ми живеехме в малка китна къща близо до 
центъра на град Пловдив, която въпреки скромните си 
размери притежаваше уюта и топлината, от които 
всеки един дом се нуждае. Когато дъщеря ни Ани на-
върши четвъртия си рожден ден, ние я изненадахме с 
дълго желания от нея подарък, а именно малкото по-
меранче на име Снежко. Кучето стана неразделна част 
от нашето семейство. Двамата с Ани прекарваха ежед-
невието си заедно и искреното приятелство между тях 
беше доловимо във всеки момент. 

В един хладен есенен ден прибрах дъщеря си от 
детската градина и я заведох в близкото паркче за оби-
чайните ѝ забавления със Снежко. Забелязах нещо не-
характерно и доста обезпокоително – тя кашляше със 
суха, спастична кашлица и го нямаше присъщото за 
нея желание за игри. Първоначално със съпругата ми 
решихме, че става въпрос за някой типичен сезонен 
вирус, тъй като те са характерни за този период от го-
дината. За съжаление не бяхме прави, кашлицата не се 
повлияваше от приложеното симптоматично лечение. 
Състоянието ѝ не само не се подобряваше, а даже се 
влошаваше. Това ни накара да я заведем на преглед 
при лекар. Още помня тъгата, която изпитахме този 
ден от поставената ѝ диагноза – Echinococus 
granulosus (кучешка тения) на белия дроб, направена 

З 



 65 

на база имунологични тестове и рентгеново изслед-
ване, последвано от компютърна томография. Единст-
веното лечение беше оперативно премахване на пара-
зита. Беше най-стресиращият момент в живота ми, но 
съм щастлив да кажа, че лечението бе успешно, както 
за Ани, така и за малкия Снежко, които само дни след 
това се чувстваха много по-добре, отново заедно. Въп-
реки всичко, трябва да отбележа, че омразата, която се 
породи в мен от тези случки към паразитите и особено 
към кучешката тения, не може да бъде описана с думи. 
Дори при самото им споменаване се връщаха болезне-
ните мигове, когато дъщеря ми беше инвазирана с 
лентовидните червеи.  

Както и да е, животът продължи своя бяг, Ани по-
расна, изучи се и създаде свое семейство, а аз станах 
щастлив дядо. Смея да кажа, че дните ми бяха добре 
изживени и успях да оставя своята следа. Когато моят 
час настъпи да напусна този свят, драги читатели, се 
случи нещо наистина невероятно. Тогава разбрах, че 
мислителите, които са вярвали, че човек се преражда 
след смъртта си в друго живо същество, всъщност са 
били прави. Вече не бях човек, а тения от род Echino-
cocus – животното, което мразех от дъното на душата 
си. Бях само едно миниатюрно яйце, полепнало като 
лепило върху козината на рунтаво куче от порода Чау-
чау. Не дълго след това разбрах, че името на кучето е 
Рики, а собственикът му беше мъж в напреднала въз-
раст, който живееше в стара къща с голям двор. Рики 
беше добре обучен и успяваше да зарадва своя стопа-
нин с различни движения и изпълняване на команди, 
при което той се доближаваше и го погалваше гри-
жовно с ръка. След случките с Ани и Снежко знаех, че 
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това е моят шанс. Залепих се здраво за дланта на мъжа 
и се зарадвах на късмета си, когато той не си почисти 
ръцете, а направо посегна към кутия с шоколадови 
бонбони и лакомо започна да похапва. Така се озовах 
в храносмилателната му система, където яйцето ми се 
разпука и под формата на онкосфера проникнах в 
кръвта му и през порталната вена чак до черния дроб. 
Това бе мястото, където се разви моята ларвна форма 
(запълнен с течност ехинококов мехур). Диференци-
раха се трите ми обвивки: външната – съединително-
тъканна, средната-плътна и еластична кутикула и вът-
решната зародишна, както и огромният брой ско-
лекси. Знаейки, че съм в своята патогенна форма, ми 
беше ясно, че нежеланото ми гостуване ще се отрази 
лошо на здравето на човека, но какво можех да нап-
равя, та аз бях просто един паразит, опитващ се да оце-
лее, както всеки друг жив организъм на Земята. Не мо-
жех да кажа „Не“ на собствената си природа. Както се 
очакваше симптомите се появиха при възрастния мъж 
и след обичайните прегледи и изследвания при лекар, 
трябваше да му бъде направена операция, за да ме от-
странят. Не мисля, че беше справедливо, тъй като аз 
нямах избор. Аз бях Echinococus granulosus и живеех 
като такъв. Денят на операцията настъпи и се почувст-
вах някак си тъжен, че не съм успял да достигна фи-
налния етап на развитието си, но вече бях живял като 
човек и тяхното решение да ме елиминират беше на-
пълно разбираемо за мен. Имах готовност да видя 
какво е приготвило бъдещето за мен, дали следваше да 
съм някое друго животно или този път късметът щеше 
да ми се усмихне и да бъда отново човек? Предстоеше 
да разбера. 
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Събудих се. Огледах се наоколо. Осъзнах се. На-
истина бях човек. За моя изненада обаче не бях ново-
родено бебе, а младеж на деветнадесет години, а пред 
мен на компютърния ми екран виждах отворен диги-
талния учебник по паразитология. Колоквиумът наб-
лижаваше и в устрема си да съм възможно най-подгот-
вен, изглежда съм се унесъл и заспал върху бюрото. 
Наистина ли всичко това беше само сън или някак ус-
пях да видя предишните си животи? Може би никога 
няма да зная отговора на тези въпроси, но със сигур-
ност зная едно – паразитите са едни много интересни 
твари и както всяко живо същество трябва да бъдат 
уважавани и зачитани. Дали ще имаме контакт с тях и 
заразите, които носят със себе си, зависи единствено и 
само от нас, нашата хигиена, дисциплина и познания. 
Надявам се науката да продължава да ги изучава и 
един ден да можем да вникнем толкова дълбоко в тех-
ния живот, колкото успях и аз. 
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АКО БЯХ ПАРАЗИТ…  

Хатидже  Солак  
 
 

 
Казвам се Хатидже Солак и съм студентка в  

МУ-Пловдив – специалност медицина. Човешкото тяло 
е една необятна вселена за мен. Навлизайки в научната 

сфера на медицината, всъщност осъзнах колко малко 
неща знам за тялото си и процесите, които се случват 

вътре в мен – колко съвършено и нереално изглежда 
всичко, особено на микроскопско ниво. 

Смятам, че целият курс на обучение по медицинска 
биология е една добра основа, върху която ще 

надгражда всеки един от нас през следващите години. 
 
 
риродата е вечна, a човешкият живот е едно ми-
молетно трепване, подобно на предизвиканото 

от отронения лист. Вгледан в природата и в себе си, чо-
век вижда колко необятна и уникална е тя. Кой би си 
представил, че едни толкова малки и невидими с 

П 
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просто човешко око организми (каквито са парази-
тите), са толкова сложно устроени и могат да причинят 
безчет различни заболявания. 

Какво ли би било да съм паразит? Затварям очи и 
се превръщам в едно изключително сътворение на 
природата - малко на размери, но уникално. 

Казвам се Giardia lamblia. Обитавам всички 
страни на света – седем континента с всевъзможни 
климатични условия. Човешкото тяло е идеален илю-
зорен свят, мечтан и завладян от мен. Тялото е при-
казна сребърна гора, а аз – вълшебна птичка, скитаща 
из нея, която понякога се превръща в страшна граб-
лива птица – зла и унищожаваща обитателите ѝ, а по-
някога и цялата гора.  

Аз съм едноклетъчен паразит, обитаващ дванаде-
сетопръстното черво, откъдето понякога прониквам в 
жлъчните пътища, както и в по-долните части на хра-
носмилателната система. Съществувам в две форми – 
вегетативна форма и циста.  

Вегетативната ми форма е враждебна (пато-
генна), нанасяща вреда на красивата сребърна гора – 
тялото. Имам малко личице, с две очички (ядра), два 
аксостила, два блефаропласта и осем камшичета (за 
„прегръдки”) – на пръв поглед невинна, но не и по-
малко зла от грозната митична Горгона-Медуза. Из-
бягвам ангелите-пазители (имунната защита) на сре-
бърната гора, използвайки силата си на трансформа-
ция (промяна на повърхностните антигени). Залавям 
се за клоните на цветните ѝ дръвчета (ресничестия 
епител на тънките черва) и чрез дъжд от токсични 
капки, предизвиквам тяхното увяхване (увреждане на 
абсорбционните им функции). 
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В процеса на прехода си към вълшебна птичка – 
циста (инвазиоспособна форма), губя крилата си (кам-
шичета) и се затварям в една килийка, отнемаща сво-
бодата ми (плътна обвивка). В стомаха и дванадесетоп-
ръстника се освобождавам от обвивките си, но отново 
се превръщам във враждебната си форма – хубавите 
неща имат край. 

Причинявам увяхването на всички растения и 
дървета около мен (диария, нарушена абсорбция на 
мазнини и витамин А, болните отслабват, оплакват се 
от безапетитие, лесна уморяемост, отпадналост, коре-
мен дискомфорт), което ми натежава на съвестта. 

Край на вълшебния свят.  
Човешката природа е подобна на тази на парази-

тите. Имат много сходни черти. Ние хората непрекъс-
нато нанасяме вреда на вълшебната гора (приро-
дата) – живеем и се храним за сметка на нея; вредим 
на хората и на всички живи същества около нас (пряко 
или косвено). Приемаме го като начин на съществу-
ване. Консумираме безумни количества ресурси (най-
витална от които е водата) и хабим запасите на май-
ката-земя безотговорно – ние сме едни паразити, ко-
ито смучат кръвта с хоботче – бавно, но безкрайно, без 
насита. Безусетно се превръщаме в едни грабливи зли 
птици, които разрушават собствения си хабитат. 

Ние хората сме най-едрите и вредни паразити на 
този свят. 
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АКО БЯХ ПАРАЗИТ…  

Борис   Чавдаров  
 

 

Казвам се Борис Чавдаров, на 19 години, от град Сливен. 
Следването по медицина в Медицински университет – 

Пловдив сбъдна една от детските ми мечти. 
Медицинската биология беше една от  

най-интересните дисциплини в първи курс. Изпълнена с 
много разнообразни и интересни практически опити и 

караща ни да прилагаме първите си знания от 
изкуството „Медицина“ в практиката, като 

определяне на диагнози и решаване на клинични случаи. 
 
 
нес светът около нас се развива с бързи темпове. 
Всеки ден се появяват нови технологии, нови 

уреди и машини, които улесняват нашия живот. Бла-
годарение на нашия висш интелект, успяваме да се 

Д 



 72 

учим бързо и да се адаптираме. Но дали е възможно 
животни като паразитите, някои дори едноклетъчни,  
които са много по просто устроени от нас, да са още по-
добри в адаптацията и дори да имат умели механизми 
за преодоляване на нашата естествена защита? 

Паразитите са индивиди от един организмов вид, 
които живеят за сметка на тези от друг вид – използват 
ги като източник на храна и като местообитание, нана-
сят им здравна вреда, а понякога и смърт. Но и да си 
паразит не е лесно. Организмът на гостоприемника е 
силно враждебно място, опитващо се да те убие всяка 
секунда. Използва защити като механично смилане в 
устата на яйцата или разграждането им от солната ки-
селина в стомаха. Умните паразити се защитават от 
тези механизми с микроскопични размери на яйцата, 
понякога с няколко обвивки, а при едноклетъчните – 
образуване на цисти. За да успеят само да се задържат 
в организма ни, тениите са си приготвили цял набор 
от различни инструменти, като: овални вендузи, цеп-
ковидни ботрии и ростелум с различен брой кукички. 
Но организмът ни има още една много по силна, умна 
и гъвкава защитна линия, а именно армията на имун-
ната система. След като един паразит, например като 
Pl. falciparum, навлезе в организма, той бива засечен 
от тези бойци. Те синтезират антитела и тръгват да го 
търсят. Той обаче има една малка хитрина – бързо 
влиза в клетките на черния дроб на човека, а след това 
и в еритроцитите в кръвта му, и там си живее уютно и 
спокойно, докато не бъде видян под микроскоп в ня-
коя лаборатория. Подобни са и хитрините на един от 
най умните паразити, а именно – Tr.spiralis, чиито 
ларви навлизат в тъканите на човека и се покриват, 
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като с камуфлаж, в съединително-тъканна капсула. 
Някои паразити са твърде горди и големи, за да се 
крият в клетки или тъкани. Те си живеят в кръвта или 
чревния тракт. Откриват се от войниците на тялото, 
които синтезират антитела. Антителата обаче, бързо 
биват объркани, тъй като паразитите често променят 
външния си вид: обличат се с други дрехи или сменят 
прическата. Това им свойство се нарича антигенна ва-
риация. Те се възползват от това че, всяко антитяло е 
специфично за даден антиген и просто заменят анти-
гените си. По този начин антителата не могат да ги 
разпознаят и да се свържат с тях. Имунната система ос-
тава объркана и победена. Някои кръгли червеи пък са 
много срамежливи и се крият с антигенната мимик-
рия. По този начин те се правят на приятели, като се 
оприличават на антигенните в клетките на гостопри-
емника. 

Според мен паразитите са едни от най-умните и 
адаптивни същества на този свят, защото те лесно и 
бързо могат да се пригодят към враждебната и проме-
няща се среда на гостоприемника. И дори човек да от-
крие някакво лекарство, те най вероятно бързо ще на-
мерят начин да го преодолеят и да продължат своя 
жизнен цикъл. 
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ДИАГНОСТИКА НА ПАРАЗИТОЗИТЕ  

Стоян Стефанов  
 
 

 
Казвам се Стоян Стефанов, родом съм от родопското 

градче Неделино. Още от дете мечтаех да уча медицина 
и точно преди година мечтата ми се превърна в 

реалност. Дисциплината “Медицинска биология” за мен 
бе изключително интересна и увлекателна наука, даде 
ми солидна основа, върху която да надградя знанията 

си по имунология, паразитология, клетъчна и 
молекулна биология. 

