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ПРЕДГОВОР

Овој практикум е наменет за студентите на Факултетот за ветеринарна медицина - Скопје
за совладување на практичната настава по задолжителниот предмет Паразитологија и паразитни
заболувања, но може да се користи и за изборните предмети: Ветеринарна клиничка
паразитологија и Ветеринарна ентомологија. Секако, практикумот може да се користи и во
секојдневната клиничка пракса на колегите доктори по ветеринарна медицина.
Во Практикумот се обработени земањето и испраќањето материјал за паразитолошко
испитување, опремата и реагенсите во паразитолошка лабораторија, микроскопирањето и
микрометријата на паразити и псевдопаразити, правилата на класификација и таксономскиот
статус на паразитите причинители на болести кај животните, копролошките, хематолошките,
уролошките и дерматолошките методи во паразитолошката дијагностика, лабораториската
дијагностика на болестите кај животните предизвикани од протозои и хелминти и морфолошката
детерминација на артроподите од ветеринарномедицинско значење.
Во текот на практичните вежби, студентите ги изведуваат лабораториските методи на
дијагностика и микроскопираат препарати со паразити и паразитни елементи. За да се олесни
процесот на учење, кај секоја болест и артропод е предвиден простор за илустрација на паразитотпричинител и на паразитните елементи значајни за идентификација и точна дијагноза.
Дополнително, дадени се и интернет-страници кои ќе им овозможат на студентите полесно да ја
совладаат предвидената практична настава за реализација на предметната програма.
Им се заблагодаруваме на рецензентите за нивните корисни забелешки и сугестии кои го
подобрија овој практикум, а сите конструктивни предлози од страна на читателите ќе бидат
добредојдени и прифатени во следното издание.

Скопје, декември 2020 година

Авторите
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1. ВОВЕД
ПАРАЗИТОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА
1. ВОВЕД
ВО ВО
ПАРАЗИТОЛОШКА
ДИЈАГНОСТИКА

1.1. ЗЕМАЊЕ И ИСПРАЌАЊЕ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПАРАЗИТОЛОШКО ИСПИТУВАЊЕ
За точна дијагноза на паразитните болести материјалот за дијагностика мора да биде
правилно земен, спакуван и доставен до лабораторија. За испитување можат да се праќаат
паразити, нивните развојни облици, органи и ткива со паразити и/или нивните развојни облици,
секрети, екскрети, телесни течности, струготини од кожа и примероци од животната средина.

1.1.1. ФЕЦЕС
Примерокот од фецес најдобро е да се земе директно од ректумот или од свеж фецес
веднаш по дефекација. Фецесот, во количина од околу 10 g се става во обележани пластични ќеси.
При врзување на ќесичките, пожелно е воздухот од нив да се истисне. Кај животните кои се
одгледуваат во стада се зема групен примерок во кој се опфатени 1-2% од животните (10-12
примероци во просек). За ориентациони испитувања во просек се доволни 6-10 проби по стадо.
Пожелно е примероците да потекнуваат од животни со различна возраст и пол. Доколку животните
пасат на иста територија (пасишта), доволно е да се земат 12-15 примероци од сите стада на таа
територија.
Транспортот на примероците најдобро е да се изврши веднаш по земањето, а доколку тоа
не е можно, треба да се чуваат на +4°С. Ако транспортот се одвива во денови со температура до
+10°С, доволно е фецесот да се олади на +4°С и да се транспортира во рок од неколку часа. Во
потопли денови треба да се транспортира во рачен фрижидер со ладни влошки или со ќеси со
лед. Јајцата во фецесот може да се конзервираат и со додавање на 1 дел 10% формалин на 4
дела фецес. Ваквиот транспорт е потребен поради можноста од паразитните јајца да се развијат
ларви кои ја отежнуваат правилната дијагностика. Ако фецесот се испраќа за копрокултура тогаш
не смее да се конзервира. Во случај да се најдат паразитни елементи во фецесот (најчесто
членчиња) или цели паразити, пожелно е да се стават во 70% алкохол и да се достават до
лабораторија. На ист начин се испраќаат и оние паразити кои се пронајдени при обдукција или
колење на животното, чија идентификација е од особена важност за поставување на конечна
дијагноза. Ако се праќа цел дигестивен тракт, треба да се подврзе на краевите и на преодот помеѓу
1

сегментите за да се спречи мешање на содржината и преместување на евентуално присутните
паразити.

1.1.2. КРВ / СЕРУМ / ПЛАЗМА
За испитување се користи венска или периферна крв. Од периферната крв најдобро е да
се направи тенка размаска на предметно стакло. Исушената размаска се доставува до
лабораторијата во рок од една недела, во плик, претходно замотана со хартија или лигнин.
Полната крв (со антикоагуланс), серумот или плазмата, во количина од најмалку 2 ml, се
доставуваат во затворени епрувети. Епруветата со крв / серум / плазма треба да се достави до
лабораторијата што е можно побрзо, а доколку тоа не е можно истиот ден, треба да се чува во
фрижидер на +4°С и да се достави во рок од неколку дена.

1.1.3. УРИНА
Кај женските животни урината се зема со катетеризација на мочниот меур, а кај машките
се собира при спонтано уринирање. Урината се собира во пластична чашка за урина која лесно се
затвора и не протекува. До испитувањето се чува во фрижидер на +4°С.

1.1.4. КОЖНИ СТРУГОТИНИ
Со остро скалпелско ноже се стругаат рабовите на променетиот дел на кожата (на
границата со здравото ткиво) сè додека не се предизвика капиларно крвавење. Струготините
заедно со капиларната крв која заостанува на ножето се ставаат во пластична чашка и во што
пократок временски период се доставуваат до лабораторија. За полесно земање на материјалот,
пожелно е скалпелското ноже да се натопи со капка масло или глицерин. За земање материјал од
уво може да се користи дрвено или пластично стапче со намотана памучна вата (брис-стапче).
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1.1.5. ЕКТОПАРАЗИТИ
Собраните ектопаразити се ставаат во чашки со 70% алкохол и се доставуваат до
лабораторија. Кај животните со нежна и осетлива кожа за земање материјал може да се користи
селотејп или целофанска трака. Траката се лепи на саканиот дел од кожата или преку паразитот,
се пренесува на предметно стакло и се доставува до лабораторија.

Материјалот што се праќа на лабораториско испитување треба да биде проследен со
соодветна документација која содржи податоци за сопственикот на животното, информации за
животното од кое потекнува материјалот (вид, возраст, пол, име, терапија), број на животни во
стадото, каков материјал се испраќа, која анализа се бара, на која болест е сомнежот и други
информации кои би биле од корист за поставување точна дијагноза. Документот треба да содржи
и податоци за испраќачот како и податоци за лицето кое треба да биде известено за добиените
резултати.
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1.2. ЛАБОРАТОРИСКИ
МЕТОДИ НА МЕТОДИ
ДИЈАГНОСТИКА
1.2. ЛАБОРАТОРИСКИ
НА ДИЈАГНОСТИКА
Лабораториските методи на дијагностика на паразитните болести кај животните се делат
на индиректни и директни. Со индиректните методи се докажуваат промените кои ги предизвикува
паразитот во организмот на домаќинот, а со директните се утврдува присуството на паразити
и/или нивните развојни облици.

1.2.1. ИНДИРЕКТНИ МЕТОДИ
Присуството на паразити во организмот може да резултира со промени во крвта (анемија,
еозинофилија, хипоалбуминемија, хипералбуминемија, диспротеинемија) кои не се специфични и
не треба да се земат како сигурен знак за паразитна болест.
За докажување на специфични антитела или паразити во организмот се користат разни
имунолошки

методи

(аглутинација,

хемаглутинација,

инхибиција

на

хемаглутинација,

имунофлуоресценција, имунохроматографија, преципитација, реакција на врзување на
комплементот (CFT), имуноензимски тест (ELISA) и др.). Негативната страна на овие методи е тоа
што за некои од нив треба специјална опрема и реагенси, а некои даваат и вкрстени реакции.

1.2.2. ДИРЕКТНИ МЕТОДИ
Во зависност од материјалот што се испитува, директните методи на дијагностика се делат
на:
x Хематолошки методи
x Имунолошки методи
x Копролошки методи
x Уролошки методи
x Молекуларни методи
x Дерматолошки методи
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1.3. ОПРЕМА
И РЕАГЕНСИ
ВО ПАРАЗИТОЛОШКА
ЛАБОРАТОРИЈА
1.3. ОПРЕМА
И РЕАГЕНСИ
ВО ПАРАЗИТОЛОШКА
ЛАБОРАТОРИЈА

1.3.1. ОПРЕМА
Микроскоп (светлосен, флуоресцентен, стереомикроскоп), лупа, центрифуга, инкубатор,
пинцети, ножици, чаши, мензури, шишиња, пипети, предметни и покривни стакленца, епрувети,
Петриеви плочи, стаклени кадички, цедалки, инки, сталак за епрувети, McMaster предметни
стакла, апарати за седиментација по Baerman, ези, гази, вата, рачен бројач, епендорф тубички,
тацни за боење на препарати, толчник, скалпел, шпатула, блендер, магнетна мешалка и др.

1.3.2. РЕАГЕНСИ
Дестилирана вода, HCL, пепсин, 5% и 10% KOH, алкохол, глицерин, масло за
микроскопирање, ацетон, метиленско сино, Луголов раствор, Giemsa, Ziehl-Neelsen, Тrichrome,
Carbol-Fuchsin, заситен раствор за флотација (специфична тежина 1.1 - 1.45) и др.
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МИКРОСКОПИРАЊЕ
И МИКРОМЕТРИЈА
ПАРАЗИТИ
И ПСЕВДОПАРАЗИТИ
1.4.1.4.
МИКРОСКОПИРАЊЕ
И МИКРОМЕТРИЈА
НАНА
ПАРАЗИТИ
И ПСЕВДОПАРАЗИТИ
Микроскопирањето на подготвените примероци треба да започне со најмалото
зголемување на микроскопот за да се добие најголемо видно поле. Зголемувањето од 40 до 100х
е доволно за да се видат паразити и/или нивните развојни форми. По потреба, може да се користи
и поголемо зголемување (200-400х). Препаратот треба систематски и целосно да се прегледа.
Вообичаено, прегледот започнува од горниот агол (лев или десен) на препаратот и се прегледува
целата ширина на видното поле вертикално надолу. Кога ќе се стигне до крај, од долниот агол на
препаратот се поместува едно видно поле (на лево или на десно) и се прегледува целата ширина
на видното поле вертикално нагоре. Постапката се повторува сè додека не се прегледа целиот
препарат.

1.4.1. МИКРОМЕТРИЈА (МЕРЕЊЕ СО ПОМОШ НА МИКРОСКОП)
За точна детерминација на видот на паразитот, понекогаш е неопходно да се измерат
најдените паразитни елементи. Мерењето се врши со микрометар кој се вградува во окуларот на
микроскопот. За точни вредности потребно е да се знае микрометарскиот количник за секое
зголемување кој се добива при баждарење на микроскопот со микрометарски објективи и окулари.
Современите микроскопи со вградени камери поседуваат и компјутерски софтвер за дигитално
мерење на паразитните елементи во реално време како и на направените фотографии.

