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1. Цел на обучението по дисциплината 

Дисциплината „Паразитология ” е част от задължителните учебни дисциплини, изучавани 
в V семестър по специалност «Медицински лаборант».  Тя е комплексна  дисциплина  с клинична 
и профилактична насоченост. Нейната основна цел, подкрепено от елементите на учебния план, е 
запознаване и научаване на съвременните проблеми на инфекциозните болести, епидемиологията 
и нозокомиалните инфекции в практиката на клиничната лаборатория и съответните 
профилактични и противоепидемични мерки за предотвратяване на появата и разпространението 
им. Във връзка с това са налице следните подцели:  

 усвояване на основни понятия и най-често срещани симптоми и синдроми в 
инфектологията; 

 етиологична, патогенетична и клинична характеристика на някои значими 
инфекциозни болести; 

 прилаганите в рутинната практика методи и констелации за диагностика 
(клинико-епидемиологични критерии, лабораторни, микробиологични, 
вирусологични и серологични методи)  

 практически подход в терапията. 
 

2. Учебно съдържание на дисциплината 
 

УЧЕБЕН ПЛАН 

Дисциплина 

Изучаван
е 

Часове 
Часове по години и 

семестри 

Семестър Общо Лекции Упражнения 
год. II,  

сем. ІІІ 

год. II, 

сем. ІV

Паразитология  IV 90 45 45 1,2 2,1 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПО УЧЕБЕН ПЛАН 

Форма на 
занятията 

Хорариум  

Кредити седмично Брой V сем. Общо 

Лекции по 
Паразитология   

1 
(през седмица) 

6 13 часа 13 часа  
1,6 

Упражнения по 
Паразитология  

- 1 2 часа 2 часа 
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Лекции по 
Паразитология 

1 
(през седмица) 

6 12 часа 12 часа 

Упражнения по 
Паразитология  

- 2 3 часа 3 часа 

Всичко  15  30 часа 

    
     

ПРОГРАМА ЗА ЛЕКЦИИ ПО ПАРАЗИТОЛОГИЯ 
   ІІ курс,   ІІІ семестър 

 
№  Т Е М А ЧАСОВЕ Д А Т А 

 

1. Предмет и задачи на медицинската паразитология. 2ч. 
 

 

2. Инвазионен и инфекциозен процес. 1ч. 
 

 

3. Епидемичен процес при паразитните болести. 1ч. 
 

 

4. Организация на борбата с паразитните болести. 1ч. 
 

 

5. Харатеристика на паразитите от различни класове тип  
Protozoa 

2ч. 
 

 

6. Амебиоза (чревна, извънчревна). 2ч.  
 

7. Висцерална лайшманиоза. Кожна лайшманиоза. 2ч. 
 

 
 

8. Малария. Паразитологична диагноза. 2ч. 
 

 

9. Токсоплазмоза (вродена и придобита). Балантидиоза. 
Опортюнистични паразитози при ХИВ. 

2ч. 
 
 

 

ОБЩО  
 

15 часа  

 

    ПРОГРАМА ЗА ЛЕКЦИИ ПО ПАРАЗИТОЛОГИЯ 
   ІІ курс,   ІV семестър 

 
№  Т Е М А ЧАСОВЕ Д А Т А 

 

10. Протозойни заболявания индикаторни за СПИН. 
Трихомоноза. 

2ч. 
 

 

11. Основни методи за лабораторно-паразитологична 
диагностика на пратозойните заболявания.

2ч. 
 

 

12. Морфологична диагностика на протозоози, 2ч.  
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причинявани от представители на клас 
Sarcomastogophora. 

 

13. Морфологична диагностика на протозоози, 
причинявани от представители на клас 
Sarcomastogophora (продължение на лекцията)

2ч. 
 

 

14. Лабораторно-паразитологична диагностика на 
маларията. Методи и морфология ма маларийните 
паразити. 

2ч. 
 

 

15. Имунодиагностика на паразитозите. Нови лабораторно-
технологични и диагностично-информационни системи.

2ч.  
 

16. Медицинска арахноентомология. Членестоноги – 
ектопаразити. 

1ч. 
 

 
 

17. Санитарна паразитология. Санитарно-паразитологични 
лабораторни методи. 

2ч. 
 

 

18. Характеристика на хелминти от клас Cestoidea( тении). 
Цестодози с чревна локализация. 

2ч. 
 
 

 

19. Цестодози с тъканна локализация. 2ч. 
 

 

20. Характеристика на хелминти от клас Trematoda 
(метили). Трематодози с локализация в черния дроб. 

2ч. 
 
 

 

21.  Характеристика на хелминти от клас Nematoda (кръгли 
глисти). Нематодози с чревна локализация. 

2ч. 
 
 

 

22. Нематодози с чревна локализация (продължение на 
лекцията). Редки нематодози. 

2ч. 
 
 

 

23. Нематодози с тъканна локализация. 2ч. 
 

 

24. Лабораторно-паразитологична морфодиагностика на 
хелминтозите: материали за изследване и методи за 
хелминто-овоскопия. 

2ч. 
 
 
 

 

25. Лабораторно-паразитологична морфодиагностика на 
хелминтозите: материали за изследване и методи за 
хелминто-ларвоскопия. 

2ч. 
 