 
„Пред цената на успешното лечение, боговете  
са поставили потното чело на диагнозата.“                

К. Полак 
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а добро или зло, паразитите са част от нашия жи-
вот. Видовия им състав варира от най-обикнове-

ните кърлежи, захващащи се здраво за кожата ни, до-
като си почиваме в парка, радвайки се на прекрасната 
природа, до огромни по размери тении, инвазиращи 
ни след консумация на недобре обработено месо, както 
и до малки, микроскопични, невидими за невъоръ-
жено око амеби, като Naegleria fowleri, водещи до 
почти сигурна смърт. Паразитите са организми, хра-
нещи се за сметка на други живи организми, нана-
сяйки им вреда. Те подобно на някои хора, тайно, 
скришно, без да разбереш, малко по малко, отнемат, 
крадат от теб, готови са да ти вземат всичко и го пра-
вят, ако не ги усетиш, ако не ги откриеш, ако не ги ди-
агностицираш. Именно за това диагностиката на пара-
зитозите, диагностиката на отношенията между хо-
рата, както и диагностиката в абсолютно всички ас-
пекти на човешкия живот, има огромно значение.  

Годишно се спасяват милиони, дори милиарди 
човешки животи чрез точна диагностика на заболява-
нето, а тя е възможна само и единствено, чрез диагнос-
тичните методи, открити от светила в медицината, 
удостоени с най-почетните награди в научната среда.  

Един от най-достъпните, сравнително информа-
тивен и съответно най-употребяван диагностичен ме-
тод е микроскопското наблюдение на различни био-
логични проби, като най-често се използва кръвна или 
фекална проба. Много информативен, с висока точ-
ност е ELISA-методът, основаващ се на антиген-анти-
тяло реакцията, позволяващ установяването на изк-
лючително малки количества от даден антиген или ан-
титяло. Разбира се, съществено място заемат и 

З 
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методите на образната диагностика, включващи из-
ползването на ехограф, КТ, ЯМР и др. Най-голям ин-
терес за мен представляват, молекулните методи, ха-
рактеризиращи се с огромна точност на резултатите. 
Най-популярен и доста познат, с оглед на ситуацията, 
в която се намираме, е PCR-методът, основаващ се на 
анализа на ДНК. Но един друг метод, силно грабна мо-
ето внимание, до известна степен приличащ на PCR, 
но определено превъзхождащ го по достъпност и въз-
можност за бъдещо развитие. Метода LAMP (Loop-
mediated isothermal amplification) се основава на ана-
лиз на нуклеотидни последователности, както поли-
меразната верижна реакция, но освен ДНК, служи за 
анализ и на РНК. Характеризира се с много висока 
точност, ниска цена, която създава предпоставка за 
тестването на голям брой хора, в ендемичните райони 
на света. Очаква се LAMP методът изцяло да измести 
PCR.   

Създадени са множество тестове за диагностици-
ране на паразитозите, кой от кой по-добър, но за жа-
лост не е открит такъв, който да е лесно достъпен и да 
може да диагностицира абсолютно всяка паразитоза. 
Надали ще бъде създаден, но с оглед на бурното разви-
тие, което претърпява медицината, това че се диагнос-
тицират и се лекуват болести, които преди години за-
вършваха със сигурна смърт, ни дава надежда, че все 
някога ще бъде създаден такъв метод, който ще по-
могне за навременното откриване на болестта и спася-
ването на милиони животи. Времето ще покаже… 
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ТУМОРНА БИОЛОГИЯ И 
ИМУНОЛОГИЯ 

 

СЕАНС №13 НА ЕУКАРИОТ КАРИОТОВ  
Цветан Минев  

 
 

 
Роден съм 28 януари 2001 г. Обичам всички видове 

спортове, но активно се занимавам със ски, волейбол и 
плуване. Интереси: шах; волейбол; ски; автомобили. 

Какво е медицинската биология за мен? Медицинска би-
ология – на пръв поглед пренебрегвана наука. Всеки сту-

дент си казва: „Е, че аз това съм го учил в училище – 
защо пак?“ Няма да убеждавам никого, нямам и намере-
ние. Човек никога не обича да му казват, че не е прав. Ще 
направя друг трик обаче. Ще задам серия от въпроси и 

накрая всеки сам ще разбере „защо пак“. 
Готов ли си?  
1. Можеш ли да построиш къща, без да излееш бе-

тонна плоча за основа? (приемаме, че си строител)  
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2. Можеш ли да растеш без стебло? (приемаме, че си 
дърво)  

3. Можеш ли да играеш футбол без топка? (приемаме, 
че си футболист от класа) 

4. Можеш ли да яздиш кон без да си на кон? (приемаме, 
че не си Isaiah Mustafa) 

5. Можеш ли да си лекар без да имаш фундаментални 
знания относно механизма на нещата?  

Да, можеш, но ще си посредствен. Ще си посредствен в 
това, което правиш. Ще знаеш, че си имал възмож-
ността да научиш нещо толкова важно, а си я пропилял, 
защото си предпочел да бездействаш. 

Та това е биологията. Важна, фундаментална наука. 
А ти трябва да я знаеш, защото иначе след време няма 
да стъпя в твоя кабинет! 

 
 
реди да започнем, искам да кажа, че в последната 
ни среща стигнахме доста далеч и бих искал да те 

поздравя за това, че се разкриваш все повече и повече 
и ми позволяваш да ти помогна! 

Сърдечно благодаря! Опитвам се, знаеш… 
Сега, нека продължим. До къде бяхме стигнали? 
Ами точно обсъждахме как другите не ме разби-

рат, когато сеансът приключи. 
А защо мислиш, че не те разбират? 
То е съвсем простичко. Аз съм по-добър от тях и 

те завиждат. По-голям съм, превъзхождам ги. За раз-
лика от тях мен никой не може да ме спре да ходя къ-
дето си пожелая и да правя каквото си искам и това ги 
влудява. А освен това смятат, че много съм се проме-
нил и че съм лош пример за другите ми приятели. 
Представяш ли си? Аз? Лош пример?? В началото, 

П 
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признавам, когато видях една моя стара снимка, не се 
познах, но... После си казах: „То е за добро, те не раз-
бират“. 

Какво мислят твоите приятели за теб? 
Първоначално всички смятаха, че идеята ми е на-

лудничава, всички страняха от мен. Сам си бях, няма 
да се лъжем. С течение на времето обаче добивах попу-
лярност и докато се усетя – имах си една голяма тайфа 
около мен! 

Идеята ти каква е всъщност? Какво целиш? 
Идеята ми... Тя... Тя е много сложна, няма да я 

разбереш. 
В един от предишните ни сеанси каза, че имаш 

проблем с някакъв твой приятел. Петър мисля, че се 
казваше. 

А, той изобщо не ми е приятел, това да го изяс-
ним. Никак не се харесваме с него. Странен тип е. 
Всеки ден ходи  с една и съща тениска, на която пише 
53. И любимото му число – 53. И петдесет и трети но-
мер обувки носи. Спомням си преди време как върна 
един мой колега, защото ,,нещо не му било наред‘‘. 
После го привикаха този същия колега в отдел  „Апоп-
тоза“ и повече не го видяхме. 

А какви са сегашните ти взаимоотношения с Пе-
тър? 

Не съм го виждал скоро наоколо. Съвсем слу-
чайно подочух от Семейство Хистонови, че е имала ня-
каква авария на улица №17 (улицата, на която той жи-
вее), ама толкоз. 

Разкажи ми за последното ти пътуване. Инте-
ресно ли беше? Запозна ли се с нови хора? 
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Страхотно беше! Вярно е, малко дълъг ми се 
стори пътят, пък и много спирки ми дойдоха, но си зас-
лужаваше определено. Колкото до нови запознанства.. 
ДА! Гордо искам да заявя, че отдавна вече не съм тол-
кова срамежлив. Поговорихме си, посмяхме се. Споде-
лят вижданията ми. Невероятно беше! 

Опасявам се, че времето ни свърши. Доста нап-
реднахме! Ще се радвам другата седмица да се срещ-
нем пак! 

С удо-…. 
Еукариот Кариотов не успя да завърши изречени-

ето. Скалпелът на неврохирурга прониза обвивките на 
главния мозък  и малко след това Еукариот Кариотов 
беше взет, заедно с цялата си тайфа, за биопсия. Та-
кава беше съдбата му. Съдбата на една малка клетка с 
огромни възможности. 
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АКО БЯХ ТУМОРНА КЛЕТКА  

Георги  Терзиев  
 
 

Георги Терзиев. Студент по 
медицина. Почитател съм на 
изкуството и науката. Смя-
там, че въпреки голямото 
разстояние между тези две 
вселени, те все пак се препли-
тат в определен момент и 
преминават една в друга. За 
мен медицинската биология 
е наука, която е от огромно 
значение и притежава безг-
раничен потенциал. Смятам, 
че нейното развитие би дало 

отговор на много въпроси, които все още си задаваме и 
не може да разберем. 

 

тварям очи. Кой съм аз, какво съм? Поглеждам 
надолу, разглеждам обстойно тялото си. Осъзна-

вам колко съм различен, атипичен. Чувствам се млад, 
силен, непобедим. Аз съм Тумор. Колко приятно ухае 
около мен, на свежа тъкан, в която мога да пусна пипа-
лата си. Аз съм убиец в сенките, осъзнавам колко съм 
умен. Аз сея смърт, но и смъртта гони мен. Моето раж-
дане буди, меко казано, неприязън в организма. Мра-
зен съм, нежелан съм, опитват се да ме заличат. Но аз 
съм прекалено способен, имам много трикове в ръкава 

О 
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си, много умения, за които те дори не подозират. Както 
казах, аз се крия в сенките, скривам там дълбоко анти-
гените си, докато имунните клетки не се укротят и 
щурмът им срещу мен не затихне. Имам си сериозни 
съюзници в лицето на IgG, които ме маскират, създа-
вайки защитен екран върху мен, превръщайки ме в 
троянски кон, имунните клетки дори не разпознават 
врага в мое лице и го подминават. Понякога освобож-
давам разтворими антигени, части от клетъчната ми 
повърхност. Те заблуждават Tc лимфоцитите, които си 
мислят, че са ме сразили, но това е поредният капан, в 
който попадат. Поредната умела маневра. Предупре-
дих ви, изключително умен съм, не ме подценявайте. 
Има случаи, в които не ми харесва локализацията, за-
това мигрирам в привилегировани зони. Когато съм в 
мозъка например, съм недосегаем, имунните клетки 
не ме достигат и не ме разпознават. Аз съм умел мани-
пулатор. Изключително елегантен лъжец. Активирам 
супресорните клетки, които потискат имунната атака 
срещу мен. Аз раста бързо, по-бързо, отколкото си мис-
лят и в момента, в който вече съм достатъчно голям, те 
са непосилни да спрат разрухата, която сея. Освен, че 
разрушавам, аз създавам. Не се залъгвайте, моите тво-
рения са единствено в моя полза. Създавам нови кръ-
воносни съдове, които ме изхранват. Аз съм граница, 
не позволявам току-така миграции, особено ако са на 
макрофаги. Аз съм всичките тези неща, но едно не 
съм... непобедим. Имам слаби места и ви го признавам 
тайно. Тайната на победата над мен се крие в...надеж-
дата. Но не ме издавайте, харесва ми да правя това, ко-
ето правя и съм дяволски добър в него. 
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АКО БЯХ ТУМОРНА КЛЕТКА  

Мартина   Гуджева  
 
 

Казвам се Мартина Гу-
джева от град Свиленград –
„Градът на свилата“. От 
малка се занимавам с народни 
танци, участвала съм в бла-
готворителни инициативи. 
Имам и много други занима-
ния – обичам да се разхождам, 
да се наслаждавам на приро-
дата, да общувам с хората и 
да опознавам нови места. Смя-
там, че ако вярваш силно в 
нещо, то се случва. 

И тук идва въпросът: „Защо избрах да уча медицина?“. 
Медицината за мен е копнеж, желание,  удоволствие и 
най-вече сбъдната мечта. Вярвам, че всеки човек се 
ражда с цел. Моята е да правя добро, да бъда полезна и 
да бъда отдадена на това, което ме прави щастлива.  

Медицинската биология за мен е цял свят, изпълнен с 
новости от вълнуващи по-вълнуващи и интересни. Кол-
кото повече го опознаваш този свят, толкова по-любим 
ти става. 

Благодарна съм, че имах възможността да напиша 
това есе, а това, че успях да докосна някого чрез него, ме 
прави щастлива. Посланието ми към хората е да вярват 
и да обичат! 
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уморите са нещо коварно! Чувството, породено от 
новината за заболяването е неописуемо, а загу-

бата на битката е пагубна за близките на болния. 
В организма туморната клетка се развива за 

много дълъг период от време, но за съжаление ней-
ните прояви са в напреднал стадии и понякога с фата-
лен изход. Спотайвайки се в някои местенца (напри-
мер ЦНС), необезпокоявани туморите растат и завла-
дяват други територии. 

Туморите крият много изненади и са загадка за 
учените. 

Нека погледнем през погледа на една такава 
клетка: 

„Аз съм безстрашна и мога да правя каквото си 
поискам. Не се подчинявам на никого в организма, 
увеличавам размерите си, размножавам се и обикалям 
където си пожелая. Настанявам се някъде удобно и от 
време на време мигрирам. Никой не може да ме хване. 
Аз притежавам механизми, с които да избегна защи-
тата на имунните клетки. Имам способността да скри-
вам антигените си, когато срещу тях има вече образу-
вани антитела. Това е така наречената антигенна мо-
дулация, която ми позволява да продължавам да се 
развивам и раста – „туморно усилване“. Аз – тумор-
ната клетка, имам два вида антигени – туморно-спе-
цифични (TSA) и туморно-асоциирани (TAA). Прите-
жавам и блокиращи имунната система фактори. Обо-
гатявам се и с IgG. Но организмът сякаш ме наблю-
дава… Той бързо задейства физиологичните си меха-
низми и за кратко време цели да намали растежа ми, 
да попречи на размножаването и нарастването ми, но 

Т 
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вече беше късно… аз казах, че не се подчинявам. Мога 
да се спася и чрез активиране на Treg клетките. 

