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Μαθήματα Μικροβιολογίας για σπουδαστές Ι.Ε.Κ. ειδικότητας Ιατρικών
και Βιολογικών Εργαστηρίων
Γιώργος Στάμος, Μικροβιολόγος

ΠΠΠΑΑΑΡΡΡΑΑΑΣΣΣΙΙΙΤΤΤΑΑΑ

Απόψεις παρασιτισμού

Mεταξύ δύο ειδών συμβίωση είναι η κατάσταση κατά την οποία δύο οργανισμοί ζούν
σε στενή επαφή γιατί έτσι εξυπηρετούνται μεταβολικές, τροφικές ή άλλες λειτουργίες του ενός
ή και των δύο, χωρίς να υπάρχουν βλαβερές επιπτώσεις σε κανένα είδος. Μορφή συμβίωσης
είναι τα μικρόβια της φυσιολογικής χλωρίδας και ο άνθρωπος, όπου και τα δύο μέρη
ωφελούνται, τα μικρόβια ως προς τη θρέψη και ο άνθρωπος σύμφωνα με τα αναφερθέντα
στο κεφάλαιο της φυσιολογικής χλωρίδας. Η παρουσία μη παθογόνων παρασίτων όπως η
Entamoeba coli στον εντερικό σωλήνα, είναι μορφή συμβίωσης όπου η Entamoeba coli
ωφελείται βιολογικά, αλλά δεν υπάρχει στο άλλο μέλος, τον άνθρωπο ωφέλεια, αλλά ούτε
αισθητή βλάβη.

Παρασιτισμός, είναι μορφή συμβίωσης που όμως είναι ωφέλιμη βιολογικά για ένα
είδος (τα παράσιτα που εξετάζει η παρασιτολογία) αλλά βλαβερή σε αισθητό (ελάχιστα ως σε
μεγάλο βαθμό) στον άνθρωπο ή τα ζώα όπου παρασιτούν. Υπάρχουν υποχρεωτικά
παρασιτούντες οργανισμοί, που δεν μπορούν να ζήσουν μόνοι, και προαιρετικά
παρασιτούντες που έχουν και ένα μέρος του κύκλου ζωής τους σαν ελεύθερα διαβιούντες
οργανισμοί ή σαν συμβιούντες απλώς και όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν (μείωση άμυνας,
υπερβολικός πολλαπλασιασμός) παρασιτούν.

Παράσιτα που ζούν μέσα στο σώμα του ξενιστή λέγονται ενδοπαράσιτα
(endoparasites) και όσα ζούν στην επιφάνεια, εκτοπαράσιτα (ectoparasites).

Oι οργανισμοί που επιτίθενται σε άλλους (σκοτώνοντας ή όχι) για να τραφούν λέγονται
αρπακτικά (predators) ή σαρκοβόρα (carnivorous) και μερικοί τρέφονται μόνο από ήδη
νεκρούς οργανισμούς (scavengers). Κάποια μορφή των παραπάνω αποτελούν και τα έντομα,
και όχι αληθινά παράσιτα, παρότι αναφέρονται έτσι μερικές φορές, γιατί η πραγματική έννοια
του παρασιτισμού που τον διαχωρίζει, είναι η στενή επαφή και παρατεταμένη παρασιτικής
μορφής συμβίωση των δύο οργανισμών.

Κύκλος ζωής και αναπαραγωγή

Ο κύκλος ζωής ενός παρασίτου μπορεί να απαιτεί ένα ή περισσότερους ξενιστές.
Τα παράσιτα με ένα ξενιστή συνήθως εμφανίζουν δύο μορφές, τον τροφοζωϊτη που ζει

μέσα στον ξενιστή και την ωοκύστη που αποβάλλεται και επιβιώνει και στο περιβάλλον.
Τα παράσιτα που αναπτύσσονται σε πολλούς ξενιστές, εμφανίζουν την τέλεια μορφή

(π.χ. ταινίες, σκώληκες αρσενικοί και θηλυκοί διαφοροποιημένοι) στον τελικό ξενιστή (π.χ.
άνθρωπος) και ποικίλες εξελικτικές μορφές στους ενδιάμεσους ξενιστές.

Η αναπαραγωγή γίνεται είτε μονογονικά ή αμφιγονικά με διαφοροποίηση σε 2 φύλα
(ξεχωριστά άτομα ή διαφοροποιημένα γεννητικά όργανα στο ίδιο άτομο).

Παθογένεια των παρασιτώσεων (επίδραση παρασίτων στον ξενιστή)

Ανάλογα με το παράσιτο και την περιοχή του σώματος που αναπτύσσεται
προκαλούνται αντίστοιχα συμπτώματα και νόσοι.

Μπορεί η λοίμωξη να είναι λανθάνουσα ή συμπτωματική ή υποτροπιάζουσα και
ποικίλης βαρύτητας.

Υπάρχει τεράστια ποικιλία συμπτωμάτων και ενδεικτικά αναφέρουμε:
Κοιλιακά άλγη σε ασκαριδίαση, αποστήματα με συμπτώματα φλεγμονής από

αμοιβάδες (ηπατική εντόπιση), πυρετό και γενικευμένη νόσο από παράσιτα αίματος,
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δερματίτιδα από παράσιτα που εισέρχονται στο δέρμα (φιλάριες), διάρροια και δυσεντερία
από πρωτόζωα και έλμινθες, ηωσινοφιλία λόγω αλλεργικής αντίδρασης σε πολλά παράσιτα,
αιματουρία σε σχιστοσωμίαση, πνευμονική νόσο από Paragonimus, εχινόκοκκο κ.α.,
κολπίτιδα από τριχομονάδες κ.α.

Γενικά, παθογενετική βλάβη προκαλείται
 από τοπική έκκριση ουσιών από τα παράσιτα (π.χ. στο έντερο οι αμοιβάδες με

πρωτεολυτικά ένζυμα καταστρέφουν το βλεννογόνο),
 μεταβολικά προϊόντα παρασίτων προκαλούν αλλεργικά φαινόμενα ποικίλου βαθμού (π.χ.