 
 

 

ОБЩО  
 

30 часа  

 

 

ПРОГРАМА ЗА УПРАЖНЕНИЯ ПО ПАРАЗИТОЛОГИЯ 

ІІ курс,  ІІІ семестър 

№ Т Е М А ЧАСОВ
Е 

Д А Т А 
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1. Паразитологична лаборатория. Устройство и 
функции. Текуща документация. 

2ч.  

2. Материали за лабораторна диагностика на 
протозойните заболявания. 

1ч.  

3. Морфодиагностика на протозои от клас 
Sarcomastogophora. 

4ч.  

4. Морфодиагностика на протозои от клас 
Sarcomastogophora (продължение на упражнение № 3).

4ч.  

5. Паразитологична микроскопска диагностика на 
четирите вида малария у човека. 

6ч.  

6. Паразитологична микроскопска диагностика на други 
видове патогенни протозои от клас  Apicomplexa. 

6ч.  

7. Паразитологична микроскопска диагностика на  
протозои от клас  Ciliata. 

1ч.  

8. Имунодиагностика на паразитозите. 4ч.  

ОБЩО  28 часа.  

 
 
 

ПРОГРАМА ЗА УПРАЖНЕНИЯ ПО ПАРАЗИТОЛОГИЯ 

ІІ курс,  ІV семестър 

№ Т Е М А ЧАСОВЕ Д А Т А 

9. Кръвосмучещи ектопаразити – вектори на 
паразитни болести. 

1ч.  

10. Санитарно-паразитологични изследвания. 1ч.  

11. Нативни паразито-диагностични методи. 3ч.  

12. Обогатителни хелминто-овоскопични методи. 2ч.  

13. Хелминто-ларвоскопични обогатителни методи. 2ч.  

14. Микроскопиране на нематодни яйца. 3ч.  
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15. Микроскопиране на цестодни  яйца. 3ч.  

16. Микроскопиране на трематодни  яйца. 2ч.  

ОБЩО  17часа.  

 ОБЩО за двата семестъра 45 часа.  

 
 
 

ЛЕКЦИИ ПО ПАРАЗИТОЛОГИЯ 
(Т Е З И С И) 

 
Лекция №1 - 2 часа  
Предмет и задачи на медицинската паразитология 

1. Паразитизъм. 
2. Паразити – видове. 
3. Произход на паразитите. 
4. Морфологични и функционални промени, свързани с паразитния начин на живот. 
5. Класификация на паразитозите. 
6. Гостоприемници – видове. 

 
Лекция №2 - 1 час 
 Инвазионен и инфекциозен процес. 

1. Патогенетични механизми при паразитозите. 
2. Имунитет при паразитозите. 
3. Инвазионна (паразитна) болест и инфекциозна болест. 
4. Безсимптомно носителство. 

 
Лекция №3 - 1 час 
Епидемичен процес при паразитните болести. 

1. Епидемиологична класификация. 
2. Географско разпространение на паразитните болести. 
3. Местни (автохтонни) паразитози. 
4. Внасяни (неавтохтонни) паразитози. 

 
Лекция №4 - 1час 
Организация на борбата с паразитните болести. 

1. Структура на паразитологичната здравна мрежа. 
2. Място на паразитологичната лаборатория в РЦЗ, ДКЦ, МБАЛ, МУ и др. 
3. Нормативни документи за работа и наредби. 
4. Учетна и отчетна документация. 
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Лекция №5 - 2 часа  
Характеристика на едниклетъчните паразити от тип Protozoa. 

1. Сравнителна морфология и биологични цикли. 
2. Класификация. 
3. Ламблиоза(гиардиоза). 
4. Бластоцистоза. 

 
Лекция №6 - 2 часа 
Амебиоза (чревна и извънчревна).  

1. Амебна дизентерия 
1.1 Остра чревна амебиаза. 
1.2 Хронична чревна амебиаза. 
1.3 Безсимптомно носителство. 

2. Амебен чернодробен абсцес. 
3. Заболявания от свободно живеещи амеби (екопаразити) 

              3.1. Неглериоза. 
              3.2. Акантамебиаза. 
       4.  Балантидиоза. 
 
Лекция №7 - 2 часа 
Лайшманиози. 

1. Висцерална лайшманиоза. 
2. Лайшманиоза: средиземноморски  клинико-епидемиологичен вариант. 
3. Кожна лайшманиоза 

3.1.Суха форма – градски тип 
3.2. Влажна форма – селски тип 
 

Лекция №8- 2 часа 
Малария 

1. Малария –причинители – видове, биология, епидемиология 
2. Клинична характеристика. 
2.1. М. Терциана 
2.2.М. Тропика 
2.3.М. Квартана 
2.4.М. Овале 
3. Морфология на причинителите. 
4. Методи за лабораторна диагностика. 
5. Значение на лабораторната паразитологична диагностика за ефективното лечение и 

контрола на маларията. 
 
Лекция №9- 2 часа 
Токсоплазмоза, пневмоцистоза, други опортюнистични протозойни инвазии. 

1. Токсоплазмоза (вродена, придобита). 
1.1.Латентна инвазия. 
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1.2.Лабораторна диагностика 
2. Пневмоцистоза. Лабораторна диагностика. 
3. Опортюнистични паразитози при ХИВ. 

 
Лекция №10- 2 часа 
Протозойни болести, индикаторни за СПИН. Трихомоноза. 