Започнах да следвам правилото на трите „А“- 
адаптивност, атипичност и агресивност. Естествената 
резистентност също се присъедини в борба срещу мен. 
NK-клетките, основните защитници на имунитета, ме 
преследват. Макрофагите, чрез туморно-некротизира-
щите си фактори се опитаха да ме унищожат. Успях, 
справих се с тях. Чувствах се недосегаема и преливах 
от енергия, но до известно време… Почувствах, че 
нещо не е наред – организмът беше изтощен. Той при-
бегна към придобития имунитет, активира Tc-
цитотоксичните клетки, но срещу TSA те бяха без-
силни. Продължи битката, дойдоха и плазматичните 
клетки, които заблудих с помощта на TAA. След като 
активирах и Treg клетките, имунната система на орга-
низма вече напълно ми се подчиняваше. 

Организмът до последно се бореше, но аз и моите 
потомци бяхме навсякъде – в черния дроб, белия дроб, 
мозъка… 

Нямаше нужда от повече битки, организмът бе 
сразен. 

Аз отново спечелих, но разбих много сърца…“ 
Вярвам, че може да се намери лек за това страшно 

заболяване. Всичко е в ръцете на учените. 
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АКО БЯХ ТУМОРНА КЛЕТКА  

Ралица  Георгиева  
 
 

 
Моето име е Ралица Георгиева. Студентка съм първа 
година в специалност „Медицина“. Смятам себе си за 

целеустремена, трудолюбива и всеотдайна. 
Медицината е необятно изкуство, което завладя 

сърцето ми и ме кара да не спирам да се вълнувам от 
него. Мечтая да изуча същността на медицината, за да 

я използвам да помагам на хората и да  
спасявам животи. 

Медицинската биология за мен е една нова дисциплина, 
която обхваща широк спектър от научни познания и 

дава надежда и нови методи за диагностика и лечения. 
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нес ще Ви разкажа историята на една по-различна 
клетка. Ще Ви разкажа живота на една преслед-

вана от закона и не много обичана от аудиторията 
клетка. Е... това съм аз, туморната клетка. Някога и аз 
бях обикновена клетка, имах си нормален генетичен 
код, хранех се нормално и всичко останало присъщо за 
една клетка. Един ден, обаче всичко се промени. Аз се 
промених... Започнах неконтролируемо да се деля и 
разраствам, да заемам местата на своите предишни 
приятели. Харесваше ми. Харесваше ми да завладявам 
и притежавам все по-голяма част от тъканите и орга-
ните в тялото. Но имаше един проблем... клетките на 
защитата ме бяха усетили. Тс-клетките бяха видели 
моите красиви антигени, които са навсякъде по мен. 
Веднага съобщиха на бойните отряди от макрофаги, 
NK-клетки и плазматични клетки. Те започнаха да ме 
преследват и атакуват с техните опасни цитолитични 
ензими и антитела, които могат да ме убият. Мислеха 
си, че така лесно ще се избавят от мен. Аз обаче измис-
лих план, с който да се скрия и да се съхраня цяла. 
Скрих своите антигени, станах невидима за клетките-
убийци и техните отрови. Не завинаги, само докато 
опасността премине. След това ще ги върна по местата 
им и ще бъда отново красива. Ще продължа преслед-
ването на своята мечта, а тя е да превзема цялото тяло 
и да му стана господарка. А на клетките на защитата 
ще кажа „Постарайте се повече другия път, момчета. И 
дано да ме хванете!“ 
  

Д 
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АКО БЯХ ТУМОРНА КЛЕТКА  

Стиляна   Бозова  
 
 

Казвам се Стиляна 
Бозова и съм на 19 години. 
В момента съм студентка 
по медицина в МУ-Пловдив. 
Интересувам се от нор-
мални за хората на моята 
възраст неща като да гле-
дам филми, да чета книги. 
Обичам планината, хуба-
вата музика, да прекарвам 
време с близките си хора, 
да готвя, да пътувам. 

В медицината ме грабна 
най-вече динамиката, бър-
зото ежедневие, фактът, 

че преди да помислиш за себе си, трябва да помислиш за 
някой друг. Никога не съм си представяла да се занима-
вам с нещо различно от медицина. Надявам се да успея да 
изуча поне малка част от тази така всеобхватна и ин-
тересна наука, да придобия нужните умения и след 
време да мога да бъда полезна за хората. 

На въпроса какво е за мен медицинската биология не 
мога да дам точен отговор, но със сигурност тази дис-
циплина ми даде много отговори и много въпроси. Отго-
вори на въпроси,  на които до момента не съм успяла да 
намеря решение и въпроси, които до сега не съм била спо-
собна да си задам. Смятам, че изучаването на тази дис-
циплина ще ми бъде от голяма полза и ще служи като 
основа, върху която от тук нататък мога само да надг-
раждам. 
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жедневно медицината ни поставя пред различни 
научни, а понякога и не толкова научни въпроси. 

Често, за да бъде разрешен един проблем или поне, за 
да се достигне до едно по-високо стъпало за разреша-
ване на този проблем е необходимо да мислим отвъд 
пределите на нашето съзнание и нашите възмож-
ности. Има и проблеми, които въпреки неуморната ра-
бота на стотици учени в световен мащаб все още са не-
разрешими. Един такъв проблем е борбата с туморите, 
заради които всеки ден губят живота си хиляди хора 
по света. Може би великите умове ежедневно си зада-
ват въпроса „Какво бих направил, ако бях туморна 
клетка?“ и може би в правилния отговор се крие и ре-
шението на този така сериозен и страшен проблем. 

Този въпрос все още няма верен отговор, има 
само предположения. Днес аз също си задавам този 
въпрос, защото според мен това е проблем, който 
трябва да вълнува не само лекари и хора, работещи в 
сферата на медицинската наука, а и нас студентите, 
тъй като тепърва ще се сблъскаме с този кошмар и ще 
изпитаме отвратителното чувство да съобщим на да-
ден човек, че не можем да му помогнем и че ще се пре-
обърне живота му, а ние нямаме правилното решение.  

Поглеждайки през призмата на туморните 
клетки, един от най-големите им врагове е имунната 
система. Тя  играе роля на защитна стена за организма, 
който искат да поразят. Тяхната единствена цел е да 
„заблудят“ имунната система и да се прикрият от нея, 
така че тя да не ги засече и унищожи. Туморните 
клетки имат изградени механизми, както и специ-
фични само за тях свойства, с които отбягват защитата 
от имунните клетки. Те са слабо имуногенни, поради 

Е 
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което имунната защита не е особено ефективна. Ту-
морните антигени са изградили такава стратегия, ко-
ято да ги скрие от образуваните от организма антитела 
срещу тях. Нарича се антигенна модулация. TSA 
(tumor-specific antigens) са туморни антигени, които 
имат способността да се възстановяват, след като ко-
личеството антитела срещу тях спадне. Така практи-
чески те стават невъзможни за унищожаване. Друг ме-
ханизъм, чрез който туморните клетки оцеляват без да 
са възпрепятствани от имунната система, е отделянето 
на различни фактори, които я блокират и спомагат ту-
морния растеж. Към механизмите за защита на тумор-
ните клетки е и фактът, че те се развиват бавно, в на-
чалото са неимуногенни, малки по размер и са неотк-
риваеми от имунната система. Така туморът се развива 
необезпокояван и когато се активира имунната за-
щита, размерът му вече е неконтролируем и труден за 
унищожаване от имунните клетки. Допълнителна за-
щита туморите си осигуряват и чрез неоангиогенеза. 
По този начин си осигуряват приток на хранителни ве-
щества и кислород. Защитните механизми, които при-
тежават туморните клетки, ги правят стабилни, устой-
чиви и трудно уловими от имунната система.  

Туморните клетки все още успяват да избегнат 
имунната защита въпреки развитието на медицината 
и приносът на хиляди учени за преодоляване на този 
страшен проблем. Но колкото по-често си задаваме 
въпроса „Какво бих направил, ако съм туморна 
клетка“, толкова по-близо сме до разрешаването на па-
губната и коварна загадка. 
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АКО БЯХ ТУМОРНА КЛЕТКА  
 

Десислава   Джулева  
 

орбата за живот – най-ожесточената борба в при-
родата. Борбата с цел храна, вода, плячка, свобода 

или просто оцеляване. И аз исках да изляза на бойното 
поле, да рискувам себе си в името на нещо голямо – за 
нечий живот. И посветих своя именно на това. Защото 
всеки живот започва тогава, когато помогнеш на ня-
кого.  

Аз бях обикновена клетка в обикновен човешки 
организъм. Работех постоянно, без почивка, безот-
казно. Бях част от мнозинството, подчиняващо се на 
вече предварително генерирана програма, но не се 
противях срещу това. За мен беше чест да бъда част от 
нещо толкова голямо, нещо толкова перфектно синх-
ронизирано и безгрешно, каквото е човешкото тяло. 
Всичко се развиваше по програма, с общи сили всички 
клетки успявахме да поддържаме баланс. Всеки извър-
шваше своята собствена работа, но бяхме свързани и 
никой от нас не можеше без другия, колкото и далеч 
да се намирахме едни от други, ние винаги намирахме 
начини да общуваме помежду си и да си помагаме. За-
едно работехме си с лекота и животът бе песен за нас. 
Но всичките ни усилия оставаха незабелязани. Чове-
кът не спираше да ни тества. Белите дробове пречист-
ваха въздуха, който той дишаше, доставяха го до 
всички нас, за да можем да функционираме правилно, 
изхвърляха навън непотребните газове, а той ги 

Б 
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пълнеше с вредни пушеци и ги очерняше с катран. 
Черният дроб пречистваше постъпилите в организма 
храна и вода, а човекът го тровеше с алкохол, който го 
унищожаваше малко по малко. Кожата го обгръщаше 
като защитна пелерина отвсякъде, ограждаше нашия 
дом, защитаваше го от микроорганизми, а човекът я 
излагаше на жестокото слънце и на студове. Стотици 
мускули губеха възможностите си, защото бяха готови 
да извършват движения, които човекът не искаше да 
извършва. А всички ние бяхме свързани. Тялото изне-
могваше. Но човекът сам беше причината за своята са-
моразруха.  

Когато си част от нещо толкова голямо, когато 
служиш на него с цялото си сърце, нещо в теб се пре-
чупва, когато то започне да загива. Виждайки как мо-
ите приятели и семейство, с които отдадохме целия си 
живот, загиват, нещо в мен се пречупи. Сега беше 
дошло времето да се боря за нещо повече от един жи-
вот – справедливост за милиарди животи. Беше време 
за революция. Революция, която всеки щеше да отх-
върли. В такъв случай нека го наречем бунт. Бях готов 
да тръгна на война, за да се боря за мир. Каква ирония. 
Но за мен мирът беше борбата за справедливост. И в 
името на справедливостта се промених – станах хете-
рогенен.  

Подготвях се за войната, обличайки своите нови 
бляскави доспехи, покрити с многобройни скъпо-
ценни камъни – туморно-специфични и туморно-асо-
циирани антигени. Човекът не приемаше витамини А, 
С и Е, затова нивото на антиоксиданти беше ниско, аз 
знаех точно къде да атакувам. Мои първи съюзници 
бяха растежните фактори, които ми помогнаха да 
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нарасна, преборвайки кейлоните (анти-растежните 
фактори). Премахвах МНС клас 1 молекулите от дос-
пехите си, за да мога да остана незабелязан възможно 
най-дълго време, като затрудня антигенното предста-
вяне и си подсигуря огромни територии за метастази-
ране.  

На първа линия за отбрана срещу моята армия се 
изправи естествената резистентност. Първа рота беше 
с командир Цитотоксичен макрофаг. Оръжията им 
бяха могъщи – водороден прекис, цитолитични ен-
зими, TNF и IL-1. Втора рота бе командвана от NK-
клетките. Те бяха подпомагани от LAK-клетките. На 
втора линия се включиха батальоните на придобития 
имунитет със своите плазматични и туморно-специ-
фични Тс клетки. Но защитата им беше прекалено 
слаба, защото аз знаех как да прикрия добре своите 
TSA и TAA.  

Моята армия се разрастваше непрекъснато и за 
враговете ми беше трудно да се отбраняват. С времето 
ние ставахме все по-силни благодарение на механиз-
мите за избягване на имунната защита. Най-важното в 
стратегията ни беше заблудата на враговете – те тряб-
ваше да мислят, че сме далеч, именно когато бяхме 
най-близо. Умело, само временно и привидно, скри-
вахме антигените си и ги възстановявахме, когато отб-
раната на антителата отслабваше. Привличахме все 
повече стари познати клетки, проповядващи същата 
идеология за справедливост, на наша страна. С вре-
мето успяхме да привлечем IgG-антитела, които ни 
маскираха от Тс-клетките. TSА играеха роля на шпи-
они, които запълваха TCR на Тс-клетките и те бяха нес-
пособни да се свържат с нас. Имуносупресорните 
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цитокини и простагландини умело инхибираха имун-
ния отговор. Първоначално малкият брой на армията 
ни помогна да останем скрити, докато се разраснем 
достатъчно, за да нападнем организма. Тайното ни 
оръжие беше неоангиогенезата – разраствахме своите 
територии в кръвоносните съдове и си подсигурявахме 
запаси от хранителни вещества и кислород. Лагерите 
ни бяха разположени главно в ЦНС, където бяхме за-
щитени чрез хематоенцефалната бариера. Тя пречеше 
на имунокомпетентните клетки да достигнат до нас и 
да ни разпознаят.  