1.4.2. ПСЕВДОПАРАЗИТИ
Псевдопаразитите се микроскопски честички кои се среќаваат во фецесот и по големина,
форма и структура потсетуваат на паразити и/или нивните развојни форми. Потекнуваат од
животното-домаќин, од храната (растителна или животинска), од животната средина или се
артефакти - масни капки, меурчиња воздух, прашина кои се нашле на препаратот во текот на
подготовката на материјалот за испитување. Како псевдопаразити најчесто се наоѓаат растителни
и животински клетки и влакна, поленови и скробни зрнца, масни капки и меурчиња воздух.
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2. ПРАВИЛА
НА КЛАСИФИКАЦИЈА
СИСТЕМАТИКА
(ТАКСОНОМИЈА)
2. ПРАВИЛА
НА КЛАСИФИКАЦИЈА --СИСТЕМАТИКА
(ТАКСОНОМИЈА)
Сите организми можат да се класифицираат со употреба на следнава шема за
класификација: Кралство, Колено, Класа, Ред, Фамилија, Род и Вид.
Според шемата, секој организам има научно име составено од два латински збора кое
вообичаено се пишува со закосени букви. Првиот збор почнува со голема буква и е име на родот.
Родот ја означува групата на која припаѓа одреден вид. Вториот збор се пишува со мали букви и
го означува видот. Пример, научното име на обичната домашна мува е Musca domestica.
Сличните видови се групирани во ист род. Сличните родови се групирани во иста
фамилија. Сличните фамилии се групирани во ист ред. Сличните редови се групирани во иста
класа. Сличните класи се групирани во исто колено. Сличните колена се групирани во исто
кралство. Заради поспецифично групирање, шемите на класификација можат да се дополнат и
со поткатегории (поткралство, потколено, поткласа, подред, суперфамилија, подфамилија, племе,
подрод, подвид и други).
Според ова, шемата за класификација на домашната мува е следна:
Кралство: Animalia

поткралство Bilateria

Колено: Arthropoda

потколено Hexapoda

Класа: Insecta

поткласа Pterygota

Ред: Diptera
Фамилија: Muscidae

подред Brachycera
подфамилија Muscinae

Род: Musca
Вид: Musca domestica
Подвид: Musca domestica domestica
За ветеринарната паразитологија од интерес се кралствата: Animalia (животни) во кое се
вклучени сплескани црви (трематоди (метили) и цестоди (тении)), валчести црви (нематоди),
рилкачи (акантоцефали), пијавици (анелиди) и членконоги (артроподи - инсекти, крлежи,
шугавци)), и Protozoa (едноклеточни организми). Повеќето паразити на домашните животни
припаѓаат на кралството Animalia.
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2.1.
2.1.СИСТЕМАТИКА
СИСТЕМАТИКАНА
НАПРОТОЗОИ
ПРОТОЗОИОД
ОДВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКО
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКОЗНАЧЕЊЕ
ЗНАЧЕЊЕ
КРАЛСТВО: PROTOZOA
Колено: Euglenozoa
Класа: Kinetoplasta
Ред: Trypanosomatida
Фамилија: Trypanosomatidae
Род: Trypanosoma, Leishmania
Колено: Metamonada
Класа: Trepomonadea
Ред: Diplomonadida
Фамилија: Hexamitidae
Род: Spironucleus (=Hexamita)
Ред: Giardiida
Фамилија: Giardiidae
Род: Giardia
Колено: Parabasalia
Класа: Trichomonadea
Ред: Trichomonadida
Фамилија: Trichomonadidae
Род: Trichomonas, Tritrichomonas, Tetratrichomonas, Pentatrichomonas, Trichomitus
Фамилија: Dientamoebidae
Род: Histomonas
Колено: Amoebozoa
Класа: Archamoeba
Ред: Amoebida
Фамилија: Entamoebidae
Род: Entamoeba
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Колено: Apicomplexa
Класа: Conoidasida
Ред: Eucoccidiorida
Фамилија: Eimeriidae
Род: Eimeria, Cystoisospora (Isospora)
Фамилија: Cryptosporidiidae
Род: Cryptosporidium
Фамилија: Sarcocystiidae
Род: Sarcocystis, Neospora, Besnoitia, Toxoplasma, Hammondia
Фамилија: Hepatozoidae
Род: Hepatozoon
Ред: Piroplasmorida
Фамилија: Babesiidae
Род: Babesia
Фамилија: Theileridae
Род: Theileria
Колено: Ciliophora
Класа: Litostomatea
Ред: Trichostomatorida
Фамилија: Balantidiidae
Род: Balantidium (=Balantioides)
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2.2. СИСТЕМАТИКА
НА СПЛЕСКАНИ
ЦРВИЦРВИ
ОД ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКО
ЗНАЧЕЊЕ
2.2. СИСТЕМАТИКА
НА СПЛЕСКАНИ
ОД ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКО
ЗНАЧЕЊЕ
Кралство: Animalia
КОЛЕНО: PLATYHELMINTHES

КЛАСА: TREMATODA
Подкласа: Digenea
Ред: Echinostomatida
Фамилија: Fasciolidae
Род: Fasciola
Фамилија: Paramphistomatidae
Род: Paramphistomum
Фамилија: Echinostomatidae
Род: Echinostoma
Ред: Plagiorchida
Фамилија: Dicrocoeliidae
Род: Dicrocoelium
Фамилија: Prosthogonimidae
Род: Prosthogonimus
Ред: Opisthorchida
Фамилија: Opisthorchiidae
Род: Opisthorchis
Ред: Strigeidida
Фамилија: Diplostomatidae
Род: Alaria
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КЛАСА: CESTODA
Ред: Cyclophyllidea
Фамилија: Taeniidae
Род: Taenia, Echinococcus
Фамилија: Anoplocephalidae
Род: Anoplocephala, Moniezia
Фамилија: Dilepididae
Род: Dipylidium
Ред: Pseudophyllidea
Фамилија: Diphyllobothridae
Род: Diphyllobothrium
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2.3. СИСТЕМАТИКА
НА ВАЛЧЕСТИ
ЦРВИ
ОД ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКО
ЗНАЧЕЊЕ
2.3. СИСТЕМАТИКА
НА ВАЛЧЕСТИ
ЦРВИ
ОД ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКО
ЗНАЧЕЊЕ
Кралство: Animalia
КОЛЕНО: NEMATODA
Класа: Secernentea
Ред: Strongylida
Фамилија: Trichostrongylidae
Род: Trichostrongylus, Hyostrongylus, Haemonchus, Ostertagia
Фамилија: Cooperidae
Род: Cooperia
Фамилија: Amidostomidae
Род: Amidostomum
Фамилија: Molineidae
Род: Nematodirus
Фамилија: Dictyocaulidae
Род: Dictyocaulus
Фамилија: Strongylidae
Род: Strongylus, Chabertia, Oesophagostomum
Фамилија: Syngamidae
Род: Syngamus, Cyathostoma, Stephanurus
Фамилија: Ancylostomatidae
Род: Ancylostoma, Uncinaria, Bunostomum, Globocephalus
Фамилија: Metastrongylidae
Род: Metastrongylus
Фамилија: Protostrongylidae
Род: Protostrongylus
Фамилија: Filaroididae
Род: Filaroides
Фамилија: Angiostrongylidae
Род: Angiostrongylus, Aelurostrongylus
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Ред: Rhabditida
Фамилија: Strongyloididae
Род: Strongyloides
Ред: Ascaridida
Фамилија: Ascarididae
Род: Ascaris, Toxocara, Toxascaris, Parascaris, Ascaridia, Heterakis
Ред: Oxyurida
Фамилија: Oxyuridae
Род: Oxyuris
Ред: Spirurida
Фамилија: Spirocercidae
Род: Spirocerca
Фамилија: Habronematidae
Род: Habronema
Фамилија: Thelazidae
Род: Thelazia
Фамилија: Onchocercidae
Род: Dirofilaria, Acanthocheilonema (Dipetalonema), Onchocerca

Класа: Adenophorea
Ред: Enoplida
Фамилија: Trichuridae
Род: Trichuris
Фамилија: Capillaridae
Род: Capillaria
Фамилија: Trichinellidae
Род: Trichinella
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2.4. СИСТЕМАТИКА НА РИЛКАЧИ ОД ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКО ЗНАЧЕЊЕ
Кралство: Animalia
КОЛЕНО: ACANTHOCEPHALA
Класа: Archiacanthocephala
Ред: Oligacanthorhynchida
Фамилија: Oligacanthorhynchidae
Род: Macracanthorhynchus

2.5. СИСТЕМАТИКА НА ЧЛЕНКОНОГИ ОД ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКО ЗНАЧЕЊЕ
Кралство: Animalia
КОЛЕНО: ARTHROPODA

КЛАСА: ARACHNIDA
Ред: Ixodida
Фамилија: Ixodidiae
Род: Ixodes, Dermacentor, Haemaphysalis, Rhipicephalus, Hyalomma
Фамилија: Argasidae
Род: Argas, Otobius, Ornithodoros
Ред: Mesostigmata
Фамилија: Dermanyssidae
Род: Dermanyssus
Ред: Prostigmata
Фамилија: Demodecidae
Род: Demodex
Фамилија: Trombiculidae
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Род: Trombicula

Ред: Astigmata
Фамилија: Sarcoptidae
Род: Sarcoptes, Notoedres
Фамилија: Psoroptidae
Род: Psoroptes, Chorioptes, Otodectes
Фамилија: Knemidocoptidae
Род: Knemidocoptes

КЛАСА: INSECTA
Ред: Diptera
Подред: Brachycera
Фамилија: Tabanidae
Род: Tabanus
Фамилија: Muscidae
Род: Musca, Stomoxys, Haematobia
Фамилија: Glossinidae
Род: Glossina
Фамилија: Hippoboscidae
Род: Hippobosca, Melophagus
Фамилија: Calliphoridae
Род: Calliphora
Фамилија: Sarcophagidae
Род: Sarcophaga
Фамилија: Oestridae
Род: Oestrus, Hypoderma, Gasterophilus
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Подред: Nematocera
Фамилија: Culicidae
Род: Aedes, Anopheles, Culex
Фамилија: Simuliidae
Род: Simulium
Фамилија: Psychodidae
Род: Phlebotomus
Фамилија: Ceratopogonidae
Род: Culicoides
Ред: Siphonaptera
Фамилија: Pulicidae
Род: Ctenocephalides, Pulex
Ред: Phthiraptera
Фамилија: Trichodectidae
Род: Felicola, Trichodectes
Фамилија: Bovicolidae
Род: Bovicola
Фамилија: Haematopinidae
Род: Haematopinus
Фамилија: Linognathidae
Род: Linognathus

КЛАСА: MAXILLOPODA
Подкласа: Pentastomida
Ред: Procephalida
Фамилија: Linguatulidae
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Род: Linguatula

