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УМОВНІ 
СКОРОЧЕННЯ

ВІЛ — вірус імунодефіциту людини
ВООЗ — Всесвітня організація охорони здоров’я
ДНК — дезоксирибонуклеїнова кислота
ІФА — імуноферментний аналіз
КТ — комп’ютерна томографія
ПЛР — полімеразна ланцюгова реакція
РГА — реакція гемаглютинації
РЕМА — реакція ензиммічених антитіл
РЗК — реакція зв’язування комплементу
РІФ — реакція імунофлюоресценції
РЛА — реакція латекс-аглютинації
РН — реакція нейтралізації
РНГА — реакція непрямої гемаглютинації
РНІФ — реакція непрямої імунофлюоресценції
РП — реакція преципітації
СНІД — синдром набутого імунодефіциту 
УЗД — ультразвукове дослідження
ЦНС — центральна нервова система
ШОЕ — швидкість осідання еритроцитів
ЯМРТ — ядерна магнітно-резонансна томографія
ІgM — імуноглобуліни класу М
ІgG — імуноглобуліни класу G
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ПЕРЕДМОВА

Паразитарні хвороби посідають значне місце в загальній 
структурі захворювань людини. Останніми роками рівень пара-
зитарних захворювань суттєво не зменшився, тому їх подолання є 
надзвичайно актуальним у системі охорони здоров’я. Для успіш-
ного здійснення цього завдання лаборанти повинні досконало 
володіти методами дослідження, знати біологію та морфологію 
паразитів, їх патогенний вплив на організм людини, шляхи за-
раження, заходи боротьби з ними та профілактики.

Паразитологія як наука тісно пов’язана з іншими дисципліна-
ми: мікробіологією, медичною біологією, епідеміологією, гігієною, 
фармакологією, нормальною та патологічною фізіологією, інфек-
ційними хворобами.

Підготовка посібника зумовлена актуальністю проблеми пара-
зитарних хвороб, великим значенням лабораторних досліджень 
для їх діагностики, необхідністю підготовки висококваліфікова-
них лаборантів.

Посібник написано з урахуванням сучасних даних, нових ме-
тодів діагностики, наказів і рекомендацій Міністерства охорони 
здоров’я України. Він складається з чотирьох частин: «Введення 
до паразитології» (розділи 1, 2), «Медична протозоологія» (розділи 
3—7), «Медична гельмінтологія» (розділи 8—10), «Медична арах-
ноентомологія» (розділи 11—13).

У першій частині висвітлено питання загальної паразитоло-
гії, внесок українських і російських учених у розвиток медичної 
паразитології як науки. Другу частину присвячено морфофунк-
ціональним особливостям, циклам розвитку найпростіших — 
паразитів людини, їх патогенному впливу, клінічним проявам і 
методам лабораторної діагностики протозойних хвороб, шляхам 
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зараження, заходам боротьби з ними та профілактики. У третій 
частині розглянуто питання морфології основних груп гельмін-
тів на різних стадіях розвитку, їх патогенний вплив на організм 
людини з урахуванням локалізації, шляхи зараження, методи 
лабораторних досліджень гельмінтів, заходи боротьби з ними та 
профілактики найпоширеніших гельмінтозів. Четверта частина 
містить дані щодо морфофізіологічних особливостей, циклів роз-
витку членистоногих — збудників і переносників захворювань 
людини.

Кожну частину посібника поділено на глави та підглави. На 
початку кожної глави подано загальну характеристику типу та 
класу, до якого належать описані представники, наприкінці — 
питання та тести для самопідготовки студентів відповідно до за-
сад кредитно-модульної системи навчання.

У посібнику наведено сучасні погляди на таксономічне по-
ложення збудників, епідеміологію та патогенез, сучасні підходи 
до діагностики та лікування паразитарних хвороб, систематизо-
вано дані щодо морфологічних особливостей та життєвих циклів 
паразитів людини, розглянуто питання клініки та профілактики 
найпоширеніших інвазій. Висвітлено теми, які виносять на само-
стійне позааудиторне опрацювання. Використано власний досвід 
авторів.