Човекът, може би най-накрая осъзнал своята 
грешка, реши да се подложи на терапия, да потърси 
помощ срещу моята непобедима армия. В организма 
навлязоха многобройни войници, които трябваше да 
помогнат на имунната система. На фронта срещу нас 
се изправиха армии, начело с най-безстрашните и 
силни командири – LAK, IFN-γ, IL-2, TNF-α, CSF. Но 
всички те бяха безсилни. Беше прекалено късно. Ние 
вече бяхме непобедими. Войната завърши. 

„Единствено мъртвите успяват да видят края на 
войната“. Макар победил и останал жив, аз бях мъртъв 
отвътре. Войната убива всичко, изкоренява и послед-
ното цвете, изсушава и последната зелена тревичка, а 
след нея остава само пустош, в която единственият 
признак за съществувалия до скоро живот е кръвта. 
Истината е, че не харесвах войната, не харесвах блясъ-
кът на доспехите или остротата на меча си, не харесвах 
писъците на победените. Харесвах само това, за което 
се борех. Не знаех как мога да остана нежен с толкова 
кръв по ръцете си. Стоях дълго насаме със своя гняв и 
разбрах, че неговото истинско име е било тъга. Гневът 
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е просто енергия, която трябва да бъде трансформи-
рана в нещо друго. Може би бях прекалено заслепен от 
тъгата си, за да го осъзная. Сега името ми ще остане в 
историята и ще кара всеки да се бои, хората ще плачат, 
когато си спомнят за мен. А аз исках просто справед-
ливост. Но нито една война не е морална. Нито една 
война не носи мир, не ни учи на добродетели, не пос-
тавя идеали, не извисява. Ако една война звучи мо-
рално, то тогава ние всички сме жертви на злото в 
света. Войната се разпознава по своята злост и липса 
на разсъдък. И по късното й разпознаване. „Героизъм” 
под действието на команда, безчувствена бруталност… 
Никой не печели войната. „Мъртвият не ни е вече 
враг”. Но тук нямах избор между насилие и мир, а 
между бездействие и смърт.  

Колко се плаща за една грешка? В природата се 
плаща веднъж. Но човекът е единственото същество, 
което плаща хиляди пъти за грешките си. Съвестта 
сама напомня за всяка грешка, а мислите самонаказ-
ват. Съвестта е „вътрешният съд” на човека и той изле-
жава присъдата си до живот. Здравето е крехък дар, 
получен наготово, който може лесно да се изплъзне 
между пръстите. Единствената битка, която трябва да 
бъде водена, е то да бъде защитено. Най-добрите оръ-
жия са движението, полезната храна и здравословното 
мислене. Аз и всяка друга клетка работехме безспирно 
за човека, осигурявахме живота му, какво щеше да 
стане само ако и той се грижеше за нас така… Борбата 
за живот и по-точно борбата за здравето – единстве-
ната битка, която си заслужава. 
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АКО БЯХ ТУМОРНА КЛЕТКА  

Мария  Тончева  
 
 

 

Казвам се Мария Тончева, студентка от 1ви курс –
медицина. За мен медицинската биология е наука, 

която, ако владеех по-добре, сигурно щях да искам да 
преподавам, защото свързвам с нея процесите и 

събитията от всекидневния си живот, които 
благодарение на обучението, вече мога да си обясня. Тя е 
научният превод на всичко това, което се случва около 
и в нас, разкодиран от множество изключителни учени, 
благодарение на които сега ние имаме достъп до тази 

жизнено важна информация. 
 

сички сме гледали екшън филми, в които сюжетът 
се развива около бягството на главния герой от 

нещо или някого, като всеки път тази ситуация е на 
В 
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живот и смърт. Повечето от нас са добре запознати с 
поредицата “Бандата на Оушън”, в която главният ге-
рой, изигран от Джордж Клуни, съставя перфектния 
план, с който хем да внесе максимум разруха и хаос в 
системата, хем да се измъкне невредим. Какво става 
обаче, когато заменим холивудския любимец с една 
туморна клетка, чиято цел е да избяга от имунните 
клетки, а главната роля се присъжда на нас? Какъв е 
планът? 

Една от най-сложно устроените и добре защитени 
системи е нашият организъм. Задачата ни като ту-
морна клетка никак няма да е лесна, особено без нали-
чието на стриктен, многокомпонентен план, който да 
следваме. 

Е каква ще е първа стъпка? Локализация, или по-
точно казано, къде ще атакуваме? Туморите, разполо-
жени в ЦНС, остават дълго време неоткрити от имун-
ната система, поради хематоенцефалната бариера, ко-
ето ще ни осигури преднината, от която се нуждаем, 
тъй като все пак ние сме просто една туморна клетка 
срещу десетки пъти повече имунни клетки. Ами сега? 
Следва осигуряването на удобство, или производст-
вото на защитни фактори, чрез които да си набавим 
необходимите условия за развитие и преживяване. Ще 
стартираме процедура по отделяне на вещества, които 
да причиняват разрастване на нови кръвоносни съ-
дове в организма и така лесно да си набавяме необхо-
димите хранителни продукти и кислород. Все пак това 
не е работа, която става за няколко дни. Тъй като чрез 
тази си дейност ние губим прикритието си, което озна-
чава, че ще провокираме имунен отговор (обикновено 
сега по филмите пускат драматична музика), ще 
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трябва да започнем процес на самозащита. Един от на-
чините е да отделим вещества, които да попречат на 
миграцията на макрофагите – тези, от които се крием. 
Това може да стане чрез имуносупресорни цитокини 
(TGF) и простагландини. Ако този метод не сработи, 
ще се наложи да приложим нещо феноменално като 
туморно усилване, което се базира на блокиращи 
имунната система фактори, които ще провокират рас-
тежа ни. Тоест, време е да сформираме отбор. Екипът 
ще се състои от: антитела (IgG), които ще свързват и 
маскират туморните епитопи като създадат „защитен 
екран“, с който да пречат на Тс да ни разпознаят и ата-
куват, свободни TSA, които да запълват TCR на Tc и да 
им попречат да се свържат с нас, и последни, но не на 
последно място циркулиращи имунни комплекси 
(TSA-анти-TSA-антитела), които да блокират и анти-
тялозависимата клетъчна цитотоксичност, чрез взаи-
модействие с Fc-рецепторите на NK-клетките, което 
ще им попречи да реагират и да ни лизират.  

Макар и моралният ми компас да се чувства леко 
зашеметен, приемайки ролята на туморната клетка – 
лошият герой в ситуацията, се надявам планът да сра-
боти. Сега тръпна в очакване да видя какъв ли ще е от-
говорът на организма, тайно надявайки се той да се 
справи. 
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АКО БЯХ ТУМОРНА КЛЕТКА  

Маргарита   Варимезова  
 
 

 
Казвам се Маргарита Варимезова и съм студентка в 
специалност „Медицина“, първи курс. Да уча за лекар е 
моя сбъдната мечта. Уверена съм, че мисията ми е да 

вдъхновявам и да помагам на хората да изживеят 
живота си в здраве и благоденствие. Благодарна съм на 

вселената, че ми е дала всички необходими ресурси и 
таланти, за да следвам своя път.  

Медицинска биология е дисциплина, която срещнах за 
първи път в университета. Признавам, до този момент 

не съм проявявала задълбочен интерес по тази 
тематика. Но ето, че открих нова любов – 

имунологията. Винаги съм знаела любителски, че 
имунитетът е основа за нашето благополучие, но едва 

днес разбирам същността му. За мен медицинската 
биология е фундамент, върху който ще градя бъдещото 

си образование по медицина. 
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овешкият живот е битка. Битка между его и сми-
рение, любов и разочарование, убеждения и реал-

ност. Така както битието определя нашето съзнание, 
така ние сами, най-често подсъзнателно избираме на-
шето тяло да бъде здраво и хармонично или болно и 
немощно. От тази перспектива можем да погледнем и 
човешкия имунитет. Той е нашият личен войн, който 
ние възпитаваме, насърчаваме или възпираме в борби 
целящи единствено и само нашето благополучие.   

Нашият имунитет и патогените-бактерии, гъ-
бички, вируси, ракови клетки са олицетворение на по-
лярността. Ако погледнем метафорично бихме могли 
да определим взаимодействието им като борбата 
между добро и зло или светлина и тъмнина. Но както 
добре знаем нито доброто може да съществува без 
злото, нито светлината без тъмнината, те са едно и 
също нещо. Тъй като обект на днешната тема е в част-
ност раковата клетка, ще фокусирам вниманието си 
върху нея, но всички инфекциозни агенти които спо-
менах носят едно и също послание с появата си.  

От биологична гледна точка взаимодействието 
между раковата клетка и човешкия имунитет е пре-
дизвикателство, защото туморните клетки са слабо 
имуногенни и защитата на човека срещу тях е неефек-
тивна. Туморните клетки се зараждат продължително 
и това кара имунната система да привикне  към тях-
ната поява. Освен това туморните клетки са хитри, те 
умело крият антигените си и стават невидими. Това 
може да се осъществи чрез свързването им с добре поз-
натите ни антитела IgG. Туморните антигени притежа-
ват още едно свойство – да се изплъзват на имунната 
система докато тя използва времето ѝ нужно, за да 

Ч 
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задейства защитните си механизми. Освен всичко спо-
менато туморният антиген може да активира иму-
носупресивните клетки като по този начин потиска 
имунния отговор. Туморните клетки си осигуряват ус-
ловия за своето развитие и преживяване, пример за 
това е неоангиогенезата, чрез която набавят храни-
телни вещества и кислород. Някои туморни клетки от-
делят вещества, които блокират макрофагите, а други 
се локализират на места, където остават дълго време 
неоткрити. Това са туморите на ЦНС. Там имунната 
система не може да премине хематоенцефалната бари-
ера. 

От епигенетична и духовна гледна точка смисъ-
лът на съществуването на туморната клетка е по-дъл-
бок и невидим в материалния свят. Появата на рако-
вата клетка в нашите тела е зов за промяна, тя е звъне-
цът, който напомня, че тъмнината е взела превес. Ба-
лансът е нарушен. Именно това е задачата и на рако-
вата клетка, да възстанови равновесието. Ако бях ра-
кова клетка не бих направила нищо по-различно от 
познатото за да избягам от имунните клетки, защото 
не това би било моето предназначение. Бих била сти-
мул за изграждане, съживяване, действие и развитие. 
Бих посяла в човека приемането, вярата и любовта, но 
не бих нарушила свободната му воля. Свещено право 
на всеки разумен индивид е да направи своя избор за 
живота или за смъртта.  

Всяка туморна клетка в телата ни е сигнал, че сме 
се отклонили от пътя си, наша е отговорността да раз-
четем посланието ѝ и да поемем в правилната посока. 
А коя е тя, всеки решава сам. 
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АКО БЯХ ТУМОРНА КЛЕТКА  

Анелия  Тютюкова  
 
 

 

Казвам се Анелия Тютюкова и съм родена в град 
Пловдив. За мен медицината е детска мечта – от тези, 

които растат заедно с нас и все по-силно ни 
мотивират да ги реализираме. Тя е едно вълнуващо 

предизвикателство. Изисква хуманност, отговорност, 
отдаденост, но не на последно място и обширни 

познания и практически умения.  
Медицинската биология поставя основите на тези 

познания, разкрива в детайли как функционира живият 
организъм и дава отговори на безброй въпроси. Това е 

науката, която изгражда у нас навика да мислим и 
анализираме, да търсим причината за случващото се и 

да вземаме правилните решения. Информацията, 
която ни предоставя, е неизчерпаема и всеки отговор, 
който получаваме, поражда у нас нови и нови въпроси.  
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а си туморна клетка е огромна привилегия – по-
силен си от всички останали. Понякога се опитват 

да те унищожат по много различни начини, но ти оце-
ляваш именно благодарение на своите свръхспособ-
ности, дори ставаш още по-неразрушим. 

Ненапразно е казано, че каквото не те убива, те 
прави по-силен. Аз бих добавила и по-предпазлив. 

За всички е ясно, че същността ми се изразява в 
това да вредя. Това е единственият начин да оцелея. За 
да защитя себе си, унищожавам всичко наоколо, про-
меням съдби и погубвам животи. Как го правя?! Сега 
ще обясня. 

За успешното ми оцеляване е от ключово значе-
ние умението ми да действам стратегически. Най-го-
лемите ми врагове са имунокомпетентните клетки, ко-
ито ме обстрелват с антитела и смъртоносни ензими. 
За да избегна пагубните им атаки, влизам в режим на 
антигенна модулация. Временно скривам своите ту-
морно-специфични антигени и търпеливо изчаквам 
имунната буря да затихне, след което отново ги възс-
тановявам. Успешно заблуждавам имунната система, 
че нямам лоши намерения и не е необходимо да проя-
вява агресия спрямо мен. Друг начин да се предпазя от 
нея е да се заселя на място, на което не може да ме от-
крие (в мозъка например). Не, че се хваля, но смея да 
твърдя, притежавам и завидна бързина. Да, призна-
вам – имунокомпетентните клетки пролиферират 
много бързо, но аз успявам да ги изпреваря. Прину-
дена съм да се деля по-интензивно от тях, за да избегна 
поражение от коварния имунен отговор, заедно с но-
восъздадените си съмишленици. 

Д 
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TSA са най-верният ни другар. Те запълват TCR 
на Tc и така ни предпазват от цитотоксичното им дейс-
твие. Имунните комплекси пък блокират ADCC (анти-
тяло-зависимата клетъчна цитотоксичност), взаимо-
действайки с Fc-рецептора на NK-клетките и възпре-
пятстват лизирането ни. 

