
Тип Плоскі черви (Platyhelminthes). Клас Сисуни (Trematoda) 
 

 

 

 
  

Печінковий сисун 
(Fasciola hepatica) 

 
Доросла особина 

Китайський сисун, або 
клонорх  

(Clonorchis sinensis) 
 

Доросла особина 

Котячий сисун 
(Opisthorchis felineus) 

 
Доросла особина 

Ланцетоподібний 
сисун 