1. Криптоспоридиоза 
2. Изоспориоза 
3. Циклоспоридиоза. 
4. Микроспоридиоза. 
5. Трихомоноза: урогенитална, чревна и устна. 

 
Лекция №11- 2 часа 
Основни методи за лабораторно-паразитологична диадгностика на протозойните 
заболявания. 

1. Микроскопски методи. 
2. Културални методи. 
3. Биологични методи. 
4. Ксенодиагностика 

 
Лекция  №  12-2 часа 
МОРФОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ПРОТОЗООЗИ, ПРИЧИНЯВАНИ ОТ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КЛАС Sarcomastigophora 

1. Entamoeba histolytica  
2. Lamblia (Giardia)intestinalis  
3. Trichomonas vaginalis  
4. Balantidium coli  
5. Blastocystis hominis 

 
Лекция  №13-2 часа 
МОРФОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ПРОТОЗООЗИ, ПРИЧИНЯВАНИ ОГ 
ПРЕДСТАВИ ТЕЛИ НА КЛАС Sarcomastigophora и КЛАС Apicomplexa (продължение) 

1. Leishmania donovani  
2. Leishmania tropica 
3. Toxoplasma gondii  
4. Pneumocystis jiroveci  
5. Criptosporidium parvum 

 
Лекция  №14-2 часа 
ЛАБОРАТОРНО-ПАРАЗИТОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА МАЛАРИЯ 

1. Морфологична диагностика на четирите вида малария 
2. Приготвяне на препарат „дебела кръвна капка“ и препарат “кръвна натривка“- от 

периферна кръв 
3. Морфологични особености на маларийните паразити: 
4. Plasmodium vivax 
5. Plasmodium ovale 
6. Plasmodium malariae 
7. Plasmodium falciparum 
8. Промени а еритроцитите на маларийно болни. 



 
 

9 
 

 
Лекция  №15-2 часа 
СЕРОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА ПАРАЗИТОЗИТЕ 

1. Имунодиагностика на паразитозите, методи: имуноензимна реакция (ELISA), 
хемаглутинация (РПХА), имунофлуоресцентна реакция (РИФ) и др. 

2. Молекулярно-биологични диагностични методи (PCR). 
3. Автоматизирани системи за диагностика  и лабораторно-информационни системи. 

Лекция №16-1 час 

МЕДИЦИНСКА АРАХНОЕНТОМОЛОГИЯ 

1. Членестоноги – ектопаразити 
2. Кратка биологична и морфологична характеристика 
3. Епидемиологична роля 
4. Медико-социално значение 
5. Лична профилактика 
6. Обществена профилактика 

Лекция №17-2 часа 

САНИТАРНА ПАРАЗИТОЛОГИЯ 

1. Предмет и задачи на санитарната паразитология 
2. Санитарно-паразитологични лабораторни методи 
3. Практическо значение за контрола на паразитозите 

Лекция №18-2 часа 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ХЕЛМИНТИ ОТ КЛАС CETOIDEA (ТЕНИИ) 

1. Обща морфология и биология 
2. Цестодози с чревна локализация 

2.1.Тениаринхоза 
2.2. Тениоза 
2.3. Хименолепидоза 
2.4. Дипилидиоза 
2.5. Дифилоботриоза 

       3. Методи за диагностика на чревни цестодози 

Лекция №19-2 часа 

ЦЕСТОДОЗИ С ТЪКАННА ЛОКАЛИЗАЦИЯ 

1. Ехинококоза 
2. Алвеококоза 
3. Ценуроза 
4. Цистицеркоза 
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5. Методи за диагностика на тъканните цестодози 

Лекция №20-2 часа 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ХЕЛМИНТИ ОТ КЛАС TREMATODA (МЕТИЛИ) 

1. Обща морфология и биология 
2. Трематодози с локализация в черен дроб 

2.1.Фасциолоза 
2.2.Дикроцелиоза 

     3.   Методи за диагностика на чернодробните трематодози 

Лекция №21-2 часа 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ХЕЛМИНТИ ОТ КЛАС NEMATODA (КРЪГЛИ ЧЕРВЕИ) 

1. Обща морфология и биология 
2. Нематодози с чревна локализация 

2.1.Ентеробиоза 
2.2.Аскаридоза 
2.3.Трихоцефалоза 

Лекция №22-2 часа 

ХАРАКТЕРИСТИКА  НА ХЕЛМИНТИ ОТ КЛАС NEMATODA (КРЪГЛИ ЧЕРВЕИ) 

1. Нематодози с чревна локализация (продължение) 
1.1.Стронгилоидоза 
1.2.Трихостронгилидози 

2. Редки нематодози 
2.1.Дирофилариатоза 
2.2.Диокофимоза 
2.3.Гонглионематоза 
2.4.Томинксоза 
2.5.Хепатиколоза 

Лекция №23-2 часа 

НЕМАТОДОЗИ С ТЪКАННА ЛОКАЛИЗАЦИЯ 

1. Трихинелоза 
2. Токсокароза (ларва мигранс) 
3. Методи за диагностика на тъканните нематодози 