Дотук добре, но за да оцелееш, не е достатъчно да 
не бъдеш убит. С празна крина хамбар не се пълни. 
Въпросът е как да се справим с ,,глада‘‘. Ами… на вълка 
затова му е дебел вратът, защото сам си върши рабо-
тата, та и ние така – сами трябва да си „сготвим‘‘. 

Отделяме специфични вещества, които стимули-
рат разрастването на нови кръвоносни съдове (неоан-
гиогенеза). Благодарение на тях се храним и си наба-
вяме необходимото количество кислород. 

Съумяваме с хитрост и съобразителност да се из-
плъзнем от защитата на имунната система и когато тя 
осъзнае, че е била измамена, вече е твърде късно. Ние 
сме прекалено много, навсякъде сме и сме неконтро-
лируеми. Имунната система е безпомощна. Вече дори 
не е наложително да се защитаваме от нея, защото тя е 
признала победата ни. Разрушаваме всичко наоколо. 
Организмът е погубен и поредната ни жертва поема 
последните си глътки въздух. 
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АКО БЯХ ТУМОРНА КЛЕТКА  

Вяра   Ангелова  
 
 

 
Казвам се Вяра Ангелова и завършвам първи курс в МУ-
Пловдив.  Материята, до която се докоснах по време на 
лекциите по медицинска биология, ми показа, че няма 
разделение между наука и изкуство – те са едно цяло. 

Човек вижда… и оценява толкова, колкото знае. Идеята 
за творчески поглед върху такава сериозна тема – 

тумори – съчетава добра база на знания с проява на 
лично отношение. Не бива да забравяме, че за да 

практикуваш благородната професия, е важно да 
запазиш доброто си сърце. Това се постига с излизане 

извън рамките на чистата научна фактология, с 
поемане на „свеж въздух” и спускане по течение от 

вдъхновение – всичко това бе и проектът, който 
държите в ръцете си.  

Благодаря за възможността да участвам! 
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ека започна с това, че аз съм си бунтар. За извес-
тен период от време бях нормална клетка, разби-

рах се с другите себеподобни клетки и заедно вър-
шехме качествената работа, която се очакваше от нас. 

Един ден, обаче, се появи необичаен агент – бен-
зопирен. Оказа се, че се съдържал в дима при пригот-
вянето на животински продукти на скара и явно на-
шият човек го е вдишал. Понеже различните неща 
привличат интерес, продължихме да слушаме бен-
зопирена. Заговори ни за това как, ако се оставим под 
негово влияние, животът ни ще стане далеч по-инте-
ресен. Всеки, който се съгласи на това предложение, 
щял да носи името „тумор” оттук нататък и да експре-
сира свои собствени уникални антигени. „Тумор” 
значи буквално „подутина” – т.е. ще започнем да рас-
тем неконтролируемо. Веднъж, посветени в мисията, 
ще трябва и ние да продължим делото – както в нашия 
си орган, така и в други органи – с помощта на кръв-
ната циркулация. С други думи говорим за заражда-
нето на бунт от едни трансформирали се клетки срещу 
имунната система. Бунтът, когато е достатъчно мощен, 
оставя следи. А на мен ми се оставяше следа.  

Аз и още няколко събратя се съгласихме да се пре-
върнем в тумори. Белтъците ни мутираха в туморно – 
специфични антигени. Колкото и да се гордеех с при-
добитата идентичност, все пак се страхувах. Знаех, че 
тези нови антигени ще привлекат вниманието на 
имунната система. Тук беше времето да взема мерки за 
собственото си оцеляване – вече като туморна клетка. 
Произведените антитела идваха право към мен. В мо-
мент на паника, някак си, успях да скрия новите си ан-
тигени, за да не ме издадат, че съм опасен. Станах 

Н 
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невидим за антителата и имунните клетки. Изчаках да 
намалеят и си върнах антигените обратно на повърх-
ността. Тази ситуация ме изпълни с увереност. Също 
така, явно бях и късметлия – не ме срещна клетка – ес-
тествен убиец, иначе… естествено, че щеше да ме убие. 
И не бих имал шанс да я заблудя с този трик, за който 
ви разказах.  

Тази първа крачка в бунта срещу имунната сис-
тема ме обнадежди. Любопитен бях да изпробвам но-
вопридобитите сили. Реших, че не е достойно посто-
янно да се крия от системата, а да направя нещо по-
впечатляващо: да я използвам в моя полза. Адаптира-
нето е равносилно на оцеляване. 

Отново се задават антитела – IgG. Сега събирам 
смелост и стоя, ще ги оставя да ме атакуват. Залавят се 
за мен. Сигурно тук очаквате края на историята, но не. 
Така както ме обгръщат, те ми служат като защитна 
обвивка и Tc клетките не могат да се свържат с мен и 
да ме атакуват. Антителата сами по себе си са белтъци 
и не могат самостоятелно да ме убият. Хрумва ми да 
откъсна от себе си антиген–антитяло комплексите. По 
този начин те отиват до клетките естествени убийци и 
Fc фрагмента на антитялото се свързва с Fc рецептора 
по тях. Помните ли как казах, че не мога да хитрувам 
пред NK-клетките? Оказва се, че с достатъчно креатив-
ност, упоритост и желание, много неща са постижими. 
Не може да съм по-горд!  

Докато изпълнявах тези тактики, все пак се при-
теснявах да не остана съвсем без антигени – като нор-
мална клетка цял живот бях имал. Но един колега-
тумор до мен беше достатъчно хладнокръвен и се ос-
вободи от антигените си – те се свързаха с рецепторите 
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на Tc клетките и ги блокираха. Тс клетките си мислят, 
че щом са свързали антигена, са свързали и тумора, но 
не – в случая на съседа тумор – даже му олекна.  

Та цялата тази атипичност и адаптивност, която 
явно притежавахме, ни помагаше да се разпространя-
ваме без последствия. Можем да индуцираме неоанги-
огенеза и да се изхранваме, защото бунтът изисква 
енергия. Все още сме малко на брой и се увеличаваме 
бавно, затова човекът ни не знае нищо за случващото 
се и не е предприел допълнителни мерки. Но дори ко-
гато това се случи, сме подготвени – гените mdr (multi 
drug resistance genes) ще окажат необходимата съпро-
тива. 
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АКО БЯХ ТУМОРНА КЛЕТКА  

Ивета  Балтова  
 
 

Ако някой някога ме по-
пита как бих се описала нак-
ратко, бих отговорила 
така: „Аз съм момиче на из-
куството, занимаващо се с 
наука и пристрастено към 
кафето!“, а иначе, приятно 
ми е – казвам се Ивета Бал-
това и съм на 20 години.  
И да – пътуването ми е хоби. 
И да – изкуство, рисувам, 
пиша, престраших се да 
участвам в различни кон-
курси, пея, танцувам и поня-
кога свиря на китарата си. 

Освен това, обичам да помагам, не мога да гледам безу-
частно, когато има някой нужда от помощ. Точно това 
желание ме насърчаваше по пътя към медицината. 

Какво за мен е медицинска биология? За мен тази дис-
циплина дава възможност човек, който се води от любо-
питството и искащ да разбере какво има вътре в нас, да 
намери отговори. Разкрива ни колко всъщност сложно 
устроен е човек, а дисциплината беше представена тол-
кова интересно и разбираемо, че няма просто как човек 
да не се запита и да не се заинтересува за света, нами-
ращ се в него. И ако се замислим, намерихме смисъла в из-
речението „Всеки един от нас е един собствен свят, една 
самостоятелна вселена". 
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оето пътешествие става все по-интересно! Първо 
бях паразит, а сега съм туморна клетка. Продъл-

жаваме да си обикаляме вътрешния свят на хората. 
Но за разлика от паразитите, сега ще трябва да 

сме по-тихи и да се крием от имунната система, като в 
същото време трябва да се размножаваме по-бързо.   

За начало ще се скрия в една клетка, където ще си 
произведа бързо, бързо белтъци и ще подготвя клет-
ката за делене. Да, всичко това звучи много лесно, но 
нека не забравям имунната система, която е по петите 
ми, като Батман по петите на Жокера. Така, че трябва 
да съм много внимателна къде обикалям и какво 
правя. 

Именно затова ще използвам антигенна модула-
ция – ще прикривам антигените си до момента, в 
който не спадне количеството на имунните клетки и 
циркулиращите антитела. И тогава е време за атака. И 
в този ред на мисли, ще използвам ефекта на промък-
ване, защото докато ме хванат, ще имам армия от 
клетки. Така де – колония около 1 билион на брой, за-
щото доста по-бързо се възпроизвеждам от клетките 
на имунната система. Е, ако това не са истински при-
върженици, не знам кое ще е.  

Но при всеки план и нападение имаме нужда и от 
съюзници, а какво по хубаво от това, ако съюзниците 
са вътрешни хора, или в случая молекули и клетки на 
имунната система. За целта ще се сближа с IgG, които 
ще ме прикриват и така няма да позволяват на цито-
токсичните клетки да ме смелят. До тук планът се раз-
вива много добре, но на хартия всичко е лесно, бързо 
и точно.  

М 
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Ако обаче, не стигнем до консенсус с IgG, ще из-
ползвам от свободните туморно-специфични анти-
гени, които ще се свържат с TCR рецептора на цитоток-
сичните клетки и пак няма да ме разкрият. Мога да ак-
тивирам дори Ts, които да потиснат отново имунния 
отговор.  

Винаги, обаче, трябва да имам и трети план – да 
си произведа самостоятелно защитни фактори, чрез 
които да разрасна нови кръвоносни съдове и така да 
улесня притока на повече хранителни вещества и кис-
лород, които да ми помогнат да се възпроизвеждам по- 
бързо. 

Но изпуснах най-важната част от плана, къде ще 
се скрия след като проникна в организма. За да сме по-
скрити ще се наместя в централната нервна система, 
защото ще ме прикрива хематоенцефалната бариера. 
И така ще имам малко или много преднина, която ще 
ми е необходима, защото все пак ме гони цяла армия 
от клетки, а в началото ще съм само една малка клетка. 

В заключение ще споделя само, че това пътешес-
твие далеч няма да е с образователна цел, защото няма 
да разглеждам много, много как изглежда човекът от-
вътре, но пък ще бъде една интересна гонка – като гон-
ките на игрите, които играехме на компютрите си като 
деца! 
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АКО БЯХ ТУМОРНА КЛЕТКА  

Теодора  Генчева  
 
 

Казвам се Теодора Генчева. 
Родена съм в града на тепе-
тата и съм на 20 години. 

Рисувам от момента, в 
който бях в състояние да 
държа молив в ръка и пиша 
от момента, в който се нау-
чих да обличам идеите си в 
думи. Разбира се, тези мои на-
чинания не минаха без уроци, 
курсове и мисли за бъдещи 
професии, но за щастие нав-
реме осъзнах на какво съм го-
това да посветя себе си и жи-
вота си и това не е изкуст-

вото. Това са Хората. Затова реших да уча медицина. 
И ето ме днес, студентка в МУ-Пловдив. Въпреки годи-

ната, преминала под сянката на пандемия, преподава-
телите ни направиха всичко възможно да не загубим 
страстта си към медицината и желанието да знаем и 
мислим, за да помагаме един ден по възможно най-доб-
рия начин на хората. Катедрата по медицинска биоло-
гия ме научи да не приемам всичко, което чета, за непре-
менно истинно, винаги да разсъждавам, но и да уча, да 
търся информация, любопитството ми винаги да бъде 
будно и нащрек. А медицинската биология за мен е ма-
гия – магия, облечена в наука. 
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овешките същества са в постоянен стремеж да 
надхитрят нещо или някого. Понякога за тях това 

се превръща дори във фикс-идея. Същото важи и за 
нас – туморните клетки. Още от зараждането си ние се 
стремим да надхитрим имунната система на хората. И 
на това дължим най-големите си успехи.  

Интересни същества са хората. Много от тях от 
векове се стремят към безсмъртие, дори са посветили 
на търсенето на начин да си го осигурят цяла наука – 
алхимията. И все пак не оценяват това наше качество, 
напротив, те се боят, защото безсмъртието ни става 
причина за тяхната смърт. Но нима те не са били го-
тови да причинят смъртта на други същества, за да 
осигурят безсмъртие за себе си? С какво сме ние по-
различни от тях в това отношение? За да живеем ние, 
бавно убиваме тях. И също като тях хитро избягваме 
всичко, което може да ни създаде проблеми и затруд-
нения (като имунитета им например).  

Ние, туморните клетки, много се гордеем с пер-
фекционизма си. Обичаме да изпипваме всичко, което 
правим, до съвършенство. Когато мутира една клетка 
и се родим, правим всичко възможно, за да оцелеем. 
Изключваме механизма на апоптоза, с който пък така 
се гордеят здравите клетки – за тях жертвоготовността 
в името на общото благо е от първостепенна важност. 
Ние пък работим на друг принцип – собственото си 
оцеляване поставяме на първо място. Но не сме асоци-
ални - обичаме да приобщаваме – дори си нямаме кап-
сула, за да можем по-успешно да контактуваме. Освен 
това е важно за нас да имаме собствен ресурс, от който 
да черпим хранителни вещества. Затова си създаваме 
собствена кръвоносна система. 

Ч 
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Аз съм любител на новото, не съм никак консер-
вативна – заедно с моите себеподобни пътуваме много 
чрез кръвта и лимфата и често се установяваме на нови 
места. Но все пак имаме своите предпочитания – по-
удобно ни е винаги в така наречените от хората имуно-
логично привилегировани зони – където не ни се на-
лага да се пазим от имунната система на хората.  

През живота си досега съм срещала враждебност 
навсякъде около себе си. Това ме накара да стана пред-
пазлива и внимателна. Не може да се отрече, че имун-
ните клетки добре си вършат работата. Но и аз знам 
как да избегна набезите им. Често се случва да играем 
с тези клетки на криеница. Затова научих и своите по-
томци на тази игра, която е всъщност въпрос на живот 
и смърт. Очаквам все пак срещу мен и себеподобните 
ми имунните клетки скоро да поведат война. Затова 
бързо се размножих и се надявам на числено превъз-
ходство. Дотогава обаче разчитам най-вече на промък-
ването. Умея да оставам незабелязана и това също е ка-
чество, което предадох в поколенията. 