Посібник підготовлено відповідно до типової навчальної про-
грами з дисципліни «Медична паразитологія з ентомологією» для 
студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акре-
дитації з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характе-
ристики, освітньо-професійної програми підготовки та стандартів 
освіти на основі нормативно-директивних матеріалів Міністер-
ства охорони здоров’я України.

Посібник розраховано на студентів освітньо-кваліфікаційного 
рівня «Бакалавр» зі спеціальності «Лабораторна діагностика» на-
пряму підготовки «Медицина». Також він буде корисним для лі-
карів-лаборантів, паразитологів, інфекціоністів, інтернів різних 
спеціальностей, курсантів.

Автори із вдячністю приймуть усі зауваження, пропозиції та 
побажання, які сприятимуть подальшому вдосконаленню посіб-
ника.
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ЧАСТИНА 1

ВВЕДЕННЯ ДО 
ПАРАЗИТОЛОГІЇ

Розділ 1

ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ПАРАЗИТОЛОГІЇ 
В ЇХ ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ

Різноманітність тваринного світу. Форми співвідно-
шення між організмами. Паразитизм як екологічне явище. 
Різноманітність природних умов земної поверхні зумовлює видо-
ве багатство тваринного світу. У даний час нараховується понад 
1,5 млн видів різних тварин, що мешкають у воді, повітрі та на 
суші. Популяції різних видів рослин і тварин, які спільно населя-
ють певний простір, що відрізняється своїми особливими умовами 
проживання, утворюють єдине співтовариство (біоценоз). У біоце-
нозах між різними видами організмів виникають певні зв’язки, 
основною формою яких є харчові взаємовідносини, що формують 
складні ланцюги та цикли харчування. Крім харчових взаємовід-
носин у біоценозах виникають також просторові зв’язки. Ці вза-
ємини і зв’язки об’єднують організми в єдине ціле, у біологічну 
макросистему і називаються біотичними.

Різні форми спільного існування (співжиття) різних біологіч-
них видів називають симбіозом (від грец. symbiosis — спільне 
життя). Симбіоз може виникати на основі різних типів взаємовід-
носин організмів (трофічних, просторових тощо) і призводити до 
підвищення рівня адаптації хоча б одного з партнерів симбіотич-
ної системи, збільшуючи його шанси в конкурентній боротьбі за 
існування.

Виділяють три основні форми симбіозу: мутуалізм, коменса-
лізм і паразитизм.

Мутуалізм — це форма симбіозу, за якої присутність кожного 
з двох видів стає обов’язковою для обох, кожен зі співмешканців 
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отримує відносно однакову користь і партнери (або один з них) 
не можуть існувати один без одного. Прикладом мутуалістичних 
взаємин є співжиття людини з мікрофлорою свого кишечнику, 
основним компонентом якої є різноманітні штами кишкової па-
лички Escherichia coli. У процесі життєдіяльності кишкова палич-
ка утворює вітамінний комплекс В12, має яскраво виражені ан-
тагоністичні властивості щодо тифозних, дизентерійних і деяких 
гнильних бактерій.

Коменсалізм — це форма симбіозу, при якій один із видів отри-
мує будь-яку користь, не приносячи іншому виду ані шкоди, ані 
користі. Коменсал може харчуватися відмерлими частинами тіла 
хазяїна, а також відходами його життєдіяльності. Наприклад, 
відмерлі лусочки шкіри людей є їжею для різноманітних кліщів, 
що живуть у пилу будинків. Або інший приклад, коли непатоген-
на ротова амеба (Entamoeba gingivalis) мешкає в каріозних зубах, 
харчуючись лейкоцитами і бактеріями. Слід відзначити, що пев-
ні обставини (насамперед нестача їжі) можуть спричинити зміну 
характеру співжиття з переходом коменсалізму в тимчасовий або 
постійний паразитизм.