αφυλακτικό shock μετά ρήξη εχινοκόκκου κύστης)
 καταστροφή κυττάρων από ενδοκυττάρια παράσιτα (πλασμώδια, τρυπανόσωμα,

λεϊσμάνιες)
 από βλάβη ιστών από διείσδυση παρασίτων (όπως οι φιλάριες που προσβάλλουν το

δέρμα, οφθαλμούς κ.α., ο εχινόκοκκος καταστρέφει το ήπαρ με το σχηματισμό κύστεων,
σκώληκες προσκολλούνται στο έντερο και καταστρέφουν τις λάχνες ή αποφράσσουν το
έντερο από υπερανάπτυξη όπως οι ασκαρίδες κλπ.),

 από στέρηση χρήσιμων ουσιών από τον ξενιστή (αναιμία από βοθριοκέφαλο που
καταναλίσκει βιταμίνη B12)

Αντίσταση του ξενιστού

και επίδραση του ξενιστού επί του παρασίτου
Οι γενετικοί παράγοντες του ξενιστή επιδρούν στην αποφυγή μόλυνσης από παράσιτα.

Έτσι άτομα με ετερόζυγη δρεπανοκυτταρική αναιμία είναι πιο ανθεκτικά σε ορισμένες μορφές
ελονοσίας. Η αιμοσφαιρινοπάθεια αυτή είναι συχνή σε άτομα μαύρης φυλής που διαβιούν σε
μέρη με έλη όπου ενδημεί η νόσος, και δρα προστατευτικά. Επίσης ορισμένες ομάδες αίματος
συσχετίζονται με συγκεκριμένα είδη ελονοσίας.

Υπάρχει και ανοσία ειδών, δηλαδή ο άνθρωπος είναι ανθεκτικός σε ορισμένες
παρασιτικές λοιμώξεις των ζώων.

Οι διατροφικές συνήθειες συσχετίζονται με τις παρασιτικές λοιμώξεις. Δίαιτα πλούσια
σε πρωτεϊνες δεν ευνοεί την ανάπτυξη πολλών εντερικών παρασίτων και αντίστροφα (π.χ.
αμοιβάδων).

Πολλά παράσιτα έχουν αναπτύξει μηχανισμούς αποφυγής των μηχανισμών ανοσίας
(συμπλήρωμα, αντισώματα, φαγοκυττάρωση)

Η ανοσία στα παράσιτα με αντισώματα κ.α. μηχανισμούς σπάνια διαρκεί πολύ όπως με
πολλούς ιούς και βακτήρια, μετά την αποδρομή της λοίμωξης. Αντιγονικές παραλλαγές
συμβαίνουν συχνά στα παράσιτα με αποτέλεσμα να διαφεύγουν τους αμυντικούς
μηχανισμούς. Επίσης υπάρχει μεγάλη αντιγονική ποικιλία (ιδίως στους σκώληκες).

Η ανοσία διαρκεί όμως κάποιο χρονικό διάστημα, και μητρικά αντισώματα μπορούν να
προστατεύσουν τα νεογνά από παρασιτικές νόσους ή να βοηθήσουν αυτή να είναι λιγότερο
σοβαρή.

Επίσης, ενώ υπάρχει μια λοίμωξη και το παράσιτο είναι μέσα στο σώμα, οι μηχανισμοί
άμυνας του οργανισμού παρεμποδίζουν σε ένα βαθμό την εγκατάσταση άλλων παρασίτων
(premunition) και αυτό είναι σημαντικό σε περιοχές ενδημικών περιοχών παρασιτικών νόσων,
ώστε να παρεμποδίζεται η επιβάρυνση των νοσούντων με νέα εισβολή παρασίτων που
αυξάνει τη βαρύτητα και διάρκεια των νόσων.

Μετά από συχνές παρασιτικές λοιμώξεις αυξάνουν τα ηωσινόφιλα στο αίμα, που
βοηθούν στην αντιμετώπιση επόμενων παρασιτικών λοιμώξεων (π.χ. νεκρώνοντας νεαρούς
οργανισμούς όπως σχιστόσωμα, φιλάριες κ.α.). Επίσης η έκκριση διαφόρων μεσολαβητών
φλεγμονής (κυτοκινών, TNF κ.α.) συμβάλλουν στην προστασία από παρασιτικούς
μικροοργανισμούς (κυτταρική ανοσία).

Επίσης διάφορες ουσίες που εκκρίνονται από τα παράσιτα προκαλούν αντιγονικό
ερεθισμό του ανοσολογικού συστήματος ώστε να προκαλείται αντοχή του ξενιστή.

Η ανοσολογική ανεπάρκεια (συγγενής ή επίκτητη και προκαλούμενη από διάφορα αίτια
σε διάφορο βαθμό) συσχετίεται με την ιδιαίτερη ευαισθησία στις παρασιτικές λοιμώξεις
(τοξόπλασμα, κρυπτοσπορίδια κ.α.) που μπορεί να είναι πολύ σοβαρές.



3

Τρόποι μολύνσεως του ανθρώπου από τα παράσιτα
Πολλοί οδοί μετάδοσης παρασιτικών νόσων έχουν βρεθεί, με άμεση ή έμμεση επαφή:.

Κυριότεροι είναι:
με βρώση ωαρίων ή κύστεων ή παρασίτων που αποβάλλονται με τα κόπρανα

ανθρώπων ή ζώων σε χώμα ή νερό και μεταφέρονται με τα χέρια ή με έντομα (μηχανικοί
φορείς) σε τρόφιμα,

Με βρώση ψαριών, θαλασσινών, ιστών ζώων ή πόση μολυσμένου νερού που φέρουν
ποικίλες μορφές των παρασίτων (ενδιάμεσοι ξενιστές)

με μεταφορά των παρασίτων με έντομα που απομυζούν αίμα ασθενών και μεταφέρουν
τη νόσο

με είσοδο παρασίτων από το δέρμα
με σεξουαλική επαφή μετάδοση τριχομονάδων στον κόλπο,
με στενή επαφή, πχ. μετάδοση οξυούρων μεταξύ μελών της οικογένειας
με διαπλακουντιακή μετάδοση (συγγενής τοξοπλάσμωση)
με μετάγγιση αίματος (ελονοσία)

Πρόληψη, καταπολέμηση των μολύνσεων
Πλύσιμο χεριών, τροφίμων
Βράσιμο κρέατος κ.α. τροφών, αποφυγή ύποπτων και ωμών τροφίμων και ποτών
Καταπολέμηση εντόμων
Όχι εργασία με γυμνά πόδια σε μολυσμένα νερά
Διάγνωση και θεραπεία πασχόντων ζώων και ανθρώπων
Γενικές συνθήκες υγιεινής

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Συνήθως με άμεση απομόνωση κάποιας μορφής του παρασίτου και ταυτοποίηση με

μορφολογικά χαρακτηριστικά.
Δείγματα κοπράνων : Εξετάζονται 3 δείγματα που ελήφθησαν ανά 1-2 ημέρες

ΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ και ΜΟΝΙΜΗ ΧΡΩΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
Συνήθως οι τροφοζωϊτες (κινούμενες μορφές) βρίσκονται σε διαρροϊκά κόπρανα, όλες

