Рикетсии, хламидии и
микоплазми

1. Рикетсии
а/ Обща характеристика
•Рикетсиите заемат преходно положение между
бактериите и вирусите. Наименованието им
произлиза от името на техния откривател - Рикетс.
Чикагският лекар проучва особеностите на
причинителя на петнистия тиф и през 1910 г.
публикува получените резултати. По време на
изследванията се заразява с петнист тиф и 10 дни
след публикуване на съобщението за откритите
бактериоподобни телца, умира. След него
проучванията се продължават от други учени, които
също стават жертва на този микроорганизъм.

Хауърд Рикетс

б/ Морфология и физиология
• По своите морфологични белези рикетсиите
приличат на бактериите, но по биологичните
си свойства се различават съществено от тях и
се доближават много до вирусите.
• Подобно на вирусите те не растат на
изкуствени хранителни среди, а се развиват
само в жива тъкан.
• По своите размери рикетсиите обаче се
различават съществено от вирусите. Те са
много по-големи от тях и не могат да
преминават през бактериалните филтри.
• Както и бактериите, рикетсиите могат да се
наблюдават с обикновен светлинен
микроскоп при увеличение 1000 пъти.

Рикетсиите са микроорганизми
с различна форма. Някои
видове имат коковидна форма
с диаметър около 0,5 (µm,
други са пръчковидни, а трети нишковидни. Пръчковидните
форми имат дължина 1-4 µm, а
при нишковидните дължината
може да достигне 20-40 µm.
в/ Устройство - Рикетсиите са
обвити от клетъчна стена и
цитоплазмена мембрана. В
цитоплазмата им се откриват
рибозоми, хроматинови зърна
и други включения. Клетките
съдържат ДНК и РНК.

Причинител на марсилската треска
(Rickettsia conorii)

г/ Размножаване - Подобно на вирусите, рикетсиите са строго вътреклетъчни паразити.
При лаборатории условия, те могат да се култивират само в жив обект (кокоши ембрион,
мозък от мишки и др.). При естествени условия паразитират върху различни видове
животни. Проникването им в клетките на гостоприемника е проводено задължително с
участието на паразит. Такива преносители на рикетсии са членостоноги паразити като
бълхи, комари, паяци, кърлежи и най-вече въшките.
Размножават се в клетките на
храносмилателния апарат на
членостоногите и в други техни
тъкани.
В човешкия организъм попадат
най- вече чрез слюнката на
кръвосмучещите паразити.
Рикетсиите се размножават
бинарно делене в клетките на
гостоприемника.

д/ Разпространение и
значение
• Рикетсиите са широко
разпространени в
природата. Описани са
повече от 40 вида, някои
от които причиняват
тежки и опасни
заболявания като петнист
тиф /пренася се от
въшки/, марсилска треска
/ пренася се от кърлежи/,
Q-треска (query, анг. неясен) и др.

петнист тиф

марсилска треска

2. Как става заразяването?
Бактерията се среща по селскостопанските и
домашните животни – крави, овце, кози, кучета, котки и
др. Най-често, човекът се заразява при вдишване на
спорите на бактерията или контакт с храни – мляко или
млечни продукти, в по-редки случаи това може да стане
и при ухапване от кърлеж.
1. Какво представлява Q
треската?
Q треската е инфекциозно
заболяване по хората и
Q треска
животните, причинявано от
бактерията Coxiella burnetii.

6. Каква е специфичната профилактика?
Съществуват ефективни ваксини, които,
обаче, не са част от имунизационния
календар. Прилагането им се препоръчва
само при високорискова работа с излагане
на животински продукти и/или
екскременти или пътуване в ендемични
райони.

3. Какви са симптомите на
Инкубационният период може да
варира в широки граници – 10 – 40 дни,
макар че най-често продължава 2 – 3
седмици. Симптоматиката започва
внезапно и силно наподобява грип –
неразположение, силно главоболие,
болки в мускулите и ставите, загуба
на апетит, суха кашлица, гадене,
повръщане и повишаване на
температурата. Постепенно, Q
треската преминава в атипична
пневмония. В по-редки случаите,
бактериите могат да причинят
хепатит с неразположение, треска,
уголемяване на черния дроб и болка в
областта на корема.

4. Какво е лечението?
Лечението може да се провежда успешно с
антибиотици – доксициклин, тетрациклин,
хлорамфеникол, или химиотерапевтици.

2. Хламидии
а/ същност - Хламидиите са
група микроорганизми,
които също водят строго
паразитен начин на живот.
Те имат кълбовидна форма с
диаметър около 1 µm.
Размножават се чрез делене
и имат характерен жизнен
цикъл с продължителност 23 часа.

б/ значение - Хламидиите
причиняват тежки заболявания при
човека като пситакоза, три- хома и
пневмония. Пситакозата е
заболяване по птиците, чрез които
се пренася на хората и има
пневмониеподобни симптоми.
Трахомата е заболяване на очите,
причинявано от един вид
хламидии. Други щамове на същия
вид инфектират гениталните
пътища и се пренасят по полов път.
Chlamydia рneumoniae причинява
инфекции на дихателните пътища.

3. Микоплазми
а/ същност - Микоплазмите са микроорганизми без клетъчна стена,
поради което не се оцветяват по Грам и имат променлива форма. Тя
варира от кълбовидна до удължена или нишковидна. Размерите им
са около 0,2-0,3 µm.

б/ устройство - Микоплазмите имат просто устройство и малък
геном. Отсъствието на клетъчна стена ги прави подобни на
протопластите. Микоплазмите се отличават от последните по това,
че могат да се делят и са устойчиви на осмотичен лизис.

в/ значение - Сред микоплазмите се срещат свободно живеещи
сапрофити и паразитни видове.

Микоплазмози - заболявания,
придизвикани от микоплазми и
протичащи с поражения на
дихателните органи
(респираторна микоплазмоза),
отделителната система
(урогенитална микоплазмоза),
ставите и редица други органи.