Лекция №24-2 часа 

ЛАБОРАТОРНО-ПАРАЗИТОЛОГИЧНА МОРФОДИАГНОСТИКА НА ХЕЛМИНТОЗИТЕ 
В ХРАНОСМИЛАТЕЛНИЯ ТРАКТ 
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1. Материали за изследване: видове, методи на вземане, съхранение, опаковка, маркиране и 
транспорт до специализираните лаборатории 

2. Методи за хелмито-овоскопия: макроскопска и микроскопска диагностика 
3. Диференциране на хелминтни яйца 
4. Интерпретация на резултатите от изследване 

Лекция №25-2 часа 

ЛАБОРАТОРНО-ПАРАЗИТОЛОГИЧНА МОРФОДИАГНОСТИКА НА ХЕЛМИНТОЗИТЕ 
С ТЪКАННА ЛОКАЛИЗАЦИЯ 

1. Материал за изследване 
2. Методи за хелминто-ларвоскопия 
3. Диференциране на хелминтните ларви 
4. Интерпретация на резултатите от изследване 

 
 
 

УПРАЖНЕНИЯ ПО ПАРАЗИТОЛОГИЯ 
 

(Т Е З И С И) 
 

 
Упражнение №1 - 2 часа 
УВОДНО УПРАЖНЕНИЕ – ПАРАЗИТОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 

1. Устройство, обзавеждане и оборудване на паразитологична лаборатория. 
2. Учетна и отчетна документация в паразитологичната лаборатория 
3. Основни задължения на медицинския лаборант в паразитологичната лаборатория. 
4. Вътрешен и външен лабораторен контрол. 

 
Упражнение №2 - 1 часа 
МАТЕРИАЛИ ЗА ЛАБОРАТОРНА ДИАГНОСТИКА НА ПАРАЗИТОЗИТЕ 

1. Биологични материали за изследване: 
1.1.Видове 
1.2.Методи за вземане, съхранение 

      2.   Материали от външна среда за паразитологично изследване. 
 
Упражнение №3 - 4 часа 
МОРФОДИАГНОСТИКА НА ПРОТОЗОИ ОТ КЛАС SARCOMASTOGOPHORA  

1. Материали 
2. Методи 
3. Протозои с чревна и урогенитална локализация 

3.1.Entamoeba histolytica 
3.2.Lamblia (Giardia) intestinalis 
3.3.Trichomonas vaginalis 
3.4.Blastocystis hominis 



 
 

12 
 

 
Упражнение №4 - 4 часа 
МОРФОДИАГНОСТИКА НА ПРОТОЗОИ ОТ КЛАС SARCOMASTOGOPHORA 
(ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА УПР.3) 

1. Протозои с локализация в РЕС 
1.1.Leishmania donovani 
1.2.Leishmania tropica 

 
Упражнение №5 - 6 часа 
ПАРАЗИТОЛОГИЧНА МИКРОСКОПСКА ДИАГНОСТИКА НА ЧЕТИРИТЕ ВИДА 
МАЛАРИЯ У ЧОВЕКА 

1. Изготвяне на препарати от периферна кръв „дебела капка“ и „кръвна натривка“ 
2. Оцветяване на препаратите по Романовски-Гимза 
3. Морфологични особености на малариините паразити – трифозоити и геметоцити: 

Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae 
 
Упражнение №6 - 6 часа 
ПАРАЗИТОЛОГИЧНА МИКРОСКОПСКА ДИАГНОСТИКА НА ДРУГИ ВИДОВЕ 
ПАТОГЕННИ ПРОТОЗОИ ОТ КЛАС APICOMPLEXA 

1. Материали 
2. Методи 
3. Системни и опортюнистични протозоози: Toxsoplasma gondii, Pneumocystis jiroveci, 

Criptosporidium parvum 
 
 
Упражнение №7 - 1 часа 
ПАРАЗИТОЛОГИЧНА МИКРОСКОПСКА ДИАГНОСТИКА НА ПРОТОЗОИ ОТ КЛАС 
CILIATA 

1.Материали 
2. Методи 
3. Артефакти при микроскопиране: Balantidium coli,(Paramaecium caudatum) 

 
Упражнение №8 - 4 часа 

1. ИМУНОДИАГНОСТИКА НА ПАРАЗИТОЗИТЕ 
            1.1.Общи принципи на имунодиагностиката 
            1.2.Материал 
            1.3.Методи: РПХА, РИФ и ЕЛИЗА 
            1.4.Интерпретация на резултатите 
 

2. МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА – PCR 
2.1. Принципи и техники 

            2.2. Приложение в паразитологията 
 

3. КСЕНОДИАГНОСТИКА НА ПАРАЗИТОЗИТЕ 
3.1.Общи принципи 
3.2.Приложение 
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Упражнение №9 - 1 часа 
КРЪВОСМУЧЕЩИ ЕКТОПАРАЗИТИ – ВЕКТОРИ НА ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ 

1. Предмет на медицинската арахноентомилогия 
2. Основни представители: комари, флеботоми, дървеници, бълхи и др. 
3. Морфология и биологично развитие: наблюдение на яйца, ларви и имагинални форми 
4. Лична и обществена профилактика 
5. Инсектициди 

 
Упражнение №10 - 1 часа 
САНИТАРНО-ПАРАЗИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

1. Наличие на инвазионни форми във външната среда 
2. Степен на контаминираност на различни елементи от околна среда 
3. Контаминираност с паразитни ларви на подлежащи за консумация продукти 
4. Материали и методи. Определяне на виталност на паразитните находки 
5. Значение на санитарно-паразитологичните изследвания за профилактиката 