οι άλλες μορφές σε οποιοδήποτε δείγμα.
Μακροσκοπικά ελέγχουμε τη σύσταση των κοπράνων καθώς και για παρουσία

σκωλήκων, ταινιών κλπ.
Μικροσκοπική εξέταση είναι η κυριότερη διαγνωστική μέθοδος.
Μικροσκοπούμε με άχρωμα παρασκευάσματα και μετά χρώση με Lugol αραιό. Μπορεί

να εναιωρήσουμε πριν τη μικροσκόπηση σε φυσιολογικό ορό αν χρειάζεται. Επίσης
μπορούμε να κάνουμε παρασκευάσματα σε αντικειμενοφόρες πλάκες και να
χρησιμοποιήσουμε μεθόδους χρώσεως των παρασκευασμάτων. Κύριες χρώσεις είναι η
τρίχρωμη και η χρώση σιδήρου-αιματοξυλίνης.

Ειδικά για αναζήτηση οξύουρων χρησιμοποιείται η μέθοδος scotch-tape test
(σελλοτέϊπ).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Αν δεν μπορούμε αμέσως να μικροσκοπήσουμε, τοποθετούμε το δείγμα σε

συντηρητικά υλικά. Κυριότερα είναι
το PVA μονιμοποιητικό (PolyVinyl Alcohol + χλωριούχος Hg ή θειϊκό ψευδάργυρος)

που χρησιμοποιείται για την παρασκευή μικροσκοπικών παρασκευασμάτων σε
αντικειμενοφόρες πλάκες για χρώσεις

η φορμαλίνη 10%, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να ακολουθήσει μικροσκόπηση
άμεση ή συμπύκνωση - εμπλουτισμός

Γενικά χρησιμοποιείται η αναλογία 3 μέρη συντηρητικού – 1 μέρος κοπράνων
ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ – ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΠΡΑΝΩΝ
Αυξάνουν την πιθανότητα εντόπισης των παρασίτων
Κύριες μέθοδοι είναι
 η τεχνική επίπλευσης με θειϊκό ψευδάργυρο
 η τεχνική καθίζησης με φυγοκέντρηση μετά ανάμιξη με μονιμοποιητικό (φορμαλίνη)

και διαλύτη (αιθέρα)
Δείγματα πτυέλων, ΕΝΥ, ούρων, κολπικού, ουρηθρικού, προστατικού
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Άμεση μικροσκόπηση είναι η μέθοδος εκλογής

Δείγματα αίματος - μυελού
Χρώση Giemsa ή Wright
 σε λεπτά επιχρίσματα αίματος ή μυελού
 σε δείγματα παχείας σταγόνας (μεγάλη σταγόνα, αφήνεται να αποξηρανθεί σε

κλίβανο και μετά βάφεται με αραιά Giemsa με νερό επί 30 min).

Δείγματα  υλικών βιοψίας ιστών, μυελού, λεμφαδένων, δέρματος κλπ.
Γίνεται άμεση μικροσκόπηση και διάφορες χρώσεις ανάλογα με το ζητούμενο παράσιτο

(τρίχρωμη, Giemsa κ.α.)

Υπάρχουν και ορισμένες ανοσολογικές μέθοδοι (ELISA, ανοσοφθορισμός) για
παρασιτικά αντιγόνα (λάμβλιες, κρυπτοσπορίδια, αμοιβάδες κ.α.) όπως και για αντισώματα
(τοξόπλασμα, εχινόκοκκος κ.α.). Επίσης σε ειδικά κέντρα μπορεί ορισμένα παράσιτα να
καλλιεργούνται και να εφαρμόζονται επίσης μοριακές διαγνωστικές τεχνικές για τη διάγνωση.
Για την πλειοψηφία όμως των παρασίτων η μικροσκοπική εξέταση είναι η κυριότερη
διαγνωστική μέθοδος.

Tαξινόμηση των παρασίτων ( Πρωτόζωων – Ελμίνθων)

Πρωτόζωα
1. Ριζόποδα (αμοιβάδες)
2. Mαστιγοφόρα

 ανοιχτών κοιλοτήτων σώματος (λάμβλια, τριχομονάδες κ.α.)
 αίματος – ιστών (λεϊσμάνιες, τρυπανοσώματα)

3. Σπορόζωα (πλασμώδιο ελονοσίας)
4. Τοξόπλασμα
5. Βλεφαριδοφόρα (Βalantidium coli)

Έλμινθες
1. Νηματώδεις

Οξύουροι, ασκαρίδες, τοξόκαρα, αγκυλόστομα, νεκάτωρ, στρογγυλοειδές,
τριχινέλλα, τριχίουρος, φιλάριες (Wuchereria, Onchocerca, Loa-Loa, Dracunculus)

2. Τρηματώδεις
Σχιστόσωμα, Δίστομο ηπατικό (Fasciola hepatica), Fasciolopsis, δίστομο

λογχοειδές (Dicrocoelium), παραγόνιμος (Paragonimus westermanni), Opisthorchis,
Clonorchis, Heterophyes,

3. Κεστώδεις
Εχινόκοκκος, Ταινίες (saginata ή άοπλη, solium ή μονήρης), Υμενολέπις (nana και

diminuta), Dipylidium caninum, Βοθριοκέφαλος ο πλατύς

Βιολογία των Πρωτοζώων
Παράσιτα ανθρώπου και ζώων. Πολλαπλασιασμός μονο- και αμφι- γονικός

Δομή: Ευκαρυωτικοί μονοκυττάριοι χωρίς κυτταρικό τοίχωμα
Έχουν κυτταροπλασματική μεμβράνη που διατηρεί το σχήμα τους σταθερό και είναι

εφοδιασμένη με οργανίδια κίνησης. Το κυτταρόπλασμαπεριέχει μιτοχόνδρια, ενδοπλασματικό
δίκτυο, ριβοσώματα, συσκευή Golgi, λυσοσώματα, κενοτόπια κλπ. χαρακτηριστικά των
ευκαρυωτικών κυττάρων.

Διατροφή ολοζωϊκή, δηλαδή προσλαμβάνουν με φαγοκυττάρωση ουσίες που
διασπούν με ένζυμα.

Πολλά εκκρίνουν ένζυμα, τοξίνες (ιστολυτικές, αιμολυτικές κ.α.) και χρωστικές (π.χ.
πλασμώδια)

Αναπνοή αερόβια ή αναερόβια.
Κύκλος ζωής περιλαμβάνει τον άνθρωπο και ενδιάμεσους ξενιστές.
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Παράσιτα κοιλοτήτων του σώματος: Μορφές είναι ο τροφοζωϊτης (κίνηση με
ψευδοπόδια ή μαστίγια, ολοζωϊκή διατροφή με φαγοκυττάρωση) και η κύστη (ανθεκτική
μορφή πολλαπλασιασμού).