Ще си кажете вероятно – „Откъде ли са се поя-
вили такива размисли у една туморна клетка?“. Нека 
отговоря на не зададения въпрос – аз съм предшестве-
ник на всички атипични клетки в тялото, което обита-
вам. Мога да се похваля с милиони потомци, както и с 
това, че те продължават да се разпространяват в мо-
мента из целия организъм. Но хората са не по-малко 
хитри от нас и измислят напоследък все по-изобрета-
телни методи за нашето убийство. Затова исках да по-
кажа как изглежда светът от моя гледна точка.  

Доскоро съществувах спокойно, изхранвах се 
чрез новите кръвоносни съдове, които създадох, 
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процъфтявах. Но сега имам причини да се страхувам 
за живота си. Както години наред себеподобните ми 
атипични клетки са причинявали смъртта на множес-
тво хора с развитието си, така сега хората реагират все 
по-агресивно на появата ни. Опасявам се, че усилията 
и съвместната им работа в името на тази кауза могат 
да доведат до сериозни проблеми за нас, туморните 
клетки, и дори до края на нашето проспериращо съ-
ществуване. 
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АКО БЯХ ТУМОРНА КЛЕТКА  

Катрин Пазванска  
 

Аз съм Катрин Пазванска 
от град София. Студентка 
съм в специалност „Ден-
тална медицина“ към МУ-
Пловдив. Страстта ми към 
писането винаги е била го-
ляма, но поемайки по пътя на 
медицинските науки така, 
както го прави един смел от-
кривател и пътешественик, 
творенето се превърна в ис-
тинско предизвикателство 

за мен. В малкото си свободно време успявам да спортувам, 
да пътувам, да творя. Успоредно със следването си доусъ-
вършенствам и другите си квалификации, съдействайки в 
работния процес на български и международни медийни 
компании и организации, като изпълнител на журналис-
тическа и юридическа дейност. 

Както за един откривател всяко пътешествие е нещо 
интересно и вълнуващо, така и за мен медицинската био-
логия се превърна в най-привлекателната дисциплина в 
първи курс, която дава възможност за преоткриване на 
вътрешния ни свят, изпълнен с малки частици, молекулки, 
отделни клетки. Страстта ми към тази дисциплина ми 
показа нови хоризонти и ме накара да видя медицината 
като нещо уникално! Кой знае, може пък някой ден да бъда 
и студентка по медицина, защо не? Медицинската биоло-
гия е трудна наука, както и всичко хубаво в живота, но е 
еквивалент на красота, която е видима само за тези, ко-
ито са достатъчно дръзки и любопитни да потънат в дъл-
бините ѝ, попадайки в един нов магически свят – светът на 
медицината и на необятността на медицинската биоло-
гия! 
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уморната имунология като обобщено понятие се 
отнася за промените, настъпващи при туморните 

клетки, които усилено задействат имунната система на 
индивида. Такива промени често възникват като ре-
зултат от влиянието на различни химични, биоло-
гични и физични и генетични фактори. Какво обаче 
следва след едно от тези неща, що се отнася до мутаци-
ята в соматичните клетки? Най-често се задействат 
три процеса, които оказват огромно влияние върху 
последващото развитие на туморните клетки, а 
именно – дезактивиране на туморно-супресорните 
гени, активация на протоонкогени и инхибиране на 
апоптозните гени. Есенциално качество на туморните 
клетки е тяхната автономност, адаптивност, атипизъм 
и агресивност, изразяваща се с метастазиране и инва-
зия. В резултат на множество процеси се появят ту-
морно-специфични антигени (TSA), както и туморно-
асоциирани антигени (TAA). 

Съществуват механизми, посредством които се 
образуват туморни антигени. За съжаление, смея да 
твърдя, че туморните антигени са много „умни“ както 
по устройство, така и по функция и механизмите им на 
образуване доказват това ми виждане. Туморните ан-
тигени често се образуват при въвеждането на нова ге-
нетична информация с вирусни частици, промяна в 
туморно  супресорната активност под действието на 
канцерогени, както и при разкриване на антигени, 
обикновено скрити в клетъчната мембрана, поради 
нарушаване на мембранната структура на туморните 
клетки. 

Много туморни клетки произвеждат антигени, 
които могат да бъдат освободени в системното 

Т 
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кръвообращение или изложени на повърхността на 
клетката. Ключовата роля на имунната система е да от-
крие тези антигени и да ги ликвидира умело. 

Естествената резистентност се осъществява от 
системата на комплемента и от няколко вида клетки, 
като цитотоксичните макрофаги, LAK- клетки и NK-
клетки. За да придобием цялостна представа, ще разг-
ледаме накратко всеки един от трите вида клетки. 

Цитотоксичните макрофаги участват в разруша-
ването на самата туморна тъкан, като я атакуват чрез 
производство на водороден прекис, цитотоксични и 
туморно-некротизиращи фактори. Самите клетки 
притежават рецептори за комплемента. Макрофагите 
в активираното състояние могат да унищожат тумор-
ните клетки в комбинация с редица фактори, включи-
телно лимфокини и интерферон. 

LAK-клетките са NK-клетки, които са получени 
посредством активна и усилена стимулация с IL-2. 
Функционално са способни да убиват множество ту-
морни клетки. 

NK-клетките притежават цитологично действие, 
като унищожават директно чуждите клетки. Те прите-
жават рецептори за Fc-фрагмента на самите антитела 
и задействат антитяло-медиираната цитотоксичност. 

Придобитият противотуморен имунитет се осъ-
ществява от плазматичните клетки и туморно-специ-
фичните Тс клетки. Първият вид участват в хуморал-
ната защита чрез производство не на какво да е, а 
именно на антитела, но не какви да е, а противоту-
морни. Те успяват да унищожат само туморни клетки 
с изразени ТАА. Вторият тип клетки действат основно 
срещу TSA.  
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За съжаление, към момента все още няма на-
пълно ефективни туморно-защитни фактори или ме-
дикаменти. Лабораторното развитие на медикаменти 
и противотуморни вещества прави възможно перио-
дичното и частично справяне с туморните заболява-
ния. Все пак не трябва да забравяме факта, че  същест-
вуват добре структурирани механизми за туморно оце-
ляване. Повечето от туморите са неимуногенни и по-
ради това защитата срещу тях е неефективна.  

Имунотерапията на туморите се осъществява по 
активен и пасивен път, като се използват специфични 
и неспецифични средства. По мое мнение най-ус-
пешна по ефикасност и приложимост е активната иму-
нотерапия. Тя се състои индуцирането на клетъчния 
имунен отговор  в тялото на пациент, който няма ефек-
тивен отговор. Най-често това включва интензифици-
ране на представянето на туморните антигени. Нали-
чието на няколко ефикасни метода, които могат да бъ-
дат използвани за стимулиране на имунния отговор на 
организма, е факт. Те включват прилагането на 
пептиди, ДНК или туморни антигени. Пептидите и 
ДНК често се инжектират с антиген-представящи 
клетки.  

За щастие на много хора, както и за мое такова, 
като бъдещ специалист в медицинските среди, актив-
ната имунотерапия показва добри резултати.   

Имунологията участва умело в борбата с тумор-
ните клетки, като си служи със своите „помощници“. 
Това са различните видове имунни препарати, част от 
които са: цитокини, интерлевкини и гама-интерфе-
рони, които унищожават злокачествените клетки. 
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Също така се прилагат и моноклонални антитела, ко-
ито откриват и унищожават раковите клетки.  

Въпреки бързите темпове на развитие на медици-
ната, науката все още не е достигнала етапа, в който 
туморната защита да е безспорна и сигурна. Към мо-
мента имунологията има превес над останалите науки, 
изучаващи действието и лечението на туморните 
клетки. За щастие, съществуват и се прилагат ваксини 
срещу раковите клетки, но доколко те ще останат ак-
тивни в съвременния развиващ се свят, не е ясно към 
момента. Колкото и песимистично да завършвам, смя-
там, че от една страна медицината, науката и всички 
болести, с които човечеството в днешно време се 
среща, дават възможност за откритието на нови меди-
каменти, нови методи на лечение и за възможност за 
справяне с нелечими до сега заболявания. От друга 
страна, съм склонна да пречупвам нещата през приз-
мата на действителността, тук и сега, като приемам 
идеята, че макар и в миналото туморните заболявания 
да не са били толкова често срещани, колкото са в 
днешно време, те отново са съществували. Човечест-
вото все още води „борба“ с похитителите на живота.  
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PARASITOLOGY 
 

IF  I WAS  A PARASITE  

Ewgenija   Asatrjan  
 

My name is Ewgenija Asatrjan. I 
am from Germany and currently I 
am studying medicine at MU-
Plovdiv. Medical Biology or Biology 
in general is a very complex and 
fascinating subject. At least for me. 
As it is part of the schedule of the 
1st year medical students. 
Everyone gets the chance to learn 
more about the different topics in 
this course. At the university, the 
focus will be more precise at the 
medical component of this subject. 

In my opinion, Biology is a basis of knowledge, which every 
good future doctor should know to understand the human 
being and other living creatures around him/her. 

Right now, I am still standing at the beginning of grasping 
the major factors of medicine and the science behind it, 
although I hope to improve my knowledge and skills by 
concentrating on my studies, so that one day I can reach my 
goal of becoming a great doctor. 

 
i, it is a pleasure to meet you. Yeah, yeah, I know you 
would protest. Especially when you find out who I 

am, or better, what.  
To make it short: I am a parasite. Selfish creatures, 

really. We live in or on an organism, you would call them 

H 
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our “host”, and benefit at their expense. To grow we need 
the nourishment they can provide us. Humans are the dar-
lings of my kind. And no, I won’t tell you why! 

Right now I am also not willing to tell you WHO I am, 
but to give you a fair chance to guess it by yourself, I will 
give you some hints. To make it more difficult for you to 
find me, I will stay in your body for about a year without 
you turning your attention to me. That will give me enough 
time to make myself comfortable in my new home. 

If you are in Africa, the possibility is high enough that 
we will meet. Let us be honest: Should you be careless 
enough to drink contaminated water without cleaning it 
first, is it really my fault when the copepods with the larvae 
enter you? 

Year after year I will come and teach you a lesson 
about your own safety. Sometimes the little ones are the 
most dangerous to your kind, because we get underesti-
mated by our size and especially are eager to use that fact 
against you. Even I am known to kill my hosts, although 
not always. I mean, to kill you would be a disadvantage for 
me too. Would you kill the cow you get the milk from? Alt-
hough, sometimes you want the meat, not the milk, don’t 
you? 

Let’s get back to the topic now, shall we? The cope-
pods die by the acid in your stomach. Good for me, bad for 
you. In this way, my third-stage larvae are freed. It gives 
them the opportunity to penetrate your stomach and in-
testinal wall and enter the abdominal cavity and retroper-
itoneal space. I know, complicated, isn’t it? In short: The 
larvae will wander through some tissues into your belly, 
where the males and females mature. After their matura-
tion into adults and copulation my male worms die since I 
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have no need of them anymore. At least I don’t eat them 
like the Black Widow does. I do have my standards, you 
know. 

Anyway, my female worms migrate in the subcutane-
ous tissues towards your skin surface. 

All this information should tell you that I am an en-
doparasite, which means that I live inside you and am 
therefore not entirely safe from your immune system. But 
don’t worry, I can be sneaky if I want. 

As I already told you, you won’t notice me for a whole 
year. When the time has come, the female worm induces a 
blister on your skin with ruptures. Usually your legs are 
affected, which can be really nasty. Fever, itchiness, nau-
sea, vomiting, diarrhea and dizziness probably aren’t 
pleasant too. Or so I was told. You may try to release the 
pain and discomfort by putting the affected body part into 
water. By doing that the worm emerges and releases larvae 
who will get ingested by copepods. Two weeks later the lar-
vae will have developed into infective third-stage larvae 
and you may or may not get infected (again) by drinking 
that dirty water I mentioned before.  

Don’t expect from me to get any information of how 
to fight me. It would be stupid from me to reveal that. I am 
sure that you understand just like I understand that you 
will do anything to get rid of me forever. No hard feelings 
there, I promise! 

Well, if by now you still don’t have any idea who I am 
– I am the serpent among the parasites. 

Sounds a little melodramatic (even I cannot deny 
that), but still, it is true nonetheless. 

Can you guess who I am? 
I am called Dracunculus medinensis.  
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Ramla Omar  
 
 

My name is Ramla Omar. Medical bi-
ology to me is the fundamental basis 
of medicine as it explores essential 
mechanisms from DNA replication to 
the lifecycle of parasites. I struggled 
learning the different subtopics of 
parasitology, immunology, molecu-
lar and cell biology but it allowed me 
to see the cause-and-effect relations 
of the ongoing processes and phe-
nomena in living organisms. I have 
recently picked up writing as a hobby 
and it was fun putting my newly ac-

quired skills to the test when the opportunity arose to write 
this essay. 

 
 

verywhere I go, I am feared, causing one of the dead-
liest diseases tends to do that to you. I attack whom-

ever, whenever and that’s the sweet part of being me. I 
travel through a host and come to you in your sleep. I cause 
a lot of pain but don’t stay for long, from headache to fever 
to fatigue and much more. I have four species and a com-
plex life cycle. Making you sweat is essential to my sur-
vival. Hi, my name is Plasmodium and I cause malaria. 