 
Упражнение №11 - 3 часа 
НАТИВНИ ЛАБОРАТОРНО-ПАРАЗИТОДИАГНОСТИЧНИ МЕТОДИ 

1. Макроскопски 
2. Микроскопски – цисто-, ово-, и ларвоскопия 
3. Компресивна трихинелоскопия 
4. Оцветителни нативни методи с приложение на Луголов разтвор 

 
Упражнение №12 - 2 часа 
ОБОГАТИТЕЛНИ ХЕЛМИНТО-ОВОСКОПИЧНИ МЕТОДИ 

1. Метод на седиментация 
2. Метод на флотация 
3. Флотационни рзтвори: на Фюлеборн, Щербович и Ковчазов 
4. Интерпретация на резултатите 

 
Упражнение №13 - 2 часа 
ХЕЛМИНТОЛАРВОСКОПСКИ ОБОГАТИТЕЛНИ МЕТОДИ 

1. Метод на Берман 
2. Метод на Харада-Мори 

 
Упражнение №14 - 3 часа 
МИКРОСКОПИРАНЕ НА НЕМАТОДНИ ЯЙЦА 

1. Enterobius vermicularis 
2. Ascaris lumbricoides 
3. Trichocephalus trichiuris 

 
Упражнение №15 - 3часа 
МИКРОСКОПИРАНЕ НА ЦЕСТОДНИ ЯЙЦА 

1. Taenia spp. 
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2. Hymenolepis nana 
3. Dyphilobothrium latum 

 
Упражнение №16 - 2часа 
МИКРОСКОПИРАНЕ НА ТРЕМАТОДНИ ЯЙЦА 

1. Fasciola hepatica 
2. Dicrocelium lanceatum 

 
 

ИЗТОЧНИЦИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ПОДГОТОВКА 
 

1. Лабораторна диагностика на паразитните болести, ред. Р. Курдова, 2009 
2. Паразитология (учебник за полувисшите мед. институти) , ред. П. Петров, 1992 
3. Паразитни болести в страните с умерен и тропически климат ( учебник за студенти по 

медицина), ред. Г. Генов, 1993 
4. Практическа паразитология, Г. Генов, 1998 
5. Паразитни болести (наръчник за общопрактикуващи лекари), Д. Вучев, 2001 
6. Basic Laboratory Methods in Medical Parazitology, WHO – Geneva, 1991 

 
 
 

КОНСПЕКТ ПО МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ  
 

Практически изпит 
 

1. Устройство и обурудване на паразитологична лаборатория 
2. Работа със светлинен микроскоп, устройство и правила за микроскопиране на протозои 

(нативни и оцветени препарати) 
3. Материали за паразитологични изследване – вземане и изпращане в паразитологична 

лаборатория 
4. Лабораторно-паразитологична диагностика на висцерална лайшманиоза (материал и 

методи) 
5. Лабораторно-паразитологична диагностика на кожна и кожно-лигавична лайшманиоза 

(материал и методи) 
6. Лабораторно-паразитологична диагностика на  пикочо-полова трихимоноза (материал и 

методи) 
7. Лабораторно-паразитологична диагностика на ламблиоза/гиаргиоза  (материал и методи) 
8. Лабораторно-паразитологична диагностика на чревна амебиоза  (материал и методи) 
9. Лабораторно-паразитологична диагностика на чревна амебиоза – чернодробен амебен 

абсцес  (материал и методи) 
10. Лабораторно-паразитологична диагностика на заболявания, причинени от свободно-

живеещи амеби – неглерия и акантамебиаза (материал и методи) 
11. Лабораторно-паразитологична диагностика на индикаторни за СПИН паразитози – 

криптоспоридиоза, бластоцистоза  (материал и методи) 
12. Лабораторно-паразитологична диагностика на балантидиоза  (материал и методи) 
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13. Лабораторно-паразитологична диагностика на малария  (материал и методи) 
14. Лабораторно-паразитологична диагностика на пневмоцистоза  (материал и методи) 
15. Лабораторно-паразитологична диагностика на токсоплазмоза  (материал и методи) 
16. Културелна диагностика – принципи, показаниа, техника, хранителни среди 
17. Санитарно-паразитологични изследвания 
18. Серологична диагностика на паразитозите – показания, принципи, методи, интерпретация 

на резултатите 
19. Молекулярно биологични методи ( PCR – полимеразо-верижан реакция) – принципи и 

възможности за лабораторно-паразитологична диагностика 
20. Биологични методи за диагностика на протозойни заболявания, ксенодиагностика 
21. Паразитологично изследване на изпражнения за протозои – показания и методи 
22. Паразитологично изследване на кръв за малария – показания и методи 
23. Устройство и работа със светлинен микроскоп, правила за микроскопиране на хелминтни 

яйца и ларви, артефакти 
24. Правила за вземане на материал за паразитологично изследване за хелминти и изпращане в 

паразитологична лаборатория (консерванти, съхранение) 
25. Нативни методи за хелминтоовоскопия: нативна фекална намазка, микроскопиране на 