Σε ορισμένα (αμοιβάδες) το κυτταρόπλασμα διακρίνεται σε εξώπλασμα (υαλοειδής
όψη, προστασία και κίνηση με ψευδοπόδια) και ενδόπλασμα (λεπτοκοκκιώδης υφή).

Τα μαστιγοφόρα δεν έχουν διακριτό ενδόπλασμα και εξώπλασμα, αλλά περιβάλλονται
από λεπτή μεμβράνη τον περιπλάστη. Τα μαστιγοφόρα ανοιχτών κοιλοτήτων του
σώματος φέρουν κυρίως πυρήνα, πυρηνίσκο (κινητικό πυρήνα ή κινητοπλάστη απ’ όπου
εκφύεται το μαστίγιο) ή αντί πυρηνίσκου πολλά παραβασικά σωμάτια (απ’ όπου εκφύονται
πολλά μαστίγια). Φέρουν επίσης αξόνημα, που αποτελεί και ενδοκυττάριο τμήμα μαστιγίων.

Παράσιτα αίματος: Μετάδοση συνήθως με αρθρόποδα, κύκλος ζωής σε
αρθρόποδα και άνθρωπο (πλασμώδιο ελονοσίας, λεϊσμάνιες κ.α.)

Τα μαστιγοφόρα του αίματος διαφέρουν. Τα τρυπανοσώματα φέρουν
βλεφαριδοπλάστη απ’όπου εκφύεται ένα μαστίγιο. Το ενδοκυττάριο τμήμα του μαστιγίου
λέγεται αξόνημα και σχηματίζει κυματοειδή μεμβράνη, στο τέλος της οποίας εξέρχεται το
εξωκυττάριο τμήμα του μαστιγίου. Οι λεϊσμάνιες δεν φέρουν μαστίγιο, έχουν όμως
βλεφαριδοπλάστη και αξόνημα, ενώ σε φλεβοτόμους και σε ειδικές καλλιέργειες λαμβάνουν
σχήμα λεπτομονάδας (λεπτή επιμήκης μορφή με βλεφαριδοπλάστη και μαστίγιο). Άλλες
μορφές μαστιγοφόρων είναι τα κριθίδια και διάφορες λεπτομονάδες και ερπετομονάδες με
ανάλογη δομή που δεν παρασιτούν στον άνθρωπο.

Άλλα μορφολογικά χαρακτηριστικά θα αναφερθούν στα ειδικά κεφάλαια.

Βιολογία των Ελμίνθων ή σκωλήκων (μετάζωα)

Παράσιτα ανθρώπου και ζώων. Πολλαπλασιασμός αμφι- γονικός

Οι Έλμινθες (σκώληκες) είναι πολυκυττάριοι οργανισμοί μακροσκοπικά ορατοί, που το
μήκος τους μπορεί να φθάσει πολλά μέτρα.

Έχουν κεφαλή, σώμα και ουρά. Οι παρασιτικοί σκώληκες (σε αντίθεση με τους
ελεύθερους στη φύση) εμφανίζουν υπερλειτουργία του αναπαραγωγικού και υποανάπτυξη
του πεπτικού και κινητικού.

Περιβάλλονται από περίβλημα, που κοντά στην κεφαλή διαφοροποιείται σε άγκιστρα,
μυζητήρες κ.α. όργανα προσκόλλησης. Κοντά στο στόμα φέρουν αδένες που παράγουν
ένζυμα.

Οι νηματέλμινθες είναι κυλινδρικοί, το σώμα δεν έχει κατάτμηση, έχουν ανεπτυγμένο
πεπτικό σύστημα και διαφοροποίηση σε άρρεν / θήλυ. Οι θηλυκοί γεννούν αυγά ή νύμφες
που είναι οι μεταδοτικές μορφές.

Οι τρηματώδεις είναι ερμαφρόδιτοι και έχουν αποπλατυσμένο σχήμα (εκτός από τα
σχιστοσώματα που έχουν φύλα χωριστά και είναι νηματοειδή). Στον κύκλο ζωής συμμετέχουν
σαλιγκάρια και ψάρια ή αρθρόποδα σαν ξενιστές. Έχουν σαν όργανα προσκόλλησης και
συγκράτησης δύο (δίστομα) ή περισσότερους (πολύστομα) μυζητήρες.

Οι κεστώδεις είναι ερμαφρόδιτοι, ταινιοειδείς με κατάτμητο σώμα χωρίς πεπτικό.
Αποτελείται από σκωληκοκεφαλή, αυχένα και προγλωττίδες. Με την κεφαλή προσκολλώνται,
ο αυχήν παράγει προγλωττίδες και κάθε προγλωττίδα φέρει μήτρα, όρχεις, νευρικό και
απεκκριτικό σύστημα.

Ο κύκλος απαιτεί ένα ή περισσότερους ενδιάμεσους ξενιστές. Εμφανίζουν και νυμφικές
μορφές που εγκαθίστανται σε ιστούς ζωτικών οργάνων (ήπαρ, πνεύμονες, ΚΝΣ κ.α).

Άλλα μορφολογικά χαρακτηριστικά θα αναφερθούν στα ειδικά κεφάλαια.

ΠΠΠΡΡΡΩΩΩΤΤΤΟΟΟΖΖΖΩΩΩΑΑΑ
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1. Mαστιγοφόρα ανοιχτών κοιλοτήτων σώματος

Τριχομονάδες κόλπου (Τrichomonas vaginalis)
Προκαλούν την τριχομοναδική κολπίτιδα αλλά και ουρηθρίτιδα και σε γυναίκες και

άνδρες. Μεταδίδεται με σεξουαλική επαφή αλλά και έμμεσα με μολυσμένα αντικείμενα.
Έχουν απιοειδές σχήμα και φέρουν 4 μαστίγια που εκφύονται από παραβασικά

σωμάτια και της δίνουν χαρακτηριστική κίνηση, κυτταρόστομα, αξοστύλιο και κυματοειδή
μεμβράνη. Κύστεις δεν έχουν βρεθεί.

Λάμβλιες (Giardia lamblia intestinalis)
Προκαλούν οξεία ή χρόνια διάρροια, κυρίως σε παιδιά, προσκολλώμενες στο

δωδεκαδάκτυλο και νήστιδα. Επίσης μπορεί να προκαλέσει χρόνια κολίτιδα, χολοκυστίτιδα
κλπ.