3. КОПРОЛОШКИ
ПАРАЗИТОЛОШКАТА
ДИЈАГНОСТИКА
3. КОПРОЛОШКИ МЕТОДИ
МЕТОДИ ВОВО
ПАРАЗИТОЛОШКАТА
ДИЈАГНОСТИКА
Со копролошките методи се поставува етиолошка дијагноза на паразитните болести
предизвикани од паразити во дигестивниот систем и хелминти во респираторните органи, чие
присуство може да се утврди со преглед на фецесот. Овие методи се најчесто употребувани
методи во паразитолошката дијагностика и потребно е фецесот да се прегледа со сите
расположливи копролошки методи за да се добие целосна слика за присуството на паразити во
домаќинот.
3.1. МАКРОСКОПСКИ ПРЕГЛЕД НА ФЕЦЕСОТ
Копролошката дијагноза започнува со макроскопски преглед на фецесот при што се
утврдува староста на примерокот, мирисот, бојата, конзистенцијата, присуството на крв, слуз, гној
или несварена храна. Паралелно, се прегледува и дали има возрасни хелминти или нивни делови
(гравидни проглотиди од Dipylidium caninum, Taenia spp. и др.) и ларви од артроподи (Gasterophilus
spp.).
3.2. МИКРОСКОПСКИ ПРЕГЛЕД НА ФЕЦЕСОТ (КОПРОМИКРОСКОПИЈА)
Со микроскопскиот преглед на фецесот се утврдува присуство на паразитни елементи
(трофозоити, цисти, ооцисти, јајца, ларви) од паразити во дигестивниот тракт, црниот дроб,
панкреасот и на ларвите од хелминти во респираторните органи. Постојат квалитативни и
квантитативни копромикроскопски методи. Со квалитативните методи се утврдува кои паразитни
елементи се наоѓаат во фецесот, а со квантитативните се утврдува и нивниот број изразен на грам
фецес.
3.3. КВАЛИТАТИВНИ КОПРОМИКРОСКОПСКИ МЕТОДИ
3.3.1. ФЕКАЛНА РАЗМАСКА
Ова е најбрз и наједноставен метод за преглед на фецесот. На овој начин можат да се
утврдат трофозоити на Balantidium coli, Tritrichomonas и Giardia и јајца и ларви на хелминти.
Недостатокот на овој метод е тоа што се користи мала количина фецес и негативниот резултат не
исклучува инфекција / инфестација.
17

Постапката на изведување е следна:
1. Хомогенизирајте го примерокот од фецес.
2. Ставете мала количина од фецесот на предметно стакло и додадете неколку капки вода
или физиолошки раствор.
3. Мешајте ја смесата сè додека не се хомогенизира и направете размаска.
4. Отстранете ги крупните делови, покријте со покривно стакло и микроскопирајте на мало
зголемување (100х).
За интестиналните протозои, размаската може да се исуши, фиксира и обои со Тrichrome
(за Giardia) и Carbol-Fuchsin, Giemsa или Ziehl-Neelsen за Cryptosporidium.

3.3.2. ФЛОТАЦИЈА
Флотацијата е квалитативен метод за утврдување на присуство на нематодни и цестодни
јајца и ооцисти на кокцидии. Принципот на методот се базира на испливување на јајцата и
ооцистите на површината на флотациската суспензија. Се користи раствор за флотација со
специфична тежина (с.т.) од 1.1 до 1.45 g/ml кој овозможува паразитните елементи да испливаат
на површината, а фекалните честички да се исталожат.
Најчесто користени раствори за флотација се: р-р на ZnSO4 со с.т. 1.2 (330 g ZnSO4 се
раствораат во 1 l вода), р-р на NaCl со с.т. 1.2 (500 g NaCl се раствораат во 1 l вода), р-р на MgSO4
со с.т. 1.28 (350 g MgSO4 се раствораат во 1 l вода) и р-р на ZnSO4 со с.т. 1.35 (685 g ZnSO4 се
раствораат во 685 ml вода).
Постапката на изведување е следна:
1. Хомогенизирајте го примерокот од фецес.
2. Ставете околу 3 g фецес (количина со големина на орев) во чаша.
3. Додадете 50 ml раствор за флотација.
4. Мешајте додека не се добие хомогена смеса.
5. Филтрирајте ја содржината во друга чаша низ сито (окца од 250 μm) или двослојна
медицинска газа.
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6. Префрлете ја фекалната суспензија во епрувета, исполнете ја до врвот и малку
преполнете така што над отворот на епруветата да се формира менискус.
7. Покријте го отворот на епруветата со покривно стакло.
8. Чекајте 20-30 минути или ставете ја епруветата во центрифуга со “swing out rotor” и
центрифугирајте 10 минути на 1500 вртежи во минута.
9. Пренесете го покривното стакло на предметно стакло.
10. Микроскопирајте на зголемување 100х.

3.3.3. СЕДИМЕНТАЦИЈА
Седиментацијата е квалитативен метод за утврдување на присуство на јајца од трематоди
и акантоцефали, и цестоди и нематоди со потешки јајца. Принципот на методот се базира на
таложење на јајцата на дното од сад со вода.
Постапката на изведување е следна:
1. Хомогенизирајте го примерокот од фецес.
2. Измерете 3 g фецес и ставете го во чаша.
3. Додадете 50-100 ml вода.
4. Мешајте додека не се добие хомогена смеса.
5. Филтрирајте ја содржината во конусна чаша низ сито (окца од 250 μm) или двослојна
медицинска газа.
6. Оставете ја смесата да се исталожи во време од 30 минути до 1 час.
7. Отстранете 70% од супернатантот.
8. Дополнете ја чашата со свежа вода до претходното ниво. Повторете ги чекорите 6-7-8, сè
додека суспензијата не се избистри.
9. Отстранете 90% од супернатантот.
10. Промешајте ја преостанатата суспензија.
11. Пренесете ја целата суспензија во Петриева плоча, или ставете неколку капки на
предметно стакло.
12. Микроскопирајте на зголемување 100х.

19

3.3.4. МЕТОД ПО BAERMANN
Методот по Baermann се користи за утврдување на присуство на нематодни ларви
(белодробни и дигестивни нематоди). Принципот на методот се базира на миграција на ларвите
надвор од фецесот во околната вода и нивно таложење.
Постапката на изведување е следна:
1. Хомогенизирајте го примерокот од фецес.
2. Измерете 5-10 g фецес и завиткајте го во двослојна медицинска газа.
3. Додадете вода (по можност топла вода на 25°C) во стаклена инка со затворач или стегач
на гумено црево на крајот од инката.
4. Ставете го фецесот во водата и оставете го најмалку 8 часа, по можност преку ноќ.
5. Ослободете го стегачот и соберете ги првите 10 ml течност во епрувета за
центрифугирање.
6. Центрифугирајте 3 минути на 1500 вртежи во минута.
7. Отстранете го супернатантот.
8. Пренесете 2-3 капки од седиментот на предметно стакло. За фиксација на ларвите во
издолжена положба може да се додаде една капка Луголов раствор.
9. Покријте со покривно стакло.
10. Микроскопирајте на зголемување 100х.

3.3.5. ОТИСОК ОД СЕЛОТЕЈП (ЦЕЛОФАНСКА ТРАКА)
Парче селотејп или целофанска трака се лепи преку вентралниот раб на анусот и
перианалната регија, се отстранува, се лепи на предметно стакло и се микроскопира. На овој
начин може да се утврди присуство на јајца на Oxyuris equi кај копитарите, Enterobius vermicularis
кај луѓето и др.
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3.3.6. КОПРОКУЛТУРА
Кoпрокултурата се користи за дијагностика на L3 ларви на нематоди. Свежиот фецес се
инкубира 7-10 дена во инкубатор на 27°C или 14-21 ден на собна температура. Во тој период се
додава по малку вода за фецесот да не се исуши. Ларвите се собираат со методот по Baermann.

3.4. КВАНТИТАТИВНИ
КОПРОМИКРОСКОПСКИ
МЕТОДИ МЕТОДИ
3.4. КВАНТИТАТИВНИ
КОПРОМИКРОСКОПСКИ

3.4.1. МЕТОД ПО McMASTER
Методот по McMaster е флотациски метод за квантитативно утврдување на присуство на
јајца на хелминти и ооцисти на кокцидии. Принципот на методот се базира на броење јајца во
позната количина на фекална суспензија во специјално (McMaster) предметно стакло со две
комори и се изразува како број на јајца на грам фецес.
Постапката на изведување е следна:
1. Хомогенизирајте го примерокот од фецес.
2. Измерете 3 g фецес и ставете го во чаша.
3. Додадете 45 ml раствор за флотација (фецес : раствор = 1 : 15)
4. Хомогенизирајте ги фецесот и растворот за флотација.
5. Филтрирајте ја содржината во друга чаша низ сито (окца од 250 μm) или двослојна
медицинска газа.
6. Пополнете ги двете флотациски комори (0.15 ml по комора).
7. Чекајте 5-10 минути.
8. Микроскопирајте на зголемување 100х.
Кај преживарите, бројот на јајца што надминува 500 на грам фецес се смета за умерена
инфестација, а ако надминува 1000 се смета за тешка инфестација. Од друга страна, нискиот број
на јајца во грам фецес не значи и ниска инфестација - почетна патентна фаза или развој на
имунитет.
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Слика 3.1. Броење
Броење паразитни јајца во McMaster предметно стакло
стакло. Во првата комора има 12 јајца,
а во втората 15. Бројот на јајца на грам фецес се пресметува со собирање на бројот на јајцата во
коморите и множење со фактор 50 ((12+15) х 50 = 1350 јајца на грам фецес).

3.4.2. МЕТОД ПО STOLL
Три грама фецес се хомогенизираат со 42 ml вода. Суспензијата се процедува и со пипета
се земаат 0.15 ml на предметно стакло. Се покрива со поголемо покривно стакло и се
микроскопира. Се бројат сите паразитни елементи на целото предметно стакло и нивниот број се
множи со 100 за да се добие бројот на паразитни елементи на грам фецес.
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4. ХЕМАТОЛОШКИ
МЕТОДИ
ВО
ДИЈАГНОСТИКА
4. ХЕМАТОЛОШКИ
МЕТОДИ
ВОПАРАЗИТОЛОШКАТА
ПАРАЗИТОЛОШКАТА ДИЈАГНОСТИКА
На микроскопските препарати од крвна размаска обоени по Giemsa, со имерзиониот
објектив можат да се детектираат протозои од родовите Trypanosoma, Hepatozoon, Babesia и
Theileria, и бактерии од родовите Anaplasma, Ehrlichia и Eperythrozoon.
Во полна крв може да се детектираат ларвени форми на некои нематоди (микрофиларии
од родовите Dirofilaria, Acanthocheilonema (=Dipetalonema), Setaria и Onchocerca).

4.1. БОЕЊЕ ПО GIEMSA
1. Направете тенка крвна размаска и оставете ја да се исуши.
2. Фиксирајте ја расмаската со метанол во време од 2 минути и исушете ја на воздух.
3. Обојте ја размаската со 5% Giemsa (р-р во дестилирана вода со pH 7,2) во време од 20
минути.
4. Исплакнете ја размаската под нежен млаз ладна вода, исцедете го вишокот вода и
оставете ја да се исуши на воздух.
5. Ставете капка масло за микроскопирање и прегледајте ја размаската со употреба на
имерзиониот објектив (100х).
На истиот начин, за преглед се подготвува и аспират од лимфен јазол.

4.2. МОДИФИЦИРАН ТЕСТ ПО KNOTT ЗА ДЕТЕКЦИЈА НА МИКРОФИЛАРИИ
1. Крвта која се испитува треба да биде свежа или со антикоагуланс (хепарин или EDTA).
2. Во епрувета измешајте 1 ml крв со 9 ml 2% формалин со цел фиксација на
микрофилариите.
3. Центрифугирајте ја епруветата на 1200 вртежи во минута во време од 5 минути и отфрлете
го супернатантот.
4. Додадете една капка 0,1% метиленско сино во седиментот, измешајте добро и пренесете
го целиот обоен седимент на предметно стакло со помош на пипета.
5. Прегледајте го препаратот на зголемување 100-400х. Микрофилариите ќе бидат
фиксирани во издолжена положба со сино обоени јадра.
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5. ИМУНОЛОШКИ
МЕТОДИ
ВО
ДИЈАГНОСТИКА
5. ИМУНОЛОШКИ
МЕТОДИ
ВОПАРАЗИТОЛОШКАТА
ПАРАЗИТОЛОШКАТА ДИЈАГНОСТИКА
Имунолошките методи се користат за докажување на специфични антитела или антиген
(паразит) во организмот на животното-домаќин.
Тестовите за откривање на антиген идентификуваат специфични соединенија во крвта,
серумот или фецесот што укажуваат на присуство на паразитот во домаќинот. Тестовите за
откривање на антитела го покажуваат имунолошкиот одговор на домаќинот за присуството на
паразитот преку производство на специфични антитела. Позитивниот резултат на еден
имунолошки тест значи дека домаќинот е имунолошки компетентен да реагира на паразитот и дека
бил изложен на паразитот доволно време за да произведува антитела кои можат да се
детектираат.
Најчесто

користени

имунолошки

тестови

се

ELISA,

имунохроматографија

и

имунофлуоресценција и се користат за докажување на паразити од родовите Leishmania,
Dirofilaria, Giardia, Cryptosporidium, Babesia, Neospora, Sarcocystis, Toxoplasma, Trypanosoma,
Echinococcus и други.