Паразитизм — це форма взаємовідносин двох різних організ-
мів, які належать до різних видів, що має антагоністичний харак-
тер, коли один із них (паразит) використовує іншого (хазяїна) як 
середовище проживання (середовище 1-го порядку) або джерело 
їжі, покладаючи на нього регуляцію своїх відносин із зовнішнім 
середовищем (середовище 2-го порядку). Обов’язковою характе-
ристикою паразитичних взаємовідносин є завдання шкоди хазя-
їну паразитом. Головна перевага, яку отримують паразити, що 
співіснують з багатоклітинними організмами, — це стабільність 
навколишнього середовища за параметрами температури, іон-
ного складу, наявності поживних речовин. Паразитичний спосіб 
життя зазвичай слугує специфічною ознакою виду: він притаман-
ний усім особинам без винятку і закріплений філогенетично.

Обов’язковими умовами формування біологічної системи па-
разит—хазяїн є контакт між паразитом і хазяїном, забезпечення 
хазяїном умов існування паразита, здатність паразита протисто-
яти реакції з боку хазяїна.

При описаному типі взаємодії обидва види (хазяїн і паразит) 
зазвичай спільно еволюціонують до більш-менш стабільного ста-
ну, коли їх вплив на чисельність один одного стає мінімально мож-
ливим. Паразитизм — значно поширене явище в природі. У фау-
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ні нашої планети описано понад 80 тис. видів тварин, які ведуть 
паразитичний спосіб життя. Існують цілі класи організмів, що 
представлені лише паразитами, наприклад Споровики, Сисуни, 
Стьожкові черви. Біологічний сенс цього явища полягає в тому, 
що підвищується можливість виду (паразита) вижити в боротьбі за 
існування. З іншого боку, заражені паразитами організми менш 
продуктивні, раніше вмирають, що призводить до регуляції щіль-
ності популяцій хазяїнів. Це особливо важливо для популяцій ве-
ликих хижаків, у яких немає ворогів, або там, де немає хижаків. 
Таким чином, паразитизм, як і інші варіанти харчових зв’язків 
у спільнотах, створює умови для загального кругообігу речовин, 
при цьому відбувається взаємна регуляція чисельності видів.

Предмет і завдання медичної паразитології. Медична 
паразитологія вивчає біологію та екологію паразитів і пере-
носників збудників заразних хвороб людини, розробляє заходи 
боротьби з ними, а також методи діагностики, лікування парази-
тарних і трансмісивних хвороб людини та запобігання їх виник-
ненню. Медична паразитологія — комплексна наука, що тісно 
пов’язана із низкою біологічних і медичних дисциплін. Насампе-
ред, паразитологія дуже близька із зоологією, оскільки об’єктом 
її вивчення є еукаріотичні організми тваринного походження. З 
іншого боку, медична паразитологія тісно пов’язана з клінікою 
інфекційних хвороб, яка вивчає симптоматологію, діагностику 
та лікування паразитарних хвороб, а також з фармакологією та 
токсикологією, що вивчають дію лікарських речовин та отрут на 
паразитів і переносників.

Завдання медичної паразитології відрізняються різнобіч-
ністю, різноманіттям і полягають у наступному:

1. Вивчення особливостей будови паразитів і переносників, 
встановлення належності паразита до тієї чи іншої систематичної 
категорії для прискорення і полегшення діагностики паразитар-
них захворювань.

2. Вивчення особливостей біології паразита і переносників 
(гео графічне поширення, характер життєвого циклу, коло хазяїнів 
паразитів і переносників, особливості харчування і розмноження, 
характер поведінки та залежність його від умов зовнішнього се-
редовища, типові притулки, тривалість життя тощо) з метою вико-
ристання їх у системі профілактики паразитарних захворювань.

3. Встановлення шляхів циркуляції паразитів у природі і спо-
соби потрапляння в організм людини, розроблення принципів і 
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