Η βλαστική μορφή έχει καρδιόμορφο σχήμα (ή χαρταετού ή απιοειδές)με κυρτή ραχιαία
επιφάνεια και κοίλη κοιλιακή επιφάνεια με την οποία προσκολλάται στο έντερο. Φέρει
αξόνημα που στην άκρη εξέρχεται σαν δύο οπίσθια μαστίγια, γύρω από το οποίο είναι
συμμετρική με δύο πυρήνες και συνολικά 4 ζεύγη μαστιγίων. Δεν έχει κυτταρόστομα.
Αναζητούνται στο 12λικό υγρό αλλά μπορεί να βρεθούν και σε διαρροϊκά κόπρανα.

Οι κύστεις είναι ωοειδές με αξόνημα και 4 πυρήνες καθώς και ενδοκυττάρια τμήματα
μαστιγίων. Αναζητούνται στα κόπρανα.

Άλλες ανάλογες μορφές μαστιγοφόρων που βρίσκονται στο γαστρεντερικό,
συχνότερα χωρίς παθογόνο επίδραση, είναι η εμβαδομονάς του εντέρου, η χειλομάστιξ η
μεσνίλειος, η εντερομονάς του ανθρώπου και οι τριχομονάδες του εντέρου και του στόματος.

2. Mαστιγοφόρα αίματος - ιστών

Λεϊσμάνια δονοβάνεια

Επιδημιολογία: Μεταφέρεται με φλεβοτόμους στον άνθρωπο, ενώ δεξαμενές αποτελούν οι
σκύλοι, γάτες, αλεπούδες κ.α. ζώα. Ο φλεβοτόμος μεταδίδει τη λεπτομονάδα στον άνθρωπο
που μετά εγκαθίστανται στους ιστούς με τη μορφή που δεν φέρει μαστίγιο.
Μετά τη μόλυνση βρίσκεται μέσα σε μεγάλα μονοπύρηνα κύτταρα και ενδοθηλιακά του
ήπατος, σπληνός και μυελού των οστών αλλά και εκτός των κυττάρων.

Παθογόνος δράση
Προκαλείται καταστροφή των προσβαλλομένων κυττάρων. Παρουσιάζεται αναιμία, πυρετός,
διόγκωση ήπατος και σπληνός και μπορεί να ακολουθήσει βαρύτατη νόσος.

Μικροβιολογική διάγνωση
Βρίσκεται με αιματολογικές χρώσεις σε υλικό βιοψίας. Καλλιεργείται σε ειδικά εργαστήρια.
Είναι σε εφαρμογή και ορολογικές μέθοδοι διάγνωσης.

Άλλες λεϊσμάνιες

Η λεϊσμάνια η τροπική προκαλεί τη δερματική λεϊσμανίαση (φύμα της Ανατολής, της
Κρήτης κλπ. ονομασίες). Προσβάλλει τα ακάλυπτα μέρη του σώματος και σχηματίζει
κοκκιώδη ιστό και έλκη που αφήνουν ουλές. Η διάγνωση γίνεται από υλικό των βλαβών. Η
βραζιλιανή λεϊσμανίαση προκαλεί βαριά συχνά νόσο που εκτός από τη δερματική μορφή
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προσβάλλονται και οι βλεννογόνοι του ανώτερου αναπνευστικού.

Τρυπανοσώματα
Επιδημιολογία: Το τρυπανόσωμα το Γαμβιανό και Ροδεσιανό μεταδίδεται με τη μύγα τσε-
τσε (γλωσσίνη προσακτριδοφόρος κ.α.) ενώ το τρυπανόσωμα το κρούζειο με κοριούς.
Δεξαμενές είναι ο άνθρωπος αλλά και άγρια ζώα, σκύλους, βοοειδή κ.α.

Παθογόνος δράση: Το τρυπανόσωμα το Γαμβιανό και Ροδεσιανό προκαλούν τη νόσο του
ύπνου. Μετά από σύνδρομο με πυρετό, λεμφαδενοπάθεια κ.α. γενικά συμπτώματα
προσβάλλεται το ΚΝΣ και η θνητότητα είναι υψηλή. Το τρυπανόσωμα το κρούζειο
προσβάλλει το μυοκάρδιο, το θυρεοειδή κ.α. όργανα και η νόσος είναι βαρεία.
Μικροβιολογική διάγνωση

Μικροβιολογική διάγνωση
Στο αίμα βρίσκονται τα χαρακτηριστικά τρυπανοσώματα σε επιστρώσεις λεπτής και παχείας
σταγόνας. Μπορεί να γίνει ειδική καλλιέργεια και επίσης υπάρχουν και ορολογικές μέθοδοι με
μικρή διαγνωστική αξία.

3. Σπορόζωα

Το πλασμώδιο της ελονοσίας
Επιδημιολογία

Μεταδίδεται με θήλεις ανωφελείς κώνωπες σε περιοχές που υπάρχουν έλη.
Το κουνούπι τσιμπάει τον ασθενή και παραλαμβάνει μεροζωϊτες και γαμετοκύτταρα

περιεχόμενα στα ερυθροκύτταρα. Τα γαμετοκύτταρα διασπώνται σε μικρογαμέτες που με
σύζευξη σχηματίζουν ωοκύστη, διαιρείται σε σποροβλάστες και από αυτούς παράγονται
σπροζωϊτες που φέρονται στους σιελογόνους αδένες.

Μόλις τσιμπήσει υγιή, ακολουθεί ο εξωερυθροκυτταρικός κύκλος, δηλαδή στο ήπαρ τα
σποροζωϊδια πολλαπλασιάζονται και μετά εισέρχονται στο αίμα.

Ακολουθεί ο ενδοερυθροκυτταρικός ή σχιζογονικός ή πυρετογονικός κύκλος. Τα
σποροζωϊδια εισέρχονται στα ερυθρά όπου εξελίσσονται σε τροφοζωϊδια ή πρώϊμα σχιστά
(συνήθως δακτυλιοειδή). Αυτά

 ή γίνονται γαμετοκύτταρα (ωοειδή ή στρογγυλά ή ημισεληνοειδή),
 ή πολλαπλασιάζονται σε ώριμα μεγάλα σχιστά που διαιρούνται σε πολλά

μεροζωϊδια. Τότε το ερυθροκύτταρο καταστρέφεται και μολύνονται άλλα
ερυθροκύτταρα κ.ο.κ.