6. МОЛЕКУЛАРНИ
МЕТОДИ
ВО
ДИЈАГНОСТИКА
6. МОЛЕКУЛАРНИ
МЕТОДИ
ВОПАРАЗИТОЛОШКАТА
ПАРАЗИТОЛОШКАТА ДИЈАГНОСТИКА
Методите на молекуларна дијагностика на паразитните болести се базираат на детекција
на паразитната ДНК. Имаат висока сензитивност и специфичност и се неизоставен дел од
современата лабораториска дијагностика. Најчесто се користи тестот на полимераза верижната
реакција (PCR) со кој може да се детектира паразитната ДНК во ткива, органи, телесни течности,
фецес и друг материјал. Молекуларните методи се во постојан развој и напредок и моментално
постојат PCR тестови за многу паразити кај животните.
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7. УРОЛОШКИ
МЕТОДИ
ВОВОПАРАЗИТОЛОШКАТА
ДИЈАГНОСТИКА
7. УРОЛОШКИ
МЕТОДИ
ПАРАЗИТОЛОШКАТА ДИЈАГНОСТИКА
На микроскопските препарати од седиментирана урина можат да се детектираат нематоди
од родовите Dioctophyme, Capillaria, Stephanurus и други.
7.1. СЕДИМЕНТАЦИЈА НА УРИНА
1. Центрифугирајте 5-10 ml урина во епрувета во време од 5 минути на 1500-2000 вртежи во
минута.
2. Отстранете го супернатантот со пипета и оставете 0.5 ml. Ресуспендирајте го седиментот.
3. Пренесете една капка од седиментот на предметно стакло, додадете покривно стакло и
микроскопирајте.

8. ДЕРМАТОЛОШКИ
МЕТОДИ
ДИЈАГНОСТИКА
8. ДЕРМАТОЛОШКИ
МЕТОДИВО
ВОПАРАЗИТОЛОШКАТА
ПАРАЗИТОЛОШКАТА ДИЈАГНОСТИКА
Дерматолошките методи најчесто се користат за дијагностика на шуга и демодикоза во
кожни струготини.
8.1. ДИЈАГНОСТИКА НА ШУГА
Во свеж материјал некои поголеми шугавци (Psoroptes spp.) можат да се видат и со голо
око или со лупа како белузлави точки кои се движат. Собраните струготини се пренесуваат на
предметно стакло со капка масло, се покриваат со покривно стакло и се микроскопираат. За точна
дијагноза струготините се ставаат на предметно стакло и се преливаат со 1-2 капки 5-10% КОН
или NaOH. По неколку минути се покрива предметното стакло со друго предметно стакло и се
притиска за да се развлече материјалот. Вака подготвен препаратот се микроскопира на
најмалото зголемување (30-40х) и се бара присуство на ларви, кукли и возрасни шугавци. Ако во
материјалот има малку шугавци, на овој начин може и да не се најдат.
За најсигурно да се докаже дали во материјалот има шугавци, потребно е струготините да
се сварат. Струготините се ставаат во епрувета, се преливаат со неколку ml 5-10% КОН или NaOH
и се загреваат на пламеник сè додека влакната и крастите не се распаднат или станат проѕирни.
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Содржината се остава да се исталожи или се центрифугира. Од талогот се земаат неколку капки
и се прегледуваат на присуство на шугавци.
Материјалот од уво се зема со брис-стапче натопено во масло, се пренесува на предметно
стакло со капка масло, се развлекува, се покрива со покривно стакло и се микроскопира.

8.2. ДИЈАГНОСТИКА НА ДЕМОДИКОЗА
Постапката за дијагностиката на демодикоза е идентична како за шуга, со тоа што базите
(КОН или NaOH) можат да го распаднат паразитот и да се добие лажно негативен резултат. За
дијагностика може да се користи и отисок од селотејп или целофанска трака. Важно е при
земањето на примерокот да се направи набор на кожата со цел истиснување на евентуално
присутните паразити од фоликулите и лојните жлезди.
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9. ЛАБОРАТОРИСКА ДИЈАГНОСТИКА НА БОЛЕСТИ
ПРЕДИЗВИКАНИ ОД ПРОТОЗОИ

Протозоите се едноклеточни, еукариотски организми со различна големина, форма и
структура. Карактеристично за нив е тоа што за вршење на животните функции поседуваат
субклеточни структури (органели). Се движат со едно или повеќе камшичиња (флагели), трепки
(цилии), псевдоподии и со лизгање. Исхраната е преку пиноцитоза или фагоцитоза, а продуктите
на метаболизмот се излачуваат преку клеточната мембрана.
Инфективната форма кај некои протозои (спорозои) се нарекува спорулирана ооциста
која содржи спороцисти со спорозоити. Во домаќинот, спорозоитите ја напуштаат спороцистата,
се населуваат во епителот и се нарекуваат трофозоити. Трофозоит е форма која се храни и расте
до почетокот на размножувањето. Кај повеќето протозои размножувањето е бесполово со делба,
пупење (кај Babesia) и мерогонија ((шизогонија) кај спорозоите). Во понатамошниот процес
трофозоитот расте, јадрото интензивно се дели и се добива нова форма – меронт (шизонт)
исполнет со индивидуални организми - мерозоити. Меронтот пука и ги ослободува мерозоитите.
Кај повеќето спорозои во одреден период од развојот има и полово размножување – гаметогонија
кое резултира со формирање на зигот (неспорулирана ооциста). Неспорулираната ооциста се
исфрла во надворешната средина каде под поволни услови спорулира (спорогонија).
Кај трипаносоматидите развојни форми се: амастигот, промастигот, епимастигот и
трипомастигот.

27

ТРИПАНОСОМОЗА
Фамилија: Trypanosomatidae
Род: Trypanosoma
Вид: T. brucei, Т. equiperdum, T. vivax, T. suis, T. gallinarum, T. cruzi

Трипомастигот на Trypanosoma sp. (14-33 μm).

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/trypanosoma.html
https://search.creativecommons.org/search?q=Trypanosoma
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:201704_Trypanosoma.svg
https://www.cdc.gov/dpdx/trypanosomiasisafrican/index.html
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ЛАЈШМАНИОЗА (ЛИШМАНИОЗА)
Фамилија: Trypanosomatidae
Род: Leishmania
Вид: L. infantum, L. donovani, L. tropica, L. major

Амастигот на Leishmania sp. (2.5-5.0 x 1.5-2.0 μm).
Промастигот на Leishmania sp. (5-14 x 1.5-3.5 μm).

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/leishmania.html
https://search.creativecommons.org/photos/0d98e784-c7b8-4dec-85e0-36b3d27a26cc
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leishmania_major_promastigotes.jpg
https://www.ncvetp.org/protozoa
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ГИАРДИОЗА
Фамилија: Giardiidae
Род: Giardia
Вид: G. duodenalis, G. enterica, G. canis, G. bovis, G. cati, G. psittaci, G. lamblia

Циста и трофозоит на Giardia sp. Циста: 8-13 x 7-10 μm. Трофозоит: 12-17 x 5-10 μm.

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/giardia.html
https://www.k-state.edu/parasitology/625tutorials/Protozoa04.html
https://www.k-state.edu/parasitology/625tutorials/Protozoa02.html
https://search.creativecommons.org/search?q=giardia
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ТРИХОМОНОЗА
Фамилија: Trichomonadidae
Род: Trichomonas, Tritrichomonas, Tetratrichomonas, Pentatrichomonas, Trichomitus

Trichomonadidae трофозоит (10-25 x 3-15 μm).

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/trichomonas.html
https://www.veterinaryparasitology.com/tritrichomonas.html
https://search.creativecommons.org/search?q=trichomonas
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АМЕБОЗА
Фамилија: Entamoebidae
Род: Entamoeba
Вид. E. hystolitica, E. bovis, E. ovis, E. equi, E. suis, E. gallinarum

Циста и трофозоит на Entamoeba sp. Циста: 10-12 μm. Трофозоит: 12-30 μm.

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/entamoeba.html
https://search.creativecommons.org/search?q=Entamoeba
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Entamoeba_histolytica_quadrinucleate_cyst.jpg
https://www.k-state.edu/parasitology/625tutorials/Entamoebacoli.html
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ЕИМЕРИОЗА (КОКЦИДИОЗА)
Фамилија: Eimeriidae
Род: Eimeria
Вид: E. acervulina, E. bovis, E. caprina, E. granulosa, E. porci, E. suis, E. scabra

Ооциста на Eimeria sp. (11-88 x 9-59 μm).

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/eimeria.html
https://search.creativecommons.org/search?q=Eimeria
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eimeria_bovis_Fourrure.jpg
https://www.k-state.edu/parasitology/625tutorials/Oocysts02.html
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ИЗОСПОРОЗА (КОКЦИДИОЗА)
Фамилија: Eimeriidae
Род: Cystoisospora (Isospora)
Вид: C. canis, C. ohioensis, C. felis, C. rivolta, C. suis

Ооциста на Cystoisospora sp. (20-53 x 14-43 μm).

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/cystoisospora.html
https://www.k-state.edu/parasitology/625tutorials/Oocysts03.html
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КРИПТОСПОРИДИОЗА
Фамилија: Cryptosporidiidae
Род: Cryptosporidium
Вид: C. parvum, C. bovis, C. canis, C. felis, C. suis, C. galli

Ооцистa на Cryptosporidium sp. (4-7 x 4-5 μm).

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/cryptosporidium.html
https://www.k-state.edu/parasitology/625tutorials/Apicomplexa06.html
https://www.k-state.edu/parasitology/625tutorials/Apicomplexa07.html
https://www.ncvetp.org/protozoa
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САРКОЦИСТОЗА
Фамилија: Sarcocystiidae
Род: Sarcocystis
Вид: S. bovicanis, S. bovifelis, S. ovicanis, S. ovifelis, S. suicanis

Спороциста на Sarcocystis sp. (7-22 x 3-15 μm). Ооциста на Sarcocystis sp. (15-20 x 15-20 μm).

Интернет-страници:
https://www.cdc.gov/dpdx/sarcocystosis/index.html
http://www.atlas-protozoa.com/gallery.php?SOT_CAP=SARCO&link=index.php#0
https://www.vetbook.org/wiki/cat/index.php/File:Sarc2.jpg
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НЕОСПОРОЗА
Фамилија: Sarcocystiidae
Род: Neospora
Вид: N. caninum
ТОКСОПЛАЗМОЗА
Фамилија: Sarcocystiidae
Род: Toxoplasma
Вид: T. gondii
ХАМОНДИОЗА
Фамилија: Sarcocystiidae
Род: Hammondia
Вид: H. hammondi, H. heydorni

Ооциста на N. caninum или T. gondii или H. hammondi (11-14 x 9-11 μm).
Интернет-страници:
https://www.vetbook.org/wiki/dog/index.php/File:Toxoplasma1.jpg
https://www.ncvetp.org/protozoa
37

БАБЕЗИОЗА
Фамилија: Babesiidae
Род: Babesia
Вид: B. bigemina, B. bovis, B. divergens, B. canis, B. equi, B. felis, B. ovis

Пироплазми (мерозоити во еритроцити) на Babesia sp. (1-5 μm).