перианален секрет за хелминтни яйца 
26. Обогатителни методи: флотация 
27. Обогатителни методи: седиментация 
28. Хелминто-ларвоскопия : метод на Берман 
29. Култивиране на ларви: метод на Харада-Мори 
30. Компресивна трихинелоскопия 
31. Трихинелоскопия с „изкуствено смилане“ 
32. Изследване на урина за шистозомни яйца 
33. Макроскопска диагностика на хелминти: аскарис, ентеробиус, стробила от проглотиди от 

тении 
34. Санитарно-паразитологично изследване на външна среда 

Теоретичен изпит 
 

1. Амебиаза (чревна и извънчревна) 
2. Заболявания, причинени от свободно-живеещи амеби (неглериоза, акантамебиаза) 
3. Чревни протозоози, индикаторни за СПИН (криптоспоридиоза, бластоцистоза) 
4. Ламблиоза/ гиардиоза 
5. Балантидиоза 
6. Трихимонози (пикочо-полова , чревна , устна) 
7. Висцерална лайшманиоза (кала-азар) 
8. Кожна и кожно-лигавична лайшманиоза 
9. Малария – причинители, биологичен цикъл – развитие на паразитите в маларийния комар 

и в човека (спорогония, шизогония) 
10. Малария – обща клинична характеристика – основни симптоми. Диагностика 
11. Малария – видове –терциана, овале, квартана, тропика. Клинични различия и 

деференциално диагностични морфологични белези на причинителите 
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12. Токсоплазмоза (вродена и придобита) 
13. Пневмоцистоза 
14. Ентеробиоза 
15. Аскаридоза 
16. Трихоцефалоза 
17. Стронгилоидоза 
18. Трихинелоза 
19. Тениаринхоза 
20. Тениоза и цистицеркоза 
21. Хименолепидоза 
22. Дипилидиоза 
23. Дифилоботриоза 
24. Ехинококоза 
25. Фасциолоза 

Забележка: Всички нозологични единици следва да се представят по следния план: 
определение,етиология и биология на причинителя (причинител на зоболяването и биологичен 
цикъл) епидемиологични данни, клинична картина, паразитологична диагностика – материали и 
методи (изреждат се), лечебни средства, профилактика.
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3. Предпоставки 

Студентът трябва да притежава основни познания по биология и задълбочени 
познания от предходните семестри по микробиология, вирусология, паразитология и 
хигиена. Това ще подпомогне усвояването на учебния материал, предвид 
разглеждането на някои аспекти в етиологията и етиологичната диагностика, имащи 
неразривна връзка с класическата триада (източник на инфекция, механизъм на 
предаване и възприемчив органзиъм). Нейното съществуване осигурява запазването на 
микроорганзимите като биологичен вид и разпространението на заразните болести в 
човешката популация – въпроси, които от своя страна са свързани с клиничното 
протичане и прилаганите мерки за превенция и контрол.  

Препоръчително е студентите от трети курс да се явяват на изпит по 
„Инфекциозни болести и епидемиология” след издържан изпит по „Микробиология и 
вируслогогия” (I, II, III и IV  част).  
 

4.Академични ресурси 

Академичният състав, участващ в преподаването по дисциплината „Медицинска 
паразитология” включва преподаватели от Катедра по инфекциозни болести, 
паразитология и тропическа медицина. Академичен състав включва 1 хабилитиран 
преподавател, 2 нехабилитирани преподаватели - 1 с  научна степен „доктор” със 
съответната научна специалност. Лекциите се четат от хабилитиран преподавател 
(доцент ) с придобита научна степен (доктор) по съответната докторска програма.  

Практически упражнения се водят от хабилитирани или нехабилитирани 
преподаватели (1 асистент, 1 главен асистент). Нехабилитираните преподаватели 
притежават ОКС „магистър” по медицина и са назначени след конкурс. 

 
 
5. Материални ресурси 

 Катедрата по Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина 
разполага с 3 учебни зали, с което се обезпечава обучението на студентите. Залата по 
паразитология е снабдена с микроскопи и техника за мултимедийно презентиране. 
 
6. Лекционно обучение 

Лекциите се подготвят и изнасят по формата на мултимедийни презентации, 
които се предоставят по електронен път на студентите при проявен от тях интерес. 
Когато те включват материал, който не е разгледан в посочената задължителна и 
препоръчителна учебна литература, презентациите също се предоставят на студентите 
за ползване при подготовката им. Обемът и форматът на представяне на лекциите са 
избор на водещия лектор.  

7. Практически упражнения 
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Практическите упражнения се провеждат след подготовка на студентите по теми 
по предварително препоръчана литература. По време на упражненията се провеждат 
морфодиагностични изследвания, прилагат се обогатителни и   оцветителни   техники, 
извършват се различни културелни изследвания. Студентите придобиват умения по 
отношение на  имунологичните изследвания. Провеждат се дискусии, поставят се 
задачи за работа в екип (казуистични случаи).  По време на практическите упражнения 
се провежда заплануваното тестово изпитвания през семестъра. Отсъствия от 
упражнение се допускат само по уважителни причини (заболяване, освобождение от 
Деканата и др.).  
 

8. Информационни ресурси. Основна литература. Сайтове 

За подготовката на студентите се предоставя следния списък с препоръчителна 
литература: 

1. Лекционен курс – МУ Пловдив по паразитология 
2. Паразитни болести в страните с умерен и тропически  климат на проф Г. Генов 

1993г 
3. Паразитология (местни и тропически паразитози) по ред. На В. Боева – 

Бангъозова, К. Вутова 2008, 2014г 
4. Зоонози при хората и животните по ред. на проф.Мартинов,2012 
5. www.ecdc.europa.e 

 
9. Контролни работи.  