I have two phases, Asexual and sexual. My asexual 
phase occurs in an intermediate host; you. In the exoeryth-
rocytic (tissue) stage, sporozoites which are infective 

E 
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forms of the parasite are present in the salivary glands of 
the mosquitoes, are introduced into your body. They reach 
your liver and enter the hepatocytes to initiate pre-eryth-
rocytic schizogony and undergo repeated nuclear division 
to form daughter nuclei. Hepatocytes swell due to the en-
largement of schizont, and the nucleus is pushed to the 
outer edge. The schizont takes five to fifteen days to ma-
ture and it bursts releasing numerous merozoites. They 
enter your bloodstream and infect your erythrocytes by in-
vagination. An unrelentless cycle yet a cunning mecha-
nism. 

What comes next is kind of intense but a metamor-
phosis no less. In endoerythrocytic stage, the merozoites 
released, invade your red blood cells and the membrane 
seals to form a vacuole enclosing merozoites. These blood 
lusting young parasites are called ring forms and feast on 
haemoglobin but don't completely metabolize it, leaving 
haematin-globin pigment called malaria pigment. As the 
ring form develops it enlarges in size becoming irregular 
in shape and shows amoeboid motility this is called amoe-
boid form. Parasite within erythrocyte before nucleus divi-
sion is called trophozoite. 

Ring form is called early trophozoite and amoeboid 
is late trophozoite. From the time the nucleus starts divid-
ing the erythrocytes is called schizont or meront. At first 
only the nucleus divides into small nuclei, cytoplasm re-
maining undivided. Later on, in schizont stage- each 
daughter nucleus is surrounded by cytoplasm. The mature 
schizont form small merozoites. The mature schizont 
bursts releasing merozoites into circulation. The mature 
gametocytes are round in shape except P. falciparum, 
which are crescent shaped. Female gametocytes are larger 
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(macrogametocyte) than male microgametocytes. People 
with gametocytes are carriers. Gametocytes don't cause ill-
ness, don't you worry, but are essential for my transmis-
sion. 

Whenever I'm not causing havoc in the human spe-
cies, the female Anopheles mosquito is where I reside. 
When it ingests infected erythrocytes along with its blood 
meal. The asexual forms are digested while the gameto-
cytes are set free. This is the story of how I came to be. The 
male will divide into 8 nuclei with flagella known as micro-
gametes, while the female undergoes maturation to be-
come macrogamete. Macrogamete is then fertilized by mi-
crogametes for a duration of two hours to form a zygote, 
which develops from a motionless round body to a vermic-
ular motile form known as ookinete. 

The ookinete penetrates epithelial lining of the mos-
quito stomach and becomes a sphere with elastic mem-
brane perceived as oocyst. This matures and the nucleus 
undergoes multiple divisions. Sporogony leads to develop-
ment within the oocyst of sporozoites. A rupture occurs 
and my sporozoites enter the haemocoel and reach the sal-
ivary glands where I wait patiently for the pungent smell 
of blood. A single piercing is all it takes for an endless cycle 
to re-initiate. 

Mosquito repellent and nets will not help you now, 
failed vaccination attempts will make you question how, 
microscopic little ol’ me has made you bow. 
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SMART PARASITES  

Christina  A liotta  
 
 

 

I am Cristina Aliotta. I am an Italian nineteen years old and I 
am currently at the first year of medicine at Medical 

University of Plovdiv. Medical Biology has always been an 
interest for me. This subject is the base of our faculty but, 

more importantly, of our lives. Thanks to Biology we know 
how we regenerate our cells, how our genes work or why we 

are the way we are. My experience in Medical Biology has 
been really nice and I hope that the students that will arrive 
in the next years, can have the same possibility to enjoy this 

subject as I did. 
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he common definition of a smart parasite is the one 
which does not kill its host because it knows that it 

cannot survive as a free-living, therefore if the host dies, 
the parasite will die with it. 

However, the most incredible and subtle parasites 
are the ones which literally take over the host and turn him 
into a “zombie”; they do not settle just for one part of the 
body, they want it all. How do they do so? They colonize 
specific parts of the brain to make the host doing whatever 
it needs to complete their life cycle. If kipping the host alive 
was smart, this is genius. 

Within the large variety of parasites there are the 
ones called “manipulative”. These specific living forms 
have far overcome the imagination of the best science fic-
tion film. 

The most common is the Toxoplasma gondii, that 
causes Toxoplasmosis. Its fame is due the risks during 
pregnancy, but there is more: this protozoa has the ability 
to enter the organism of the host and stabilizes in the 
amygdala, the specific part of the brain that controls emo-
tions of fear and anxiousness, taking over control of the 
host. 

Like a skilled puppeteer, Toxoplasma manages to 
lower the threshold of attention for danger in rodents 
(most common in rats), which are its usual hosts. 

Some studies, like the one conducted by M. Berdoy, 
have shown that the unlucky rats infected by this parasite 
seem so “reckless” to be almost attracted by hazard, which 
means that they prefer places where the smell of their most 
common predator is present: the domestic cat. 

T 
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This phenomenon happens because the parasite 
wants the rat being eaten by the cat to reproduce and com-
plete its life cycle. 

However, sometimes it accidentally happens that 
toxoplasma enters in touch with other warm-blooded ani-
mals, like birds and some mammals and even humans. 

Humans can get infected in different ways, for exam-
ple by cleaning an infected cat litter (since the parasite is 
found in feces) or eating dirty or contaminated vegetables. 

In human’s body, this parasite implements mecha-
nisms that are like those used in rodents. In fact, it is seen 
that, in affected patients, it has been documented a lower-
ing of attention towards the dangers. Various studies, like 
the one conducted in 2002 by J. Flegr et al., have shown 
that the people affected by toxoplasmosis are more likely 
to do car accidents and to manifest mental illnesses, such 
as schizophrenia and obsessive-compulsive disorder. 

In addition, some differences have been noticed in 
the effects of toxoplasmosis which are related to the sex. 
Infected males seem more insecure, jealous, less smart, 
whereas infected females seem more intelligent, more con-
fident and socially outgoing. 

And if some aspects of our personality do not depend 
on us as we have always believed? 
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SMART PARASITES  

Elettra  Carletti  

 
My name is Elettra Carletti, 22 years of age. I am from 

Terni, Italy. I am currently a medical student at MU-Plovdiv. 
Medical Biology is one of the subjects that accompanied us 

throughout the first school year. It is a subject that has 
always fascinated me since high school. Before deciding to 

study medicine, I graduated in biotechnology in Italy. 
To study biology is important because you develop a more 

profound understanding of the human condition and our role 
in this bio-diverse world. You start understanding and 

respecting the diversity of life forms across the world. This in 
particular was studied in depth during the course “Biology of 
Parasites” and it was rather interesting and educational. It is 

also essential as future doctors because learning about the 
human body’s complex systems enables you to make better 

decisions for our health and the health of others. Of course by 
no means is it an easy subject, however, in the end it really 

enables the individual to appreciate the intriguing concepts 
biology has to offer, as a result causing us to fall in love with 

the subject, much like I did. 
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n a literal level, the dictionary defines 'smart' as 
'having or showing a quick-witted intelligence', and 

intelligence is defined as 'the ability to acquire and apply 
knowledge and skills’. So obviously when we think about 
parasite we can’t think about smart organism that possess 
evolved brain and can think, but at the end we can say that 
many parasites can be defined as smart parasites. 

First of all, lets say that the smarter parasites are the 
one that can evade human immune system. Protozoan 
parasites such as Plasmodium, Leishmania, Trypano-
soma and Entamoeba that are responsible for several of 
the most lethal human diseases can do this. Their success-
ful survival depends mainly on evading the host immune 
system by, for example, penetrating and multiplying 
within cells, varying their surface antigens, eliminating 
their protein coat, and modulating the host immune re-
sponse. Immunosuppression is sometimes caused directly 
by parasite products and sometimes involves antigenic 
mimicry, which often appears in association with parasitic 
diseases. However, one of the most sophisticated mecha-
nisms of evasion is the selective activation of a subset of T-
helper cells. For example, Malaria parasites have evolved 
a refined machinery to evade the immune system based on 
a range of genetic changes that include allelic variation, 
bio-molecular exposure of proteins, and intracellular rep-
lication. These parasites have great immune evasion abil-
ity throughout their life cycle. From the skin that is the first 
barrier that parasites encounter after transmission into 
the vertebrate host (human), in fact to achieve this, sporo-
zoites are equipped with specialized mechanical proteins 
that help them achieve successful passage. From the 
asymptomatic liver stage (exoerythrocytic stage) to a 

O 



 132 

sophisticated system of proteins, is utilized by the parasite 
to avoid immune recognition and establish a successful in-
fection in the endoerytrocytic stage. 

Another type of smart parasite is the one that can ma-
nipulate human brain. According to a study by Kevin 
Lafferty from the UC of Santa Barbara, a common brain 
parasite, Toxoplasma gondii, could be influencing human 
culture across the globe. 

T. Gondii is a brain parasite spread by cats, that has 
a complex life cycle, designed to get it into its final host 
(members of the Felidae family - domestic cats and their 
relatives). If it finds itself in another animal (intermediate 
host) and it travels to the brain and changes the host’s be-
havior to maximize its chances of ending up in a cat (for 
rodents, this means being eaten and infected individuals 
are less fearful of cats and more active, making them easier 
prey). Humans can also contract the parasite, through 
contact with soil contaminated by the feaces of carriers or 
through eating infected meat or drinking contaminated 
water, but since cats are very unlikely to eat humans, the 
parasite find out other strategies for example in some rare 
cases it can cause Toxoplasmosis, that produces mild flu-
like symptoms and only really threatens fetuses and those 
with weak immune systems. 

Carriers tend to show personality changes that are 
small but statistically significant. Women tend to be more 
intelligent, affectionate, social and more likely to stick to 
rules. Men on the other hand tend to be less intelligent, but 
are more loyal, frugal and mild-tempered. 

If a parasite that change the personality of the host is 
not a smart parasite no parasite is. 
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Conclusion: 
Parasite are organism that lives on or in another or-

ganism, a host, causing it some harm and benefits by de-
riving nutrients at the other's expense. So for this reasons 
we can say that all the parasite are smart because of the use 
the host for their purpose. 

But if we think about the definition of a parasite and 
the definition of “smart” and we consider the earth as a liv-
ing entity we can freely say that humans are the smartest 
parasites considering that we’re literally eating the planet 
alive. 

Kevin Lafferty (marine ecologist, member of ecologi-
cal parasitology group of UC Santa Barbara) says 

“Parasites are absolutely a bad thing if you're the in-
dividual infected by them. But they are a very natural 
component of ecosystems. Parasitism is the most popular 
animal lifestyle on the planet.” 
 

 

 

 

 

 

 

  



 134 

A FEVER DREAM  

Olga Lempidaki  
 
 

My name is Olga Lempidaki 
and I am 20 years old. I am 
from Greece and I decided to 
study Medicine here in Plovdiv 
after numerous recommenda-
tions about the university. Bi-
ology was always a subject of 
interest for me throughout 
the years. It was completely 

fascinating for me how we could explain life and predict the 
future outcomes by understanding how cells work and observe 
their life cycle. As my desire to become a doctor grew as the 
years went by and the more I researched about different med-
ical fields, the more I began to realize how important Biology 
is for Medicine. The following text of mine is a sci-fi approach 
to what a life of a hard tick can be and a personal view through 
it. 

 

ust another day was about to start. I was still half 
asleep when I heard my neighbor’s dog barking. I real-

ized that it must have been 8:30 already because Milo, the 
neighbor’s dog starts barking goodbye to his owner once 
he leaves for work before 8:30 every morning. But to be 
honest something feels off. I usually feel the sun shining 
through my window warming my body from inside the 

J 
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blankets, but today the warmth is strange. It seems… too 
direct.  

I try to stretch my arms and legs but when I look at 
them I get shocked! My legs and hands are no longer hu-
man. I have 8 brown slim legs and one big almost oval ab-
domen. I look around me, and everything looks so much 
bigger than usual. I’m no longer in my room but rather in 
the garden of my house. What have I become? Still con-
fused by the whole situation I try to find my way to the 
window of my house to ask for help from my family. When 
I finally reach the window, my reflection is rather shock-
ing. 

I’ve become a hard tick! So many questions are run-
ning through my mind. “How did this happen?”, “How am 
I supposed to go back to normal?”, “What am I going to do 
now?”. All those questions made me hungry. I notice the 
neighbor’s dog from afar. Why do I have a weird urge to 
drink blood? Of course … I’m a tick. To be honest, I don’t 
like my new life. Although I cannot starve to death. I must 
eat. I rush myself next door heading for the neighbor’s dog. 
I must survive after all if I want to find a way to go back to 
my human form. As I’m getting closer the smell of the 
dog’s blood is getting more and more appealing. I finally 
reach his ears after climbing through his long hair. I 
quickly attach my mouth to a small cut I just made on the 
dog’s skin. I drink the blood that comes out of the cut and 
get myself full.  

I think I need more time to adjust to this lifestyle. I 
feel already exhausted. After I finish eating, I stay at the 
same place to think about ways to turn back to normal. Not 
even 5 minutes pass by and two other adult ticks are head-
ing towards me. “Hello”, I shout. “Hello, new here? 
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Haven’t seen you around.”, they reply. “Yes, actually I’m 
not a tick, I used to be human.” They both start laughing. 
“Whatever big guy. We are heading to the main body to lay 
eggs for the winter, are you coming?”. “Yeah sure”, I reply. 
I mean what else can I do at this moment. After all they 
could help me later somehow. As we are heading to the ab-
domen of the dog we can sense him running to the door. 
His owner is back. “Run!” we heard some other ticks to 
shout from afar. “What happened?” I asked the other two 
ticks. “The owner discovered some of us near the eyes of 
the dog and just returned with a special repellent. We must 
get away now! He is already spraying the dog!” As we start 
running for our lives away from the dog’s body we can 
smell the disgusting odor of the repellent and I can feel 
everything around me fading away. “I- I don’t feel okay” I 
start mumbling. My pace gets slower and then everything 
turns black.  