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/babesia.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Babesia_vogeli.png
https://www.ncvetp.org/protozoa
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ТАЈЛЕРИОЗА
Фамилија: Theileridae
Род: Theileria
Вид: T. parva, T. annulata, T. equi, T. hirci, T. ovis, T. recondite

Пироплазми (шизонти (меронти) во лимфоцити) на Theileria sp. (2-12 μm).
Пироплазми (мерозоити во еритроцити) на Theileria sp. (~1.5 μm).

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/theileria.html
https://www.ncvetp.org/protozoa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Theileria-annulata-piroplasms-cattle.jpg
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БАЛАНТИДИОЗА
Фамилија: Balantidiidae
Род: Balantidium (=Balantioides)
Вид: B. coli

Циста и трофозоит на Balantidium coli. Циста: 40-60 μm. Трофозоит: 50-200 x 20-70 μm.

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/balantidium.html
https://www.k-state.edu/parasitology/625tutorials/Balantidium.html
https://www.cdc.gov/dpdx/balantidiasis/index.html
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10. ЛАБОРАТОРИСКА
ДИЈАГНОСТИКА
НА БОЛЕСТИ
10. ЛАБОРАТОРИСКА
ДИЈАГНОСТИКА
НА БОЛЕСТИ ПРЕДИЗВИКАНИ
ОД МЕТИЛИ
ПРЕДИЗВИКАНИ(ТРЕМАТОДИ)
ОД МЕТИЛИ (ТРЕМАТОДИ)

10.1. ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА TREMATODA (Поткласа: Digenea)
Дигените трематодите имаат несегментирано, дорзо-вентрално сплескано тело во форма
на лист и се хермафродити. Само членовите на Schistosomatidae отстапуваат од овој опис морфолошки личат на валчести црви и имаат одвоени полови.
Дигестивниот систем почнува со усна цицалка на предниот дел која ја заокружува
устата. Од устата продолжуваат ждрелото и хранопроводот кој се раздвојува на две слепи црева.
Трематодите немаат анус и обработената храна ја исфрлаат надвор преку устата. Под усната
цицалка се наоѓа вентрална цицалка (ацетабулум) која служи само за прикачување.
Репродуктивниот систем, со исклучок на шистосомите, кај секоја единка е застапен и со
машки (два тестиса, доводен и одводен канал, семинална везикула и цирус (примитивен пенис)
кој завршува во заедничкиот генитален отвор) и со женски полови органи (јајце, јајцевод,
семеприемник, жлезди и матка). Најчесто сами се оплодуваат, но оплодувањето може да биде и
вкрстено. Во матката се развиваат јајца. Зрелите јајца имаат жолта до жолто-кафеава боја и кај
повеќето видови има капаче (оперкулум) на едниот крај.
Развојни форми: јајце – мирацидиум – спороциста – редија – церкарија – метацеркарија
– адулт.
Развоен циклус: индиректен (со меѓудомаќини).
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ФАСЦИОЛОЗА
Фамилија: Fasciolidae
Род: Fasciola
Вид: F. hepatica, F. gigantica

Јајце на Fasciola hepatica (овално, жолто-кафеаво со капаче на едниот пол,
130-150 x 60-85 μm).

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/fasciola.html
https://www.rvc.ac.uk/review/parasitology/RuminantEggs/Fasciola.htm
https://search.creativecommons.org/search?q=fasciola%20hepatica
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egg_of_Fasciola_hepatica_08G0041_lores.jpg
https://www.k-state.edu/parasitology/625tutorials/Platys01.html
https://www.ncvetp.org/trematodes
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ПАРАМФИСТОМОЗА
Фамилија: Paramphistomatidae
Род: Paramphistomum
Вид: P. cervi, P. microbothrium

Јајце на Paramphistomum sp. (овално, бледо-сиво до сиво-зелено со капаче на едниот пол,
160 x 90 μm).

Интернет-страници:
https://www.rvc.ac.uk/review/parasitology/RuminantEggs/Paramphistomum.htm
https://instruction.cvhs.okstate.edu/JCFOX/HTDOCS/Disk1/images/Img0028b.jpg
https://www.ncvetp.org/trematodes
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ДИКРОЦЕЛИОЗА
Фамилија: Dicrocoeliidae
Род: Dicrocoelium
Вид: D. dentriticum

Јајце на Dicrocoelium dentriticum (овално, кафеаво со капаче на едниот пол,
38-45 x 22-30 μm).

Интернет-страници:
https://www.ncvetp.org/trematodes
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:D_dendriticum_egg_wtmt_JCG_C.jpg
https://mcdinternational.org/trainings/malaria/english/dpdx5/html/ImageLibrary/AF/Dicrocoeliasis/body_Dicrocoeliasis_il1
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ЕХИНОСТОМОЗА
Фамилија: Echinostomatidae
Род: Echinostoma
Вид: E. revolutum, E. paraulum

Јајце на Echinostoma sp. (овално, жолто-кафеаво со капаче на едниот пол,
80-135 x 55-80 μm)

Интернет-страници:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Unstained_Echinostoma_egg.jpg
https://mcdinternational.org/trainings/malaria/english/dpdx5/html/Frames/AF/Echinostomiasis/body_Echinostomiasis_mic1
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ОПИСТОРХОЗА
Фамилија: Opisthorchiidae
Род: Opisthorchis
Вид: O. felineus, O. sinensis

Јајце на Opistorchis sp. (издолжено овално, жолто-кафеаво со капаче на едниот пол,
30 x 18 μm).

Интернет-страници:
https://parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2572&Itemid=2854
http://www.med-chem.com/parasite.php?url=org/opisfeli#:~:text=Egg%3A%20The%20eggs%20are%20elongate,of%20some%20strain
s%20of%20C.
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АЛАРИОЗА
Фамилија: Diplostomatidae
Род: Alaria
Вид: A. alata, A. canis, A. marcianae

Јајце на Alaria sp. (овално, жолто-кафеаво со капаче на едниот пол,
98-134 x 62-68 μm).

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/alaria.html
https://www.ncvetp.org/trematodes
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11. ЛАБОРАТОРИСКА ДИЈАГНОСТИКА НА БОЛЕСТИ
ПРЕДИЗВИКАНИ ОД ТЕНИИ (ЦЕСТОДИ)

11. ЛАБОРАТОРИСКА ДИЈАГНОСТИКА НА БОЛЕСТИ ПРЕДИЗВИКАНИ ОД ТЕНИИ
(ЦЕСТОДИ)

11.1. ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА CESTODA
Тениите од редот Cyclophyllidea имаат сплескано, најчесто сегментирано тело со
должина од неколку милиметри до неколку метри. На телото се разликуваат сколекс (глава),
несегментиран врат и стробила (ланец од сегменти). Сегментите се нарекуваат проглотиди.
Тениите немаат дигестивен систем и хранливите материи ги апсорбираат преку тегументот.
На страните на сколексот има 4 цицалки (ацетабули) кои можат да имаат кукички и служат
за закачување. На предниот дел кај некои видови има ростелум, кој може да биде опкружен со
кукички и служи за подлабоко закачување.
Вратот е герминативниот регион и продолжува во стробилата која е составена од
проглотиди. Проглотидите во близина на вратот се најмлади и незрели, кон средината на телото
се зрели, а кон крајот се најстари и се нарекуваат гравидни проглотиди.
Тениите се хермафродити и во секоја проглотида има еден или два сета машки и женски
полови органи по структура слични како кај трематодите. Гениталниот отвор е на страната на
проглотидата. Најчесто сами се оплодуваат, но оплодувањето може да биде и вкрстено. Половите
органи се видливи кај незрелите и зрелите проглотиди. Кај гравидните можат да се забележат
остатоци од матката и голем број јајца. Крајните гравидни проглотиди се исфрлаат од телото на
домаќинот (најчесто со фецесот). Јајцата се ослободуваат преку гениталниот отвор или со пукање
на проглотидата.
Јајцето се состои од онкосфера (ембрион хексакант со 6 кукички) и дебела обвивка –
ембриофора. Постојат 3 типови јајца: пириформни, дипилидни и тенидни.
Развоен циклус: индиректен (со меѓудомаќини). Во меѓудомаќинот се формира
метацестода (ларвен облик) која во зависност од градбата се нарекува цистицеркус, ценурус,
стробилоцеркус, хидатидна циста, цистицеркоид и тетратиридиум.
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Тениите од редот Pseudophyllidea имаат слична морфологија со тениите од редот
Cyclophyllidea со 3 карактеристични разлики.
Наместо цицалки, сколексот има ботрии (плитки долгнавести бразди) кои служат за
закачување.
Проглотидите имаат централно лоциран генитален отвор низ кој се исфрлаат јајцата.
Крајните проглотиди не се гравидни, најчесто се празни и се исфрлаат од телото на
домаќинот како кратки синџири.
Јајцето е од псевдофилиден тип, има капаче на едниот пол и личи на јајце од дигените
трематоди. Јајцето има дебела опна и содржи онкосфера и ембриофора.
Развојни форми: јајце – корацидиум – процеркоид – плероцеркоид (инфективна форма).
Развоен циклус: индиректен (со меѓудомаќини).
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ТЕНИОЗА
Фамилија: Taeniidae
Род: Taenia
Вид: T. hydatigena, T. multiceps, T. ovis, T. pisiformis, T. serialis,
T. taeniformis, T. crassiceps, T. saginata, T. solium, T. asiatica

Јајце на Taenia sp. (сферично, 25-40 μm).

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/taenia.html
https://search.creativecommons.org/search?q=taenia
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taenia_egg.jpg
https://www.k-state.edu/parasitology/625tutorials/Tapeworm09.html
https://www.ncvetp.org/cestodes
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ЕХИНОКОКОЗА
Фамилија: Taeniidae
Род: Echinococcus
Вид: E. granulosus, E. multilocularis

Јајцe на Echinococcus sp. (сферично, 25-40 μm). Не се разликува од јајце на Taenia sp.

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/echinococcus.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Echinococcus_Egg.jpg
https://www.ncvetp.org/cestodes
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АНОПЛОЦЕФАЛОЗА
Фамилија: Anoplocephalidae
Род: Anoplocephala
Вид: A. perfoliata, A. magna

Јајце на Anoplocephala sp. (неправилна “D” форма, 65-80 μm).

Интернет-страници:
https://instruction.cvhs.okstate.edu/jcfox/htdocs/Disk1/Images/Img0033b.jpg
https://instruction.cvhs.okstate.edu/jcfox/htdocs/Disk1/Images/Img0033.jpg
https://www.ncvetp.org/cestodes
https://www.veterinaryparasitology.com/anoplocephala.html
https://search.creativecommons.org/search?q=Anoplocephala
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МОНИЕЗИОЗА
Фамилија: Anoplocephalidae
Род: Moniezia
Вид: M. expansa, M. benedeni

Јајце на Moniezia sp. (триаголна или квадратна форма, 55-80 μm).

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/moniezia.html
https://www.k-state.edu/parasitology/625tutorials/Tapeworm09.html
https://www.ncvetp.org/cestodes
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ДИПИЛИДОЗА
Фамилија: Dilepididae
Род: Dipylidium
Вид: D. caninum

Пакет со јајца и јајце на Dipylidium caninum. Пакет со јајца: 120-200 μm. Јајце: 25-60 μm.