Παθογόνος δράση
Υπάρχουν 4 είδη, το Plasmodium vivax (καλοήθους τριταίου, σχιζογονικός κύκλος ανά

48 ώρες), το P.falciparum (κακοήθους τριταίου, σχιζογονικός κύκλος ανά 48 ώρες), το
P.malariae (τεταρταίου, σχιζογονικός κύκλος ανά 72 ώρες) και το P.ovale (ωοειδές,
σχιζογονικός κύκλος ανά 48 ώρες).

Μετά επώαση της νόσου 10-30 ημέρες, ακολουθούν εμπύρετα επεισόδια με ρίγος κ.α.
γενικά συμπτώματα που υφίενται μεταξύ των σχιζογονικών κύκλων. Υπάρχει διόγκωση
σπληνός, ήπατος και αναιμία, συχνές υποτροπές και 1-10% θνητότητα χωρίς θεραπεία.

Μικροβιολογική διάγνωση
Υπάρχουν μέθοδοι καλλιέργειας, αλλά κυρίως η διάγνωση γίνεται με μικροσκόπηση σε

λεπτά επιχρίσματα αίματος ή σε δείγματα παχείας σταγόνας.
Οι μορφές των διαφόρων ειδών πλασμώδιου μέσα στα ερυθροκύτταρα διαφέρουν

μικροσκοπικά και γίνεται αναγνώριση των ειδών.
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4. Τοξόπλασμα
Επιδημιολογία

Μεταδίδεται μέσω της γάτας αλλά κ.α. οικιακών ζώων, χοίρων, βοοειδών κλπ. Ο
άνθρωπος μολύνεται με βρώση ωοκύστεων που αποβάλλονται από τα κόπρανα γάτας
(βρίσκονται στο τρίχωμα και με τα χέρια μεταδίδονται) αλλά και με βρώση κρέατος
μολυσμένου ζώου που περιέχει κύστεις (ιστική μορφή).

Τα τροφοζωϊδια μοιάζουν με λεϊσμάνιες, χωρίς μαστίγιο αλλά έχουν δρεπανοειδές
σχήμα.

Η γάτα μολύνεται από άρρωστα ποντίκια. Αποβάλλει ωοκύστεις που περιέχουν
δρεπανοειδή σποροζωϊδια. Ο άνθρωπος μόλις φάει τις κύστεις μπορεί να συμβούν τα εξής:

 Να βγουν από τις κύστεις τα μεροζωϊδια στο βλεννογόνο του εντέρου, να
διαφοροποιηθούν σε άρρενα και θήλεα γαμετοκύτταρα και να σχηματίσουν κύστεις
που θα αποβληθούν (όπως στη γάτα).

 Κατά την ιστική όμως φάση τα τροφοζωϊδια μπαίνουν στην κυκλοφορία και
καταλήγουν σε διάφορα όργανα. Στην οξεία φάση πολλαπλασιαζόμενα
καταστρέφουν τελικά τα κύτταρα (τροφοζωϊδια ή ταχυζωϊδια) και μεταδίδινται σε
άλλα κ.ο.κ. Στη χρόνια φάση σχηματίζουν κύστεις (βραδυζωϊδια ή κυστοζωϊδια) σε
διάφορα όργανα προκαλώντας βλάβες ανάλογα με την εντόπιση. Οι κύστεις
περιέχουν ως και 1000 παράσιτα.

Παθογόνος δράση
Προκαλείται η νόσος τοξοπλάσμωση που ειδικά σε ανοσοκατασταλμένους μπορεί να είναι
πολύ βαριά, ενώ στους ανοσοεπαρκείς μπορεί να είναι και ασυμπτωματική. Προσβάλλεται το
ΚΝΣ, οι πνεύμονες, οι οφθαλμοί κ.α. όργανα. Προκαλείται διόγκωση σπληνός, ήπατος και
λεμφαδένων. Μεταδίδεται από τη μητέρα στο έμβρυο μέσω του πλακούντος, ιδίως στην
προχωρημένη κύηση και προξενούνται βαριές βλάβες ΚΝΣ, οφθαλμών κ.α.

Μικροβιολογική διάγνωση
Με ορολογικές μεθόδους ανίχνευσης αντισωμάτων κυρίως και αναζήτηση σε υλικό

βιοψίας με αιματολογικές χρώσεις. Επίσης ειδικές μέθοδοι σε εξειδικευμένα εργαστήρια
(καλλιέργειες, πειραματόζωα, dye-test κ.α.)

5. Ριζόποδα

Αμοιβάδες
Η ιστολυτική αμοιβάδα είναι το αίτιο της αμοιβάδωσης. Οι αμοιβάδες με έκκριση

ενζύμων καταστρέφουν τον εντερικό βλεννογόνο δημιουργώντας έλκη.
Η νόσος μπορεί να εμφανισθεί με μορφή οξείας δυσεντερίας με πολλές αιματηρές

διάρροιες και πόνο, αλλά συνήθως εμφανίζεται με ηπιότερα συμπτώματα (υποξεία μορφή) ή
χρόνια μορφή με περιοδικά εμφανιζόμενα συμπτώματα. Είναι όμως δυνατό να προκαλέσει
βαρύτερα κλινικά σύνδρομα με αποστήματα σε ήπαρ, νεφρούς, εγκέφαλο κ.α. όργανα.

Στη μικροσκοπική εξέταση κοπράνων βρίσκεται η βλαστική μορφή, που διακρίνεται σε
ενδόπλασμα με πυρήνα και συχνά φαγοκυτταρωμένα ερυθροκύτταρα και υαλοειδές
εξώπλασμα που σχηματίζει ψευδοπόδια με τα οποία κινείται ζωηρά. Υπάρχει και η μικρότερη
προκυστική μορφή που μετατρέπεται σε κύστεις, ακίνητες, χωρίς ερυθροκύτταρα με 1 ως 4
πυρήνες. Αυτές αποβάλλονται με τα κόπρανα και μεταδίδουν τη νόσο, μέσω μολυσμένων
λαχανικών, φρούτων, νερού και έμμεσα με μολυσμένα χέρια κλπ.

Η τήρηση κανόνων υγιεινής είναι το κύριο προφυλακτικό μέτρο.

Υπάρχουν και άλλες αμοιβάδες, όπως η μεγαλύτερη ενδαμοιβάς coli που δεν
θεωρείται παθογόνος, δεν φαγοκυτταρώνει ερυθρά, κινείται βραδύτερα και οι κύστεις της
έχουν συχνά πάνω από 4 (ως και 16 πυρήνες). Υπάρχουν και άλλα είδη αμοιβάδων που
σπανιότερα προκαλούν ήπια διαρροϊκή νόσο ή είναι απλώς αποικιστικοί παράγοντες του
εντέρου (Entamoeba dispar, Endolimax nana, Iodamoeba butschlii, Dientamoeba fragilis στην
οποία δεν έχουν βρεθεί κύστεις) ή του στόματος (Entamoeba gingivalis στην οποία δεν έχουν
βρεθεί κύστεις).