 На всяко упражнение студентите се препитват устно, извършва тестово 
изпитване. Оценките от устните препитвания и тестовете са компоненти при 
формирането на окончателната оценка на изпита. 

Примерен семестриален тест по Паразитология, (тестовете са върху протозоози и 
хелминтози): 

 
Специалност: медицински лаборант 
 
Име:.................................................................................................................................... 
Група:....................................Фак. №..............................................дата:.......................... 
 

Тест – I част протозои 
 

1.Какъв биологичен материал може да изследвате за жиардиоза: 
а) кръв 
б) фекална проба 
в) храчка 
г) жлъчен сок 
д) пунктат от лимфен възел 
 
2. При пациент със съмнение за токсоплазмоза, какъв материал може да изследвате: 
а) пунктат от костен мозък 
б) кръвен серум 
в) фецес 
г) околоплодна течност 
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д) храчка 
 
3. При пациент с диария и съмнение за амебиаза какво е необходимо: 
а) да се изследва фекална проба оцветена с Лугол 
б) да се направи посявка от фецес на среда на Павлова до 20 минута от отделянето 
в) да се направи фекална намазка оцветена по R-G 
г) да се микроскопира нативен препарат от фецес 
д) да се направи посявка от фецес на среда NNN 
 
4. Какво е характерно за морфологията на Balantidium coli: 
а) има аксостил и камшичета 
б) има малки размери и псевдоподи 
в) има големи размери, реснички, цитостома и цитопиг 
г) има вретеновидна форма и голямо ядро 
д) има двойна обвивка и четири ядра 
 
5. Какъв материал и метод се прилага при съмнение за пневмоцистоза: 
а) кръвна натривка  оцветена по R-G 
б) кръвен серум изследван серологично с метод ELISA 
в) натривка от бронхиален секрет оцветена по R-G 
г) пунктат от лимфен възел оцветен по R-G 
д) натривка от костен мозък оцветена по R-G 
 
6. Трихомоноза – начин на заразяване: 
а) въздушно-капков път 
б) контактно-битов 
в) директен контакт 
г) полов път 
д) хранителен път  
 
 
7. Кой е причинителя на лайшманиоза: 
а) комар 
б) папатак 
в) протозои 
г) мишевидни гризачи 
д) бактерия 
 
8. На каква среда се прави културелно изследване за трихимоноза: 
а) среда на NNN 
б) среда на Павлова 
в) среда TV 4 
г)  кръвен агар 
д) среда на Левин 
  
9. Пациент с висока температура и съмнение за лайшманиоза, напишете какви 
материали и методи на изследване могат да се приложат. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
Оценка:.......................................................Асистент:....................................................... 
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Специалност: медицински лаборант 
 
Име:.................................................................................................................................... 
Група:....................................Фак. №..............................................дата:.......................... 
 

Тест 1 – II част хелминти  
 
1.Какъв биологичен материал е необходимо за изследване при аскаридоза: 
а) кръв 
б) фекална проба 
в) храчка 
г) перианален отпечатък 
д) урина 
 
2. Какви обогатителни методи се прилагат при трихоцефалоза: 
а) метод на Берман 
б) метод на Харада-Мори 
в) метод на седиментация 
г) метод на флотация 
д) метод на ФЕМ (формалин-етеров метод) 
 
3. Какви методи за изследване могат да се приложат при болен със свинска тения: 
а) да се изследва фекална намазка оцветена с Лугол 
б) директна микроскопия на членче 
в) да се направи фекална намазка оцветена по R-G 
г) метод на седимнтация 
д) да се направи фекална намазка оцветена по Цил-Нилсън 
 
4. Кои яйца на хелминти се нуждаят от допълнително узряване във външната среда: 
а) ентеробиоза 
б) аскаридоза 
в) трихоцефалоза 
г) трихинелоза 
д) ехинококоза 
 
5. Кой е причинителят на кучешката тения: 
а) Taenia solium 
б) Taenia saginatus 
в) Diphyllobotrum latum 
г) Echinococcus granulosus 
д) Hymenolepis nana 
 
6. Какви начини на заразяване са възможни при трихинелоза: 
а) фекално-орален 
б) контактно-битов 
в) чрез консумация на заразени плодове и зеленчуци 
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г) чрез консумация на заразено месо 
д) чрез замърсена вода  
 
7. При кои хелминтози използваме имунологични методи за диагностика: 
а) ентеробиоза 
б) ехинококоза 
в) говежда тения 
г) трихинелоза 
д) рибна тения 
 
8. Представителите на клас трематоди са: 
а) плоски червеи 
б) кръгли червеи 
в) листовидни паразити 
г)  флагелатни паразити 
д) хермафродитни паразити 
  
9. Посочете материали и методи на изследване могат при трихинелоза 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Оценка:.......................................................Асистент:....................................................... 
 
Специалност: медицински лаборант 
 
Име:.................................................................................................................................... 
Група:....................................Фак. №..............................................дата:.......................... 
 