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/dipylidium.html
https://www.k-state.edu/parasitology/625tutorials/Tapeworm06.html
https://www.ncvetp.org/cestodes

54

ДИФИЛОБОТРИОЗА
Фамилија: Diphyllobothridae
Род: Diphyllobothrium
Вид: D. latum

Јајце на Diphyllobothrium latum (овално, со капаче на едниот пол, 58-76 x 40-51 μm).

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/diphyllobothrium.html
https://search.creativecommons.org/search?q=Diphyllobothrium
https://www.k-state.edu/parasitology/625tutorials/Tapeworm05.html
https://www.ncvetp.org/cestodes
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12. ДИЈАГНОСТИКА
ЦИСТИЦЕРКОЗА
12. ДИЈАГНОСТИКА НА
НА ЦИСТИЦЕРКОЗА
Цистицеркозата кај говедата (Cysticercus bovis) и свињите (Cysticercus cellulosae) се
дијагностицира најчесто при прегледот на месото во кланиците. При пресек на мускулатурата
(џвакачки мускули, јазик, срце) и преглед на дијафрагмата и меѓуребрената мускулатура се
забележуваат овални, белузлави меурчиња (бобици) со големина 5-20 x 5-10 mm (свинските
бобици се поголеми од говедските). Внатрешноста е исполнета со течност во која јасно се
забележува инвагинираниот сколекс. За разлика од Cysticercus bovis, сколексот на Cysticercus
cellulosae има ростелум со кукички.
Диференцијално дијагностички треба да се земат во предвид цистите на Sarcocystis spp.
Тие се со големина 1-2 cm, немаат сколекс и се исполнети со брадизоити. За точна
диференцијација цистата се отстранува, компримира помеѓу две предметни стакла и се бара дали
има сколекс. Непроѕирните бобици се просветлуваат со 5% оцетна или хлороводородна киселина.
За in-vivo дијагностика постојат комерцијални имунолошки тестови за детекција на
циркулирачки антигени во серум од говеда, свињи и луѓе со цистицеркоза. Тестовите за детекција
на антитела во серумот се користат само за епидемиолошки истражувања и немаат дијагностичка
вредност кај животните. Кај луѓето постојат комерцијални серолошки тестови за дијагностика на
невроцистицеркоза.

Интернет-страници:
http://www.cresa.cat/blogs/sesc/wp-content/uploads/2012/05/SESC_0006-08-1-631x600.jpg
http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/disease-images.php?name=taenia&lang=en
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13. ЛАБОРАТОРИСКА
ДИЈАГНОСТИКА НА НА
БОЛЕСТИ
ПРЕДИЗВИКАНИ
ОД
13. ЛАБОРАТОРИСКА
ДИЈАГНОСТИКА
БОЛЕСТИ
ПРЕДИЗВИКАНИ
ВАЛЧЕСТИ ЦРВИ
(НЕМАТОДИ)
ОД ВАЛЧЕСТИ
ЦРВИ
(НЕМАТОДИ)
13.1. ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА NEMATODA
Кај повеќето нематоди телото е цилиндрично, несегментирано, се стеснува кон краевите
и покриено е со кутикула. Големината им варира од неколку милиметри до 1 метар и се со изразен
полов диморфизам.
Дигестивниот систем e цевчест и се состои од уста со усни или папили, букална капсула
(стронгилоиди), хранопровод (филариформен, булбусен, двоен-булбусен, мускулно-жлезден,
трихуроиден и рабдитиформен) и црево кое кај женките завршува со анус, а кај машките со клоака.
Репродуктивниот систем кај машките се состои од еден или два тестиса и одводен канал
(vas deferens) до клоаката. Некои видови имаат и дополнителни органи - спикули и губернакулум.
Кај бурзатните нематоди (Ancylostomatoidea, Metastrongyloidea, Strongyloidea и Trichostrongyloidea)
на задниот крај кај машките се наоѓа копулаторна бурза со која се закачуваат на вулвата на
женките при копулацијата. Кај женките има еден или два јајчници, јајцеводи, матка, вагина и вулва
која може да се наоѓа на предниот дел, задниот дел или на средината на телото. Нематодите
можат да бидат овипарни (создаваат јајца со едноклеточен ембрион или во фаза на морула),
ововивипарни (создаваат јајца со L1 ларви) или вивипарни (создаваат ларви). Јајцата имаат
трослојна обвивка со различна дебелина, варираат во големина и можат да бидат од аскариден,
стронгилиден, спируриден и трихуриден (трихинелоиден) тип. Ларвите можат да бидат со долги,
прави и извиткани опашки.
Развојни форми: јајце – L1 ларвa – L2 ларвa – L3 ларвa (инфективна форма) – L4 ларвa –
преадулт (L5) – адулт.
Развоен циклус: директен или индиректен (со меѓудомаќини).
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СТРОНГИЛОЗА (СТРОНГИЛИДОЗА)
Фамилија: Trichostrongylidae
Род: Trichostrongylus, Hyostrongylus, Haemonchus, Ostertagia
Фамилија: Cooperidae
Род: Cooperia
Фамилија: Amidostomidae
Род: Amidostomum
Фамилија: Molineidae
Род: Nematodirus
Фамилија: Dictyocaulidae
Род: Dictyocaulus
Фамилија: Strongylidae
Род: Strongylus, Chabertia, Oesophagostomum
Фамилија: Syngamidae
Род: Syngamus, Cyathostoma, Stephanurus
Фамилија: Ancylostomatidae
Род: Ancylostoma, Uncinaria, Bunostomum, Globocephalus
Фамилија: Metastrongylidae
Род: Metastrongylus
Фамилија: Protostrongylidae
Род: Protostrongylus
Фамилија: Filaroididae
Род: Filaroides
Фамилија: Angiostrongylidae
Род: Angiostrongylus, Aelurostrongylus
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Стронгилидно јајце (овално издолжено, тенка обвивка, 50-100 μm x 25-50 μm).

Стронгилидна ларва (150-500 μm). Кај разни видови, ларвите можат да бидат со долги, прави и
извиткани опашки (Aelurostrongylus, Angiostrongylus, Dictyocaulus, Filaroides, Protostrongylus,
Metastrongylus и др.)

Интернет-страници:
https://www.ncvetp.org/nematodes
https://www.veterinaryparasitology.com/genus-search.html
https://www.veterinaryparasitology.com/aelurostrongylus.html
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СТРОНГИЛОИДОЗА
Фамилија: Strongyloididae
Род: Strongyloides
Вид: S. stercoralis, S. westeri, S. ransomi, S. papilosus

Јајце на Strongyloides sp. (овално, со L1 ларва, тенка обвивка, 40-60 x 32-40 μm).

Ларва на Strongyloides sp. (200-300 μm).
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Интернет-страници:
https://instruction.cvhs.okstate.edu/JCFOX/HTDOCS/Disk1/Images/Img0046a.jpg
https://instruction.cvhs.okstate.edu/JCFOX/HTDOCS/Disk1/Images/Img0046b.jpg
https://www.veterinaryparasitology.com/strongyloides.html
https://www.ncvetp.org/nematodes
https://www.cdc.gov/parasites/strongyloides/biology.html
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АСКАРИДОЗА
Фамилија: Ascarididae
Род: Ascaris, Toxocara, Toxascaris, Parascaris, Ascaridia, Heterakis

Аскаридно јајце (сферично, кај некои лесно издолжено, со дебела обвивка,
85-100 x 40-75 μm)

Интернет-страници:
https://www.ncvetp.org/nematodes
https://www.k-state.edu/parasitology/625tutorials/Ascaris01.html
https://www.k-state.edu/parasitology/625tutorials/Nematodes03.html
https://www.veterinaryparasitology.com/ascaris.html
https://search.creativecommons.org/search?q=toxocara
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ОКСИУРОЗА
Фамилија: Oxyuridae
Род: Oxyuris
Вид: О. equi

Јајце на Oxyuris equi (овално, како пресечено на едниот пол, 85-95 x 40-45 μm)

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/oxyuris.html
https://www.ncvetp.org/nematodes
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СПИРОЦЕРКОЗА
Фамилија: Spirocercidae
Род: Spirocerca
Вид: S. lupi

Јајце на Spirocerca lupi (издолжено, како спајалица, 30-38 x 11-15 μm).

Интернет-страници:
https://search.creativecommons.org/photos/5390df90-d101-4a58-b481-b34c9e4b9404
https://instruction.cvhs.okstate.edu/jcfox/htdocs/DISK1/IMAGES/spirocercaeggs.JPG
https://www.ncvetp.org/nematodes
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ТЕЛАЗИОЗА
Фамилија: Thelazidae
Род: Thelazia
Вид: T. callipaeda, T. rhodesii, T. lacrimalis

Thelazia sp. (бели, тенки црви со должина до 2 cm).

Интернет-страници:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thelazia_callipaeda_in_dog.jpg
https://www.ncvetp.org/nematodes
https://www.cdc.gov/dpdx/thelaziasis/index.html
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ДИРОФИЛАРИОЗА
Фамилија: Onchocercidae
Род: Dirofilaria
Вид: D. immitis, D. repens

Микрофиларија на Dirofilaria immitis (должина 295-325 μm, 5-7.5 μm ширина, права опашка, телото
се стеснува во делот на главата)

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/dirofilaria.html
https://www.ncvetp.org/nematodes
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dirofilaria-immitis-dog-heart.jpg
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ТРИХУРИОЗА
Фамилија: Trichuridae
Род: Trichuris
Вид: T. vulpis, T. suis, T. ovis, T. serrate, T. discolor, T. trichiura

Јајцe на Trichuris sp. (издолжено, со поларни капи, 50-90 x 20-40 μm).

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/trichuris.html
https://www.ncvetp.org/nematodes
https://search.creativecommons.org/search?q=Trichuris
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egg_of_Trichuris_trichiura.jpg
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КАПИЛАРИОЗА
Фамилија: Capillaridae
Род: Capillaria
Вид: C. aerophila, C. boehmi, C. plica, C. bovis, C. anatis, C. feliscati, C. longipes

Јајце на Capillaria sp. (овално, со поларни капи, 54-80 x 23-40 μm). Слично e на јајцето на Trichuris
sp. но e помало, помалку кафеаво и нема бразди на поларните капи.