Mερικές ελευθέρως διαβιούντες αμοιβάδες σε γλυκά νερά, λάσπη κ.α. μπορούν να
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προκαλέσουν βαριές μηνιγγοεγκεφαλίτιδες, κερατοεπιπεφυκίτιδες κ.α. (Naegleria,
Hartmanella, Acanthamoeba).

6. Βλεφαριδοφόρα

Βalantidium coli
Μεγάλο πρωτόζωο με βλεφαρίδες γύρω από σώμα. Φέρει κυτταρόστομα μπροστά και

κυτταροπηγή στο οπίσθιο τμήμα και προκαλεί δυσεντερία. Αναζητούνται στα κόπρανα οι
βλαστική μορφή και οι κύστεις.

7. Άλλα πρωτόζωα
Υπάρχουν πολλά ακόμη πρωτόζωα που προκαλούν μερικές φορές νόσους σε
ανοσοκατασταλμένους, μικρά παιδιά κ.α. Αυτά είναι τα Isospora (γαστρεντερική νόσος), η
Pneumocystis carinii (από πολλούς θεωρείται μύκητας, πνευμονική νόσος σε ασθενείς με
AIDS), η Blasocystis hominis (συχνά εύρημα χωρίς παθολογική αξία, αλλά έχει
προκαλέσει διαρροϊκά σύνδρομα), Sarcocystis (κυστικές μορφές σε μύες), τα
κρυπτοσπορίδια, κυκλόσπορα και μικροσπορίδια (συνήθως σε ανοσοκατασταλμένους
ασθενείς προκαλούν διαρροϊκή νόσο) κ.α.

ΈΈΈΛΛΛΜΜΜΙΙΙΝΝΝΘΘΘΕΕΕΣΣΣ

1. Νηματώδεις (νηματέλμινθες)

Οξύουροι
Μορφολογικά χαρακτηριστικά – κύκλος ζωής:
Μικρός σκώληκας ως 5-12 mm που μπορεί να βρεθεί στα κόπρανα αλλά συνήθως βρίσκονται
τα εμβρυοφόρα ωά που λαμβάνονται με την ειδική εξέταση scotch-tape test (σελλοτέϊπ). Με
σελλοτέϊπ λαμβάνεται δείγμα από το δέρμα της περιπρωκτικής χώρας του παιδιού. Τα ωά
κολλάνε στην ταινία, την οποία κολλάμε σε αντικειμενοφόρο πλάκα και μικροσκοπούμε.
Μεταδίδεται με τα δάκτυλα των πασχόντων που ξύνονται λόγω κνησμού και γίνεται
αναμόλυνση και μόλυνση και άλλων μελών της οικογένειας.

Νόσος:
Κνησμός, δερματίτιδα, αϋπνία και υπερδιέγερση συνήθως παιδιών.

Ασκαρίδες
Μορφολογικά χαρακτηριστικά – κύκλος ζωής: Επιμήκεις άρρενες και θήλεις σκώληκες, ως και
30 cm. Αποβάλλουν χαρακτηριστικά ωάρια με ανώμαλο κέλυφος, μέσω των οποίων
μεταδίδονται.

Νόσος: Γαστρεντερικές διαταραχές, ηωσινοφιλία, νευρικές και νευρολογικές διαταραχές από
απορρόφηση τοξικών ουσιών του σκώληκα, αποβολή σκωλήκων με κόπρανα ή εμέτους,
ειλεός από απόφραξη εντέρου.

Τριχίουρος
Μορφολογικά χαρακτηριστικά – κύκλος ζωής:
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Κύκλος στο έντερο του ανθρώπου, ο σκώληκας φέρει αιχμή σαν ακόντιο με την οποία
προσκολλάται στο τοίχωμα και αποβάλλει χαρακτηριστικά ωάρια μέσω των οποίων
μεταδίδεται.
Νόσος: Γαστρεντερικά συμπτώματα, αναιμία, απώλεια βάρους και σπάνια διάτρηση.

Τριχινέλλα σπειροειδής
Σκώληκας που παρασιτεί σε μεγάλα ζώα και άνθρωπο. Από το έντερο οι προνύμφες
μεταναστεύουν σε ραβδωτούς μύες, εγκαθίστανται και εγκυστούνται.
Με βρώση κακοψημένου κρέατος (χοιρινό κυρίως κ.α.) με κύστεις μολύνεται ο άνθρωπος και
η νόσος έχει γενικά συμπτώματα, αλλεργικές αντιδράσεις, μυαλγίες, πυρετό και
καρδιοαναπνευστικές επιπλοκές.

Τοξόκαρα
Κύκλος σαν την ασκαρίδα σε σκύλους και γάτες. Όταν προσληφθούν από τον άνθρωπο
ωάρια, οι εξερχόμενες προνύμφες μεταναστεύουν σε διάφορα όργανα (ήπαρ, πνεύμων,
οφθαλμοί κ.α.) με αντίστοιχη κλινική συμπτωματολογία (Visceral larva migrans).

Αγκυλόστομα δωδεκαδακτυλικό, Νεκάτωρ αμερικάνικος και
Στρογγυλοειδής των κοπράνων

Μικρά παράσιτα, που παρασιτούν στο λεπτό έντερο. Η διάγνωση γίνεται με ανεύρεση
προνυμφών ή ωαρίων στα κόπρανα. Στο έδαφος παράγονται φιλαριοειδείς νύμφες που
εισέρχονται μέσω δέρματος ποδιών ή βλεννογόνων στόματος μετά βρώση ακάθαρτων
τροφών στην κυκλοφορία και φθάνουν στους πνεύμονες και μετά στο λεπτό έντερο. Τα δύο
πρώτα είδη φέρουν οδόντας στη περιοχή του στόματος με το οποίο αγκυστρούνται στο λεπτό
έντερο.

Προκαλούν δερματίτιδα, πνευμονικά συμπτώματα, αναιμία, ηωσινοφιλία και
γαστρεντερικές διαταραχές.