After a while I open my eyes and I’m back into my 
bedroom in my human form with my dog by my side. “Well 
I guess it was all a dream!” I think to myself. Needless to 
say that my dog had a free tick exam afterwards! 
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PUPPETEERS PARASITES  

Alessia Lamagna  
 
 

My name is Alessia Lamagna, 
I am 20 years old and I am from 
Naples, Italy. I am a first-year 
medical student at Medical Uni-
versity of Plovdiv. I have been 
interested in Biology since I was 
a child, in fact my favorite 
Christmas present when I was 
little was a toy microscope. I am 
fascinated by how our body and 
the world around us are orga-
nized in an almost perfect way 
and I have always been curious 
to know and study them both 
down to the most microscopic 

details. That is why I loved studying Medical Biology during 
my first year here at MU-Plovdiv. In this way I was able to com-
bine two of my passions: Medicine and Biology. 

“You still don't understand what you're dealing with, do 
you? The perfect organism. Its structural perfection is 

matched only by its hostility. I admire its purity. A survivor… 
unclouded by conscience, remorse, or delusions of morality.” 

 - Alien 2, 1979  
 
 

he main question of my essay is as simple as it is mys-
terious: is there a chance that parasites can change 

their hosts’ behaviour? Is it possible that the survival of the 
species could lead a parasite to even manipulate the ac-
tions of its host, with the aim of making it the “perfect” 

T 
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habitat for its own development and sustenance? Of 
course, this assumption may sound like science-fiction and 
although the idea that an “alien-being” could take control 
of our mind, modifying it, has fed the imagination of many 
writers and directors through the years, this hypothesis is 
actually not entirely wrong. Indeed, scientific realities are 
very often more odd and more peculiar than fiction stories. 
In fact, there are parasites defined “manipulators”, which 
are able to modulate the activity of different neurotrans-
mitters or hormones that consequently modify the way 
their hosts behave. The first example is the parasite Plas-
modium falciparum, the causative agent of the Malaria. 
This parasite during the non-infective phase, i.e. when the 
sporozoites are not fully formed, is able to regulate the 
feeding activity of its definitive host, the mosquito of the 
Anopheles species, in such a way as to reduce its contact 
with the intermediate host, the human being. Only when 
the mature sporozoites reach the salivary glands of the 
mosquito, the feeding activity is intensified and conse-
quently the contacts between intermediate host and defin-
itive host increase; this strategy guarantees a new life cycle 
for the parasite. Another example, more related to the hu-
man being, is that of the parasite Trypanosoma brucei 
gambiense, the causative agent of the so-called “African 
sleeping sickness”. This parasite reaches the human body 
through the bite of a Tse-tse fly. In the acute phase of the 
infection, the trypomastigote is able to penetrate the 
blood-brain barrier, causing alterations in the structure 
and functions of several brain cells, especially in the hypo-
thalamus. The latter, due to the production of the hormone 
melatonin by the pineal gland, is involved in the regulation 
of the sleep-wake cycle. Initially, the infected host 
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experiences headaches, impaired concentration, drowsi-
ness and a defective sleep-wake cycle due, of course, to the 
presence of the parasite in the hypothalamus. Depression, 
speech impairment and tremors follow; over the years, if 
the disease is not properly treated, it can lead to a coma 
and eventually death. It is possible that such behavioral al-
terations in the host have the purpose of making the sub-
ject inoffensive, granting the Tse-tse fly an easier way of 
feeding - an immobile and less reactive victim is easier to 
bite and this allows the trypomastigotes to enter in the 
Tse-tse fly and repeat its developmental cycle. Another ex-
ample, maybe the most studied, is the parasite Toxo-
plasma gondii. It is important to specify that the definitive 
host of Toxoplasma is the cat, while the main intermediate 
host is the mouse, although humans can also be infected 
through the ingestion of contaminated meat, by contact 
with the feces of an infected cat or transplacental, via in-
fected mother to fetus. Tachyzoites migrate to the hosts’ 
muscles, eyes and brain, where they remain hidden for 
decades without causing any harm; but it may happen that 
the little tachyzoites “decide” to alter their hosts’ brain 
chemistry, for example when humans show a compro-
mised immune system. Toxoplasma is able to settle in and 
take control of a particular brain region, the amygdala, 
which organizes the manifestations of fear and anxiety. Ac-
cording to more than 40 studies, the first observed behav-
ioral changes may be referred to the mouse which, after the 
ingestion of the Toxoplasma oocysts and when they are 
transformed into tachyzoites, shows an almost total aban-
donment of the sense of danger and it is simultaneously 
slower and more attracted to the smell of a pheromone 
present in the cat’s urine: this increases the cat’s chances 
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of predation and allows the parasite to carry out its life cy-
cle. A lowering in the danger threshold has also been ob-
served in humans, with a consequent greater possibility of 
incurring in car accidents and it has been observed the ap-
pearance of different brain diseases, such as schizophre-
nia, obsessive-compulsive syndrome, bipolar disorder and 
it was observed a tendency to suicide. Furthermore, an 
analysis of the T. gondii genome has discovered two genes 
encoding tyrosine hydroxylase, an enzyme that produces a 
precursor of dopamine, called L-DOPA: interestingly, an 
imbalance in dopamine levels is thought to be a character-
istic of people that have schizophrenia. Dopamine levels 
are also high in infected mice and their T. gondii-related 
behavior can be reduced if the antagonist of dopamine, 
haloperidol, is administered. It has also been found that 
antipsychotic drugs, used in the treatment of schizophre-
nia, can even influence the levels of Toxoplasma gondii in-
fection by inhibiting the replication of tachyzoites in cell 
culture; if infected rats are subjected to the same type of 
drugs, they do not develop the typical behavioral changes, 
such as the attraction to the smell of feline urine. To con-
clude, my question is: is it then possible to believe that not 
all actions are driven by our “free will”, but that maybe a 
small living being can penetrate a brain and make it its 
headquarters, turning the host into puppet? Is it possible 
that in the future other parasites will develop more sophis-
ticated and more subtle ways to control us? My answer is: 
never say never, since the nature will never cease to amaze 
us. 
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TUMMOR IMMUNOLOGY 
 
 

MY LIFE AS TUMOR CELL  

Mohamed  Jafar  
 

I am a 19-year-old student 
in Dental Medicine from the 
UK, studying here at the Med-
ical University of Plovdiv. I 
have worked in the UK, Ire-
land, and here in Bulgaria. I 
enjoy traveling, meeting peo-
ple, and learning and discov-
ering the world around me. 

Medical Biology is a very 
interesting subject. I believe 

that if you do not appreciate it, it is because you do not know 
enough about it. Even as a dental student, I can appreciate 
Medical Biology. I am particularly interested in the ethics of 
cloning, stem cell treatment and research, and genetic engi-
neering, in addition to learning about tumors, the immune sys-
tem, and genetics. All are very important topics that prepare 
us for the future. I genuinely believe that these subjects will 
shape up humanity over the course of the coming decades, as 
we improve treatments for genetic diseases, and serious inju-
ries. Having this background information from studying Med-
ical Biology allows us all, as medical professionals, to be well 
informed in applying this knowledge and spreading aware-
ness. 

I thank the department for keeping us engaged, interested, 
and informed. 
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 am a tumour cell. That means, I was lucky enough to 
mutate in a way that my growth would be both rapid 

and unchecked, rather than dying at the end of my life. In-
stead of my telomeres wearing off at the end of each cell 
cycle like in a normal cell, I keep on living, dividing more 
and more uncontrollably. Methylation has occurred within 
the promoter regions of the tumour suppressor genes, 
meaning they are silenced. 

Normally in a cell, with each cell division cycle, the 
telomere gets smaller and smaller, proto-oncogenes are re-
sponsible for stimulating cell division, and tumour sup-
pressor genes inhibit cell divisions to maintain a balance 
that is normal growth. I, however, have oncogenes which 
rapidly increase the rate of division, and have silenced, 
methylated tumour suppressor (TS) genes. 

There are many cells in the body that would try to at-
tack me. The human immune system is usually responsible 
for checking cell division, destroying damaged cells before 
they can become dangerous. However, when the rate of tu-
mour growth matches or exceeds the activity of our im-
mune system, then a tumour is better able to develop. That 
is my aim, but in order to do that, I must go unchecked in 
my divisions until my activity exceeds that of the immune 
system. 

A group of molecules on the surface of each cell are 
checked for potential problems. These are Major Histo-
compatibility Complex, or MHC. MHC class I molecules 
present themselves to CD8 cells and be killed. In order for 
me to thrive and pass this checkpoint. Therefore, despite 
the mutation that gives methylated TSs and oncogenes in-
stead of normal proto-oncogenes, my MHC Class I mark-
ers must be either modified or lost. By the significantly 

I 
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reduced presentation of MHC Class I, even though I pre-
sent my antigens to the cytotoxic CD8 T Cells, I will pass 
through, and then continue to divide. So, either I down 
regulate MHC Class I expression to allow my antigens to 
go unrecognised, or by lacking the co-stimulatory signals 
needed to present my antigens, I lose/alter the MHC mol-
ecule. 

Skipping the checks is not the only thing I need to do. 
If one of my cells expresses the MHC Class I correctly, the 
immune system will try to attack all cells like mine. I must 
secrete immunosuppressive products to weaken or inhibit 
the body’s immune response. Or, I could become immuno-
genic by expressing more than one antigen, meaning what-
ever antigen is being targeted by the immune system, I 
could simply show another one and continue to multiply. 
 

  



 144 

IF I WAS A TUMOR CELL  

Helena  Gerbracht  
 
 

I am Helena Gerbracht, first 
year student in Dental Medicine 
at the Medical University of 
Plovdiv. For me it was always 
clear that I would like to work as 
a doctor when I grow up, be-
cause my father and also my 
mother are both working in the 
medical field. 

So far, Medical Biology has 
been one of the most interesting 
subjects for me, because until 
then I lacked the understanding 
of certain processes and proce-
dures in the body, and these 

have now been brought closer to me in class. In addition, Med-
ical Biology in general is the cornerstone of our medical un-
derstanding and based on this, it will be possible for us to solve 
complicated clinical cases and also to better understand the 
subjects that we will encounter in our studies in the future. 
 

ey, I am a tumor cell. I like to live in a human envi-
ronment and because this shouldn´t change in the 

future, I have come up with some nasty ideas to show this 
stupid immune system, who is in charge.  

By studying the immune system for a long time, I no-
ticed some serious gaps that I can use for my advantage. 
First of all I would try to learn new traits to switch off the 
immune system by myself. A spontaneous mutation would 

H 
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be great for this, so that I can form an outer layer of cells, 
which is not important for me as an organism and only 
serves for my protection.  

To be a little more malicious, I would equip these 
cells with many more PDL1 molecules than necessary to 
finally get rid of those pesky Cytotoxic T cells. Let them 
continue to bind to me in the future, I'll deactivate them all 
anyways.  

Another option, not quite as drastic, would be to pour 
out some nasty messenger substances that inhibit immune 
system activation. Sounds very good to me. However, if I 
were to be even more fierce and intelligent about it, I 
would look for a way to make those disturbing little im-
mune cells work for me. With minimum wage and health 
insurance of course. To do this I would simply reprogram 
them to protect me rather than attack me. If I'm not mis-
taken, there's already a name for this. The so-called im-
mune invasion.  

Immune-editing also sounds like a sensible measure 
to me. I simply radically accelerate my growth so that NK 
and T cells no longer try to eliminate me and I become vir-
tually invisible. But not only could I accelerate my growth, 
I could also accelerate my spread. So there would be more 
of me in many places in the body. The immune system 
would have to fight me on many fronts and would be to-
tally overwhelmed.  

No matter which variant I try in the future, one thing 
is clear, I am vastly superior to the immune system and will 
always win! 
 

  



 146 

MALIGNANT HERO  

Jaafar  Al-mosaw  
 
 

 
I am an Iraqi born man and my parents moved to Finland 
when I was 2 years old. Since then I have lived in Finland 

before I came to Bulgaria. I have a big and friendly family.  
Medical Biology was the first step to begin learning medicine. 

In this way, it will always be a part of achieving my dream. 
 
 

y family is one of the most famous families in the 
world, but is not Kardashian. My family name is Tu-

mor. Let's give some general information first: cell division 
is normally a tightly regulated event that meets the needs 
of the body. In some cases, however, regulation can fail, 
causing the cells to begin to divide uncontrollably, forming 
Me. I have an irregular and dark shape who lives in an 
acidic environment because I do not like oxygen places. I 
induce the growth of blood vessels inside me to get enough 

M 
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energy. My family history is interesting. My family is sep-
arated into 2 sides. First is Malignant, which is the most 
hated by People. Second one is Benign, which is also hated. 
People do not like to hear my family name and exactly if I 
am from the Malignancy side, but at least I got too many 
likes in social media when they write my name.  

Let's talk about my life. In my life I have to send my 
family to many places in the human body to have metasta-
sis everywhere using the lymph and circulatory system, 
that is how we start multiblicate again to get a big family. 
I prefer to have my metastasis in VIP areas for example 
liver, lungs, adrenal glands, brain and bone. I avoid being 
recognized by the immune system, which is the evil police 
in the human body who is trying to kill me. NK cell (NKs 
act as cytolytic effector lymphocytes) is the bad police 
which is expert to kill to prevent me from spreading to can-
cer. I escape from the immune system by increasing im-
mune checkpoint proteins on T cells. I also learned in the 
Plovdiv Tumor University that I can turn the immune sys-
tem against itself, by activation-induced cell death. Do not 
worry I am smart! I know how to attract other cells to help 
me grow. The problem is that the immune system never 
stops fighting against me. But don't worry, I know how to 
protect myself. Don't forget that I know the characteristics 
from my previous lifetime as a normal cell to live as long 
as I can. After all that fighting. I hope My “Doctor” enemy 
will not find me. 
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