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/capillaria.html
https://parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2606&Itemid=2888
https://www.rvc.ac.uk/Review/Parasitology/poultrEggs/capillaria.htm
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14. ДИЈАГНОСТИКА НА ТРИХИНЕЛОЗА
14. ДИЈАГНОСТИКА НА ТРИХИНЕЛОЗА

Трихинелозата кај животните се дијагностицира најчесто постмортално со тестирање на
мускулно ткиво земено од предилекциони места. Од домашните свињи се зема примерок со маса
од најмалку 1 g од коренот на дијафрагмата на преодот од мускулниот во тетивниот дел. Во
отсуство на коренот на дијафрагмата, се зема двојно поголем примерок од ребрениот или
градниот дел на дијафрагмата, џвакачките мускули (m.masseter), јазикот или стомачните мускули.
Примерокот треба да биде без масти, тетиви, фасции и сврзно ткиво. Од дива свиња, коњ и диви
месојади се зема примерок со маса од најмалку 10 g од дијафраграмата или јазикот. Од друга
мускулатура се зема двојно поголем примерок. Генерално, без разлика на возраста или потеклото
на животното, за детекција на најмалку 1 ларва во грам месо потребно е да се тестираат 5 g месо.
Примероците се испитуваат со методот на вештачка дигестија со магнетна мешалка. Референтен
метод за испитување е ISO 18743:2015.
Постапката на изведување е следна:
11. Во стаклена чаша од 3 L ставете 2 L вода од чешма претходно загреана на 46 - 48°C и
додадете 16 ml 25% хлороводородна киселина (HCL).
12. Ставете стапче за мешање во чашата, ставете ја чашата на загреана магнетна мешалка
и започнете го мешањето.
13. Додадете 10 g пепсин во чашата.
14. Сомелете 100 g од примероците во блендер и префрлете ја смесата во чашата со
дигестивната течност.
15. Покријте ја чашата со алуминиумска фолија, ставете термометар во течноста и одржувајте
константна температура од 46 до 48°C.
16. Дигестијата трае 30 min. (најмногу 60 min.).
17. Филтрирајте ја течноста низ сито со окца од 180 μm поставено на сепарациона инка со
испустен вентил и оставете да седиментира 30 min.
18. Испуштете ги првите 40 ml од течноста во мензура и оставете да седиментира 10 min.
19. Отстранете ги горните 30 ml од течноста, преостанатите 10 ml префрлете ги во градуирана
Петриева плоча и микроскопирајте.
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Се микроскопира на стереомикроскоп на зголемување 10-20х. Наодот на ларви на
Trichinella или други нематоди треба да се потврди на зголемување 40-100х. Ларвата (L1) е долга
0.7-1.1 mm и широка 0.03 mm. Живите ларви се подвижни (на топло), свиткани како спирала (на
ладно) или со C-форма кога се мртви. Најпрепознатлива карактеристика на ларвата на Trichinella
е стихосомот (долга цевка обложена со 45-55 дискоидни клетки која ја зафаќа предната половина
од телото).

Интернет-страници:
https://www.jove.com/t/55354/magnetic-stirrer-method-for-detection-trichinella-larvae-muscle
http://www.trichinellosis.org/Trichinella.html
https://www.veterinaryparasitology.com/trichinella.html
https://www.cdc.gov/dpdx/trichinellosis/index.html
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:18743:ed-1:v1:en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02015R1375-20201104
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32020R1478
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ЛАБОРАТОРИСКА ДИЈАГНОСТИКА
НА БОЛЕСТИ
ПРЕДИЗВИКАНИ
ОД РИЛКАЧИ
15.15.
ЛАБОРАТОРИСКА
ДИЈАГНОСТИКА
НА БОЛЕСТИ
ПРЕДИЗВИКАНИ
(АКАНТОЦЕФАЛИ)
ОД РИЛКАЧИ
(АКАНТОЦЕФАЛИ)
15.1. ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ACANTHOCEPHALA
Кај повеќето рилкачи телото е цилиндрично или валчесто, се стеснува кон краевите и
покриено е со кутикула. Големината им варира од 1 mm до 70 cm. На предниот крај на телото
имаат рило (proboscis) со кукички кое служи за закачување. Рилото лежи во вреќичка и може да
се вовлече.
Дигестивниот систем не е развиен и се хранат преку кутикулата која е набрана и
инвагинирана за да се зголеми апсорптивната површина.
Половите се раздвоени и машките единки се многу помали од женските. На задниот крај
од телото кај машките има мускулна бурза и пенис, а кај женските има вулва која продолжува во
вагина, матка (маткино ѕвонче) и јајчници. По копулацијата и оплодувањето, јајцата се исфрлаат
во надворешната средина. Јајцата се вретенести, со дебела обвивка и содржат ларва – акантор.
Развојни форми: јајце – акантор – акантела – цистакант (инфективна форма) – преадулт
– адулт.
Развоен циклус: индиректен (со меѓудомаќини).
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МАКРАКАНТОРИНХОЗА
Фамилија: Oligacanthorhynchidae
Род: Macracanthorhynchus
Вид: M. hirudinaceus, M. ingens

Јајце на Macracanthorhynchus sp. (овално, кафеаво, 67-110 x 40-65 μm).

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/macracanthorhynchus.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Macracanthorhynchus_hirudinaceus_egg.jpg
https://www.ncvetp.org/acanthocephala
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16. ЛАБОРАТОРИСКА ДЕТЕРМИНАЦИЈА НА ЧЛЕНКОНОГИ
(АРТРОПОДИ)
16. ЛАБОРАТОРИСКА ДЕТЕРМИНАЦИЈА НА ЧЛЕНКОНОГИ (АРТРОПОДИ)
КЛАСА: ARACHNIDA
Фамилија: Ixodidiae
Род: Ixodes
Вид: I. ricinus, I. hexagonus

Ixodes sp.

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/ixodes.html
http://www.bristoluniversitytickid.uk/page/Ixodes+ricinus/26/#.X6eQbmjYpPY
https://www.k-state.edu/parasitology/625tutorials/Arthropods22.html
https://www.ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/facts/tick-factsheets/ixodes-ricinus
https://www.ncvetp.org/arthropods/category/ticks
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Фамилија: Ixodidiae
Род: Dermacentor
Вид: D. reticulatus, D. marginatus

Dermacentor sp.

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/dermacentor.html
http://www.bristoluniversitytickid.uk/page/Dermacentor+reticulatus/14/#.X6eVpWjYpPY
https://www.k-state.edu/parasitology/625tutorials/Arthropods12.html
https://search.creativecommons.org/search?q=dermacentor%20reticulatus
https://www.ncvetp.org/arthropods/category/ticks
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Фамилија: Ixodidiae
Род: Haemaphysalis
Вид: H. inermis, H. punctata

Haemaphysalis sp.

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/haemaphysalis.html
http://www.bristoluniversitytickid.uk/page/Haemaphysalis+punctata/17/#.X6eY8GjYpPY
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haemaphysalis_leporispalustris.jpg
https://www.ncvetp.org/arthropods/category/ticks
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Фамилија: Ixodidiae
Род: Rhipicephalus
Вид: Rh. sanguineus, Rh. bursa

Rhipicephalus sp.

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/rhipicephalus.html
http://www.bristoluniversitytickid.uk/page/Rhipicephalus+sanguineus/30/#.X6eZzWjYpPY
https://www.k-state.edu/parasitology/625tutorials/Arthropods13.html
https://search.creativecommons.org/search?q=Rhipicephalus%E2%80%8B%20sanguineus
https://www.ncvetp.org/arthropods/category/ticks
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Фамилија: Ixodidiae
Род: Hyalomma
Вид: H. marginatum, H. anatolicum excavatum

Hyalomma sp.

Интернет-страници:
http://www.bristoluniversitytickid.uk/page/Hyalomma+marginatum/20/#.X6ebBmjYpPY
https://www.ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/facts/tick-factsheets/hyalomma-marginatum
https://search.creativecommons.org/photos/6c725c9e-64ec-456a-bd86-017806b68b01
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Фамилија: Argasidae
Род: Argas
Вид: A. persicus, A. reflexus

Argas sp.

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/argas.html
https://search.creativecommons.org/photos/26ba1436-7f81-4f89-86fa-9901f57a38ad
https://www.ncvetp.org/arthropods/category/ticks
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Фамилија: Argasidae
Род: Otobius
Вид: O. megnini

Otobius megnini

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/otobius.html
https://search.creativecommons.org/search?q=Otobius
https://www.ncvetp.org/arthropods/category/ticks
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Фамилија: Argasidae
Род: Ornithodoros
Вид: O. savignyi. O. moubata

Ornithodoros sp.

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/ornithodoros.html
https://search.creativecommons.org/photos/0f5561cd-a1a0-48f2-9403-137cede9122a
https://www.ncvetp.org/arthropods/category/ticks
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Фамилија: Dermanyssidae
Род: Dermanyssus
Вид: D. gallinae

Dermanyssus gallinae

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/dermanyssus.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dermanyssus_gallinae_mite.jpg
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Фамилија: Demodecidae
Род: Demodex
Вид: D. canis, D. cati

Demodex sp.

Интернет-страници:
https://www.ncvetp.org/arthropods/category/mites
https://www.k-state.edu/parasitology/625tutorials/Arthropods17.html
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Фамилија: Trombiculidae
Род: Trombicula
Вид: T. autumnalis

Trombicula autumnalis

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/trombicula.html
https://search.creativecommons.org/search?q=Trombicula
https://www.ncvetp.org/arthropods/category/mites
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Фамилија: Sarcoptidae
Род: Sarcoptes
Вид: S. scabiei

Sarcoptes scabiei

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/sarcoptes.html
https://www.k-state.edu/parasitology/625tutorials/Arthropods15.html
https://www.ncvetp.org/arthropods/category/mites
https://search.creativecommons.org/photos/84229612-3c02-4acf-98a7-e2bb159d4c93
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Фамилија: Sarcoptidae
Род: Notoedres
Вид: N. cati

Notoedres cati

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/notoedres.html
https://www.k-state.edu/parasitology/625tutorials/Mites01.html
https://www.ncvetp.org/arthropods/category/mites
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Фамилија: Psoroptidae
Род: Psoroptes
Вид: P. ovis, P. cuniculi

Psoroptes sp.

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/psoroptes.html
https://www.ncvetp.org/arthropods/category/mites
https://www.k-state.edu/parasitology/625tutorials/Arthropods18.html
https://search.creativecommons.org/search?q=psoroptes
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Фамилија: Psoroptidae
Род: Chorioptes
Вид: C. bovis, C. texanus

Chorioptes sp.

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/chorioptes.html
https://www.ncvetp.org/arthropods/category/mites
https://search.creativecommons.org/search?q=Chorioptes%20
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Фамилија: Psoroptidae
Род: Otodectes
Вид: O. cynotis

Otodectes cynotis

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/otodectes.html
https://www.ncvetp.org/arthropods/category/mites
https://www.k-state.edu/parasitology/625tutorials/Arthropods21.html
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Фамилија: Knemidocoptidae
Род: Knemidocoptes
Вид: K. gallinae, K. mutans

Knemidocoptes sp.

Интернет-страници:
https://www.ncvetp.org/arthropods/category/mites
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Knemidocoptes-mite.jpg
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КЛАСА: INSECTA
Ред: Diptera
Подред: Brachycera

Фамилија: Tabanidae
Род: Tabanus
Вид: T. lineola, T. melanocerus

Tabanus sp.

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/tabanus.html
https://www.ncvetp.org/arthropods/category/flies
https://search.creativecommons.org/search?q=tabanus
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Фамилија: Muscidae
Род: Musca
Вид: M. domestica, M. autumnalis

Musca sp.

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/musca.html
https://www.ncvetp.org/arthropods/category/flies
https://search.creativecommons.org/search?q=musca
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Фамилија: Muscidae
Род: Stomoxys
Вид: S. calcitrans

Stomoxys calcitrans

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/stomoxys.html
https://search.creativecommons.org/search?q=Stomoxys
https://www.ncvetp.org/arthropods/category/flies
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Фамилија: Muscidae
Род: Haematobia
Вид: H. irritans, H. stimulans

Haematobia sp.

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/haematobia.html
https://search.creativecommons.org/search?q=Haematobia%20irritans
https://www.ncvetp.org/arthropods/category/flies
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Фамилија: Glossinidae
Род: Glossina
Вид: G. palpalis, G. austeni

Glossina sp.

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/glossina.html
https://search.creativecommons.org/search?q=glossina
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Фамилија: Hippoboscidae
Род: Hippobosca
Вид: H. equina, H. camelina, H. maculata

Hippobosca sp.

Интернет-страници:
https://search.creativecommons.org/search?q=Hippobosca
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hippobosca_equina.jpg
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Фамилија: Hippoboscidae
Род: Melophagus
Вид: M. ovinus

Melophagus ovinus

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/melophagus.html
https://www.k-state.edu/parasitology/625tutorials/Arthropods02.html
https://www.ncvetp.org/arthropods/category/flies
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Фамилија: Calliphoridae
Род: Calliphora
Вид: C. vicina, C. vomitoria

Calliphora sp.