Φιλάριες

Wuchereria bancrofti και Malayi
Λεπτοί επιμήκεις σκώληκες που δεν γεννούν αυγά αλλά προνύμφες, τις μικροφιλάριες. Αυτές
μεταφέρονται μέσω κωνώπων από ασθενείς σε υγιείς. Κυκλοφορούν και μπορεί να
ανευρεθούν στο αίμα, ιδίως τη νύχτα και στα λεμφογάγγλια με χρώση Giemsa.
Η νόσος είναι πυρετός, λεμφαδενίτιδα, ορχίτιδα, αλλεργία, φιλαριώδης ελεφαντίαση οσχέου,
κάτω άκρων κ.α. από απόφραξη λεμφαγγείων.

Loa-Loa
Μεταδίδεται με μύγες. Προκαλείται δερματίτιδα και κυρίως οφθαλμική εγκατάσταση και βλάβη.

Dracunculus medinensis
Εισέρχεται με μολυσμένο νερό από το στόμα και μεταναστεύει σε διάφορα όργανα.
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Κυκλοφορεί υποδορίως και αποβάλλεται με σχηματισμό ελκών στα κάτω άκρα, μόλις έλθουν
σε επαφή με κρύο νερό.

Onchocerca volvulus.
Μεταδίδεται με μύγες και σχηματίζει δερματικά οζίδια σε δέρμα και οφθαλμούς, γεμάτα από το
παράσιτο.

2. Τρηματώδεις (πλατυέλμινθες)

Τρηματώδεις παρασιτούντες στο αίμα

Σχιστόσωμα αιματόβιο

Μορφολογικά χαρακτηριστικά – κύκλος ζωής:
Πορεία : Ωάρια αποβάλλονται με ούρα – ενδιάμεσοι ξενιστές (μαλάκια) κερκάρια  δέρμα
κάτω άκρων  αίμα  ήπαρ  αιμοφόρα αγγεία κύστης
Το ωάριο έχει χαρακτηριστική άκανθα.
Νόσος: Αιματουρία, άλγη, φλεγμονές κύστεως και όγκοι

Σχιστόσωμα μανσόνειο και Ιαπωνικό :

Ανάλογοι κύκλοι αλλά αποβάλλονται με κόπρανα και κάνουν ηπατική και εντερική νόσο.

Τρηματώδεις παρασιτούντες στο ήπαρ

Δίστομο ηπατικό (Fasciola hepatica), Δίστομο λογχοειδές (Dicroco–
elium), Opisthorchis felineus (γαλής), Clonorchis sinensis (σινικός)

Μορφολογικά χαρακτηριστικά – κύκλος ζωής:
Παρασιτούν στο ήπαρ και τα ωάρια αποβάλλονται με κόπρανα, μπαίνουν σε σαλιγκάρια,
μεταμορφώνονται σε κερκάρια που λαμβάνονται με μολυσμένη τροφή και με πυλαία φλέβα
φέρονται στο ήπαρ.

Νόσος: Ηπατικές και γαστρεντερικές διαταραχές.

Τρηματώδεις παρασιτούντες στον πνεύμονα

Παραγόνιμος (Paragonimus westermanni)
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Μορφολογικά χαρακτηριστικά – κύκλος ζωής:
Ωάρια αποβάλλονται με πτύελα ή κόπρανα και ο κύκλος μοιάζει με τα προηγούμενα
(σαλιγκάρια, κερκάρια, βρώση) και διατρυπώντας έντερο και διάφραγμα εγκαθίσταται σε
πνεύμονες.

Νόσος: Βήχας, αιμόπτυση.

Τρηματώδεις παρασιτούντες στο έντερο

Fasciolopsis buski, Heterophyes heterophyes κ.α.

Μορφολογικά χαρακτηριστικά – κύκλος ζωής: Ανάπτυξη σε έντερο και αποβολή ωαρίων που
εκτός σώματος με ενδιάμεσους ξενιστές μεταμορφώνονται κλπ.

Νόσος: Γαστρεντερικές διαταραχές.
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3. Κεστώδεις (πλατυέλμινθες)

Εχινόκοκκος
Μορφολογικά χαρακτηριστικά – κύκλος ζωής:
Μικρό μέγεθος του παρασίτου. Σχηματίζει κύστεις σε διάφορα όργανα σε άνθρωπο, πρόβατα
κ.α.
Οι σκύλοι τρώνε όργανα προβάτων με κύστεις, οι σκωληκοκεφαλές αναπτύσσονται σε
τέλειους σκώληκες στο έντερό του και αποβάλλονται προγλωττίδες. Μέσω κοπράνων κυνός ή
με το χάϊδεμα του τριχώματος μολύνεται ο άνθρωπος. Στο στόμαχο το έμβρυο εξέρχεται και
με την κυκλοφορία πάει σε ήπαρ, πνεύμονες κ.α και σχηματίζει κύστεις, που μπορούν να
μεγαλώσουν, να καταστρέψουν τον αντίστοιχο ιστό, να ραγούν κλπ. προκαλώντας αντίστοιχα
συμπτώματα.
Η διάγνωση γίνεται με την ανεύρεση στο υλικό των κύστεων των σκωληκοκεφαλών αλλά και
με οροδιαγνωστικές μεθόδους.

Ταινίες (saginata ή άοπλη, solium ή μονήρης)
Μορφολογικά χαρακτηριστικά – κύκλος ζωής:
Προκαλούν κυστικέρκωση (κύστεις σε μύες και όργανα χοίρων και βοοειδών). Με βρώση
κρέατος μολύνεται ο άνθρωπος που σπάνια παθαίνει κυστικέρκωση, αλλά οι ταινίες
αναπτύσσονται στο έντερο (4-8 μέτρα) και αποβάλλουν προγλωττίδες (Τ.άοπλη) και ωάρια
(T.solium) στα κόπρανα.

Νόσος: Γαστρεντερική και σπάνια κυστικέρκωση.

Βοθριοκέφαλος ο πλατύς
Μορφολογικά χαρακτηριστικά – κύκλος ζωής:
Mεταδίδεται μέσω ιχθύων, φθάνει πολλά μέτρα (ως 12 μέτρα) και επειδή καταναλίσκει
βιταμίνη Β12 προκαλεί αναιμία. Προσβάλλει και σκύλους, γάτες κ.α. θηλαστικά και βρίσκονται
ωάρια στα κόπρανα.

Υμενολέπις nana
Μικρή ταινία  (2-4 cm) με κύριο και ενδιάμεσο ξενιστή τον άνθρωπο.

Υμενολέπις diminuta
Παράσιτο ποντικιών και έχει ενδιάμεσους ξενιστές ψύλλους. Έχει μήκος 20-60 cm.

Dipylidium caninum
Παρασιτεί σε σκύλους και γάτες και διάμεσοι ξενιστές είναι ψύλλοι και ψείρες. Έχει μήκος 15-
40 cm.
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