Тест 2 – II част хелминти  
 
1.Какъв биологичен материал е необходим за изследване при ентеробиоза: 
а) фекална проба 
б) кръв 
в) храчка 
г) перианален отпечатък 
д) урина 
 
2. Какви обогатителни методи се прилагат при аскаридоза: 
а) метод на Берман 
б) метод на Харада-Мори 
в) метод на седиментация 
г) метод на флотация 
д) метод на ФЕМ (формалин-етеров метод) 
 
3. Какви методи за изследване могат да се приложат при болен със говежда тения: 
а) да се изследва фекална намазка оцветена с Лугол 
б) директна микроскопия на членче 
в) да се направи фекална намазка оцветена по R-G 
г) метод на седимнтация 
д) метод на флотация 
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4. Кои яйца на хелминти се нуждаят от допълнително узряване в човека: 
а) ентеробиоза 
б) аскаридоза 
в) трихоцефалоза 
г) трихинелоза 
д) ехинококоза 
 
5. Кой е причинителят на рибната тения: 
а) Taenia solium 
б) Taenia saginatus 
в) Diphyllobotrum latum 
г) Echinococcus granulosus 
д) Hymenolepis nana 
 
6. Какви начини на заразяване са възможни при кучешка тения: 
а) фекално-орален 
б) контактно-битов 
в) чрез консумация на заразени плодове и зеленчуци 
г) чрез консумация на заразено месо 
д) чрез замърсена вода  
 
7. При кои хелминтози използваме имунологични методи за диагностика: 
а) ентеробиоза 
б) ехинококоза 
в) говежда тения 
г) трихинелоза 
д) рибна тения 
 
8. Представителите на клас трематоди са: 
а) плоски червеи 
б) кръгли червеи 
в) листовидни паразити 
г)  флагелатни паразити 
д) хермафродитни паразити 
  
9. Посочете материали и методи на изследване могат при ехинококоза 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
Оценка:.......................................................Асистент:....................................................... 
 
 
 
10. Самостоятелна работа и ангажираност на студента. 

 Самостоятелната работа на студентите се ръководи от преподавателите 
(асистентите) и е свързана със самоподготовка по предварително зададена тема и 
насоки за разработването ú. Част от упражнението се подготвя и представя от 
студентите. За подготовката им  за семестриалните тестови препитвания и изпита се 
предоставят обучителни тестове.  
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11. Сътрудничество между студентите и преподавателския екип. 

 Това сътрудничество се изразява в ангажираността на преподавателите при 
предварителната подготовка на студентите. При наличие на текущи трудности при 
усвояване на материала, преподавателите подпомагат студентите. В катедрата се 
обявява график за консултации в помощ на студентите, целящо по-доброто усвояване 
на разглеждания материал. Предоставя се възможност на студентите да се включват в 
научни разработки, извършвани от преподавателите в катедрата (при изявено желание 
от тяхна страна).  

12. Изпити (контрол на знанията на студентите)  

 Знанията на студентите се контролират чрез устни препитвания по време на 
семинарните упражнения. От тези препитвания се оформя текуща оценка. Друга оценка 
се оформя от две проведени тестови препитвания по време на семестъра. Практичният 
и теоретичен изпит протичат в два последователни дни  идвете оценки  оформят 
средноаритметично оценката на семестриалния изпит. Студентите се явяват на 
семестриален изпит след IV–ти семестър.  

13. Стандарти за оценяване. 
 
Студентите се оценяват по шестобална система от слаб (2) до отличен (6): 
   Отличен (6) – за много добро познаване на въпросите по паразитология, включени в 
съответните конспекти. Владеене на ключови знания и умения, възможности за 
собствено мислене. 
   Мн. Добър (5) - за добро познаване на въпросите по паразитология, включени в 
конспекта. Владеене на ключови знания и умения, свързани с превенцията и контрола 
на заразните заболявания. 
   Добър (4) – за основно познаване на въпросите  по паразитология включени в 
конспекта. Владеене на известни знания и умения, свързани с превенцията и контрола 
на паразитните заболявания.  
   Среден (3) - за ниско познаване на въпросите по паразитология, включени в 
конспекта.      
   Слаб (2) – не отговаря на нито едно от изискванията по-горе.  
При започване на учебната дисциплина (началото на 4-ти семестър) студентите се 
запознават подробно със стандартите за оценяване от преподавателите.  
 
14. Формиране на крайната оценка. 
 
Във формирането на крайната оценка взамат участие следните компоненти (К): 
1. Оценка от писмения семестриален изпит (К1) с коефициент на значимост 0.6. 
2. Текуща оценка от устните препитвания по време на семестъра (К2) с коефициент на 
значимост 0.2. 
3. Оценка от семестриалните тестови изпитвания (К3) с коефициент на значимост 0.2. 
Крайна оценка = (К1 Х 0.6) + (К2 Х 0.2) + (К3 Х  0.2) 
Ако една от компонентите на крайната оценка е слаб (2), то крайната оценка е също 
слаб (2). 
Писмените работи от семестриалния изпит се предоставят на студентите (при желание 
от тяхна страна) веднага след изпита и до 5 работни дни след датата на изпита. 
Компонентът Паразитология   е съгласуван с доц. д-р А.Петров, дм 
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Автор: Доц. д-р Красимира Енева, дм 

Ръководител Катедра: Доц. д-р О. Бойкинова, дм 

 

 

 

 