Интернет-страници:
https://search.creativecommons.org/search?q=Calliphora%20vicina
https://www.veterinaryparasitology.com/calliphora.html
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Фамилија: Sarcophagidae
Род: Sarcophaga
Вид: S. haemorrhoidalis

Sarcophaga haemorrhoidalis

Интернет-страници:
https://search.creativecommons.org/search?q=Sarcophaga%20haemorrhoidalis
https://www.veterinaryparasitology.com/sarcophaga.html
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Фамилија: Oestridae
Род: Oestrus
Вид: O. ovis

Oestrus ovis

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/oestrus.html
https://www.ncvetp.org/arthropods/category/flies
https://search.creativecommons.org/search?q=oestrus%20ovis
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Фамилија: Oestridae
Род: Hypoderma
Вид: H. bovis, H. lineatum

Hypoderma sp.

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/hypoderma.html
https://www.ncvetp.org/arthropods/category/flies
https://search.creativecommons.org/search?q=hypoderma
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Фамилија: Oestridae
Род: Gasterophilus
Вид: G. nasalis, G. intestinalis, G. haemorrhoidalis

Gasterophilus sp.

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/gasterophilus.html
https://www.ncvetp.org/arthropods/category/flies
https://search.creativecommons.org/search?q=gasterophilus
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Ред: Diptera
Подред: Nematocera

Фамилија: Culicidae
Род: Aedes
Вид: Ae. albopictus, Ae. aegypti, Ae atropalpus, Ae. vexans, Ae. caspius

Aedes sp.

Интернет-страници:
https://www.ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/facts/mosquito-factsheets
https://www.ncvetp.org/arthropods/category/flies
http://www.mosquitoalert.com/en/info-mosquitoes/disease-transmitting-mosquitoes/
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Фамилија: Culicidae
Род: Anopheles
Вид: A. atroparvus, A. labranchiae, A. plumbeus. A. sacharovi

Anopheles sp.

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/anopheles.html
https://www.ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/facts/mosquito-factsheets
https://search.creativecommons.org/photos/767b7a5f-9fde-4592-bde2-e449e1c6841c
https://www.ncvetp.org/arthropods/category/flies
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Фамилија: Culicidae
Род: Culex
Вид: Cx. pipiens

Culex pipiens

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/culex.html
https://www.ecdc.europa.eu/en/all-topics-z/disease-vectors/facts/mosquito-factsheets/culex-pipiensfactsheet-experts
http://www.mosquitoalert.com/en/info-mosquitoes/culex-pipiens/
https://www.ncvetp.org/arthropods/category/flies
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Фамилија: Simuliidae
Род: Simulium
Вид: S. vittatum, S. equinum, S. ornatum

Simulium sp.

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/simulium.html
https://www.ncvetp.org/arthropods/category/flies
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Фамилија: Psychodidae
Род: Phlebotomus
Вид: P. perniciosus, P. perfiliewi, P. papatasi, P. tobbi, P. balkanicus

Phlebotomus sp.

Интернет-страници:
https://www.ncvetp.org/arthropods/category/flies
https://www.ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/facts/phlebotomine-sand-flies
https://search.creativecommons.org/photos/8be47721-604b-4c10-86e7-a9debb90bfa9
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Фамилија: Ceratopogonidae
Род: Culicoides
Вид: C. imicola, C. obsoletus, C. scoticus, C. pulicaris, C. punctatus, C. newsteadi

Culicoides sp.

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/culicoides.html
https://www.ncvetp.org/arthropods/category/flies
https://search.creativecommons.org/photos/a8378247-30b0-4578-884a-3c45f41de314
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Ред: Siphonaptera

Фамилија: Pulicidae
Род: Ctenocephalides
Вид: C. felis, C. canis

Ctenocephalides sp.

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/ctenocephalides.html
https://www.ncvetp.org/arthropods/category/fleas
https://search.creativecommons.org/search/image?q=Ctenocephalides
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Фамилија: Pulicidae
Род: Pulex
Вид: P. irritans

Pulex irritans

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/pulex.html
https://www.ncvetp.org/arthropods/category/fleas
https://search.creativecommons.org/search/image?q=pulex%20irritans

109

Ред: Phthiraptera

Фамилија: Trichodectidae
Род: Felicola
Вид: F. subrostratus

Felicola subrostratus

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/felicola.html
https://www.ncvetp.org/arthropods/category/lice
https://search.creativecommons.org/photos/34a94dd7-171e-4245-9e39-486c04586304
https://www.k-state.edu/parasitology/625tutorials/Arthropods20.html
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Фамилија: Trichodectidae
Род: Trichodectes
Вид: T. canis, T. tibialis

Trichodectes sp.

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/trichodectes.html
https://www.ncvetp.org/arthropods/category/lice
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Фамилија: Bovicolidae
Род: Bovicola
Вид: B. caprae, B. equi

Bovicola sp.

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/bovicola.html
https://search.creativecommons.org/photos/82be4910-bc5b-4108-86d5-7ce36d81b7db
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Фамилија: Haematopinidae
Род: Haematopinus
Вид: H. suis, H. eurysternus, H. asini

Haematopinus sp.

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/haematopinus.html
https://www.ncvetp.org/arthropods/category/lice
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Фамилија: Linognathidae
Род: Linognathus
Вид: L. setosus, L. pedalis

Linognathus sp.

Интернет-страници:
https://www.veterinaryparasitology.com/linognathus.html
https://www.ncvetp.org/arthropods/category/lice
https://www.k-state.edu/parasitology/625tutorials/Arthropods19.html
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КЛАСА: MAXILLOPODA
Подкласа: Pentastomida
Ред: Procephalida

Фамилија: Linguatulidae
Род: Linguatula
Вид: L. serrata

Linguatula serrata

Интернет-страници:
https://www.ncvetp.org/arthropods/category/crustaceans
https://search.creativecommons.org/photos/3c63e594-dd9e-4ed8-8e62-1aabb63913b4
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17. ПАРАЗИТИ
КОИКОИ
МОЖАТ
СЕНАЈДАТ
НАЈДАТ
ФЕЦЕС
ОД КУЧЕ
17. ПАРАЗИТИ
МОЖАТДА
ДА СЕ
ВО ВО
ФЕЦЕС
ОД КУЧЕ

Во фецесот од куче можат да се најдат паразити или паразитни елементи од следните
родови:
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x

Alaria

x

Ancylostoma

x

Balantidium

x

Capillaria

x

Cryptosporidium

x

Cystoisospora

x

Diphyllobothrium

x

Dipylidium

x

Echinococcus

x

Eimeria

x

Entamoeba

x

Giardia

x

Hammondia

x

Neospora

x

Pentatrichomonas

x

Sarcocystis

x

Spirocerca

x

Strongyloides

x

Taenia

x

Toxascaris

x

Toxocara

x

Toxoplasma

x

Trichuris

x

Tritrichomonas

x

Uncinaria

18. ПАРАЗИТИ
КОИКОИ
МОЖАТ
НАЈДАТ
ФЕЦЕС
ОД МАЧКА
18. ПАРАЗИТИ
МОЖАТДА
ДА СЕ
СЕ НАЈДАТ
ВО ВО
ФЕЦЕС
ОД МАЧКА

Во фецесот од мачка можат да се најдат паразити или паразитни елементи од следните
родови:
x

Alaria

x

Aelurostrongylus

x

Ancylostoma

x

Balantidium

x

Capillaria

x

Cryptosporidium

x

Cystoisospora

x

Diphyllobothrium

x

Dipylidium

x

Echinococcus

x

Eimeria

x

Entamoeba

x

Giardia

x

Hammondia

x

Neospora

x

Pentatrichomonas

x

Sarcocystis

x

Spirocerca

x

Strongyloides

x

Taenia

x

Toxascaris

x

Toxocara

x

Toxoplasma

x

Trichuris

x

Tritrichomonas

x

Uncinaria
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19. ПАРАЗИТИ
КОИКОИ
МОЖАТ
НАЈДАТ
ФЕЦЕС
ОД ГОВЕДО
19. ПАРАЗИТИ
МОЖАТДА
ДА СЕ
СЕ НАЈДАТ
ВОВО
ФЕЦЕС
ОД ГОВЕДО

Во фецесот од говедо можат да се најдат паразити или паразитни елементи од следните
родови:
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x

Balantidium

x

Capillaria

x

Cryptosporidium

x

Dicrocoelium

x

Dictyocaulus

x

Eimeria

x

Fasciola

x

Giardia

x

Moniezia

x

Nematodirus

x

Paramphistomum

x

Стронгилидни јајца

x

Strongyloides

x

Toxocara

x

Trichuris

x

Tritrichomonas

20. ПАРАЗИТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ НАЈДАТ ВО ФЕЦЕС
ОДДАОВЦА
И КОЗА
20. ПАРАЗИТИ КОИ МОЖАТ
СЕ НАЈДАТ
ВО ФЕЦЕС ОД ОВЦА И КОЗА

Во фецесот од овца и коза можат да се најдат паразити или паразитни елементи од
следните родови:
x

Capillaria

x

Cryptosporidium

x

Dicrocoelium

x

Dictyocaulus

x

Eimeria

x

Fasciola

x

Giardia

x

Moniezia

x

Nematodirus

x

Paramphistomum

x

Protostrongylus

x

Стронгилидни јајца

x

Strongyloides

x

Trichuris
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21. ПАРАЗИТИ
КОИКОИ
МОЖАТ
СЕНАЈДАТ
НАЈДАТ
ВО ФЕЦЕС
ОД КОЊ
21. ПАРАЗИТИ
МОЖАТДА
ДА СЕ
ВО ФЕЦЕС
ОД КОЊ

Во фецесот од коњ можат да се најдат паразити или паразитни елементи од следните
родови:
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x

Anoplocephala

x

Dicrocoelium

x

Dictyocaulus

x

Eimeria

x

Fasciola

x

Gasterophilus

x

Giardia

x

Habronema

x

Oxyuris

x

Parascaris

x

Стронгилидни јајца

x

Strongyloides

22. ПАРАЗИТИ
КОИКОИ
МОЖАТ
НАЈДАТ
ФЕЦЕС
ОД СВИЊА
22. ПАРАЗИТИ
МОЖАТДА
ДА СЕ
СЕ НАЈДАТ
ВО ВО
ФЕЦЕС
ОД СВИЊА

Во фецесот од свиња можат да се најдат паразити или паразитни елементи од следните
родови:
x

Ascaris

x

Balantidium

x

Cryptosporidium

x

Cystoisospora

x

Dicrocoelium

x

Diphyllobothrium

x

Eimeria

x

Entamoeba

x

Fasciola

x

Macracanthorhynchus

x

Metastrongylus

x

Стронгилидни јајца

x

Strongyloides

x

Trichuris

121

23. ПАРАЗИТИ
КОИКОИ
МОЖАТ
НАЈДАТ
ФЕЦЕС
ОД ПТИЦА
23. ПАРАЗИТИ
МОЖАТДА
ДА СЕ
СЕ НАЈДАТ
ВО ВО
ФЕЦЕС
ОД ПТИЦА

Во фецесот од птица можат да се најдат паразити или паразитни елементи од следните
родови:
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x

Ascaridia

x

Capilaria

x

Cryptosporidium

x

Cystoisospora

x

Echinostoma

x

Eimeria

x

Heterakis

x

Histomonas

x

Hymenolepis

x

Giardia

x

Trichomonas

x

Стронгилидни јајца

x

Spironucleus (Hexamita)

x

Syngamus
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