
Одноклітинні 
еукаріоти 

Паразитичні найпростіші 
(протисти) 



Паразитизм – це форма співіснування організмів, 
при якій один організм (паразит) використовує 

інший організм (хазяїна) як джерело живлення та 
середовище існування 

 
Протозойними інвазіями називають захворювання, 

збудниками яких є еукаріотичні одноклітинні 
організми (протозої або протисти) 



Кишкова амеба живе у 
кишечнику,  

живиться його вмістом 
і не наносить шкоди людині 

Зріла циста 
 8-ядерна 

Пересування повільне, 
за допомогою 
псевдоніжок 

Дизентерійна амеба - збудник амебіазу (амебної 
дизентерії), живе у товстому кишечнику людини 

Циста – це захисна оболонка, що утворюється навколо деяких найпростіших організмів       
за несприятливих зовнішніх умов або в певні моменти їх життєвого циклу 

Зріла циста 4-ядерна 

Цисти потрапляють в організм здорової 
людини з забрудненою їжею, водою,  

з брудними руками 

Виділяє ферменти і проникає  
у стінку кишки, 

де живиться еритроцитами, 
викликає утворення виразок 



Лямблія - збудник лямбліозу, паразитує  
у кишечнику людини і хребетних тварин 

Лямблії мають грушоподібну форму, 
2 ядра, 4 пари джгутиків і спеціальний  
диск для прикріплення до кишечника 

Цисти потрапляють в організм 
здорової людини з забрудненою 
їжею, водою, з брудними руками 

Цисти зберігають життєздатність до 4 місяців, але чутливі до 
нагрівання і висушування, обробка хлором на них не діє 

Прояви лямбліозу: здуття і біль у животі, запори, 
проноси, слабкість, стомлюваність, головний біль 

Заковтування 

Розмноження лямблій 

Існування у тонкій кишці 

Перехід у товсту кишку 

Цисти 

Цисти у середовищі 

Цисти на продуктах 



Трипаносома - збудник «сонної хвороби» та хвороби 
Шагаса, паразитує у рідинах (кров, лімфа, 

спинномозкова рідина) 

Тіло витягнуте. Вздовж тягнеться 
джгутик, зв’язаний з тілом тонкою 

згорткою пелікули 

Життевий цикл трипаносом 
пов’язаний із двома хазяїнами: 
тривалий, який є резервуаром – 
людина або хребетна тварина, 
переносник – кровосисні комахи 

Хвороба призводить до виснаження, 
супроводжується лихоманкою. 
Без лікування закінчується смертю 

Висмоктуючи кров,  
муха поглинає паразитів 

Розмноження 

Дозрівання 
трипаносом 

Нагромадження збудників у 
хоботку і слинних залозах  

При укусі людина  
інфікується 

Проникнення в рідини 

Розмноження 

Муха цеце 



кістковий 
 мозок 

лімф. 
вузли 

селезінка 

Лейшманії – збудники лейшманіозів  
(шкірного та внутрішнього) 

Шкірний лейшманіоз має вигляд ран, що довго  
не загоюються.  

Ознаки внутрішнього лейшманіозу: лихоманка, 
недокрів’я, виснаження 

Так виглядають лейшманії 
в організмі комахи Такий вигляд лейшманій 

в клітинах крові людини  

Москіти – 
переносники  

лейшманій 

Укус москіта 

Проникнення 
 лейшманій 
в клітини крові 

Розмноження і 
дозрівання 

Перетворення 
 в іншу форму 

Укус москіта 

Розмноження 
 і дозрівання 



Перебіг малярії супроводжується лихоманкою, ознобом, 
потінням, збільшенням розмірів селезінки і печінки, анемією 

Малярійний плазмодій – збудник малярії 
уражає еритроцити крові 

Малярійний плазмодій 
 в крові людини 

Різні стадії плазмодію 

Множинний поділ 

Вихід плазмодіїв  
із еритроцита, 
його руйнування 

Утворення статевих клітин 

Статеві клітини потрапляють 
 до шлунка комара 

Злиття гамет 

Розвиток і розмноження 

Накопичення плазмодіїв  
у слинних залозах 

 комара 

Малярійний 
комар 

Проникнення у печінку 



Токсоплазма - збудник токсоплазмозу, що зазвичай 
перебігає легко. Проте для внутрішньоутробного плоду, у 
випадку якщо мати заразилася токсоплазмозом під час 
вагітності, а також для людини зі зниженим імунітетом, ця 
хвороба може мати серйозні наслідки, аж до летального 
результату 

Було доведено, що паразит може 
впливати на поведінку хазяїна. Існує 

декілька незалежних спостережень, які 
підтверджують роль зараження 

токсоплазмою у випадках прояву 
психічних захворювань 

  

Основним носієм є тварини родини 
Котячі, але може переноситися й 
деякими іншими теплокровними 

тваринами  Спорульовані  
ооцисти 

Неспорульовані  
ооцисти 

   Інфікована    
кішка 

Проміжний хазяїн 



• Т – Тохоplasmosis - токсоплазмоз 

• O – Others – інші інфекції (сифіліс, хламідіоз, кір, ВІЛ-інфекція, 
вірусні гепатити, папіломавірусна інфекція, грип, вірус Зіка, 
хвороба Лайма тощо) 

• R – Rubeola - краснуха 

• C – Cytomegalia – цитомегаловірусна інфекція 

• H – Herpes – герпесвірусна інфекція 

TORCH-інфекції - абревіатура латинських назв збудників 
внутрішньоутробних інфекцій, що найчастіше викликають 
патологію вагітності і плоду   



Трихомонада - збудник трихомоніазу 
(трихомонозу), що передається статевим 
шляхом і викликає запальні процеси 
сечостатевої системи 



• Дизентерійна амеба викликає ураження кишечника людини і хворобу 
амебіаз 

• Лямблії, проникаючи у кишечник хребетних, викликають лямбліоз 

• Трипаносоми викликають «сонну хворобу» людини,  переносниками є 
мухи «цеце» 

• Лейшманії викликають лейшманіози, переносниками є москіти 

• Малярійний плазмодій спричинює малярію, переносниками є 
малярійні комарі 

• Токсоплазма викликає токсоплазмоз, передається переважно при 
контакті з представниками родини котячих 

• Трихомонади викликають трихомоніаз, що передається статевим 
шляхом 

Основні протозойні інвазії людини   



• Дотримання правил особистої гігієни (миття рук) 

• Вживання в їжу вимитих овочів і фруктів, перевіреної води 

• Захист відкритих ділянок тіла від укусів комах 

• Використання протимоскітних сіток і репелентів  

• Боротьба із кровосисними комахами 

• Обачна поведінка із представниками родини Котячих 

• Утримування від випадкових статевих контактів 

 

Способи профілактики протозойних інвазій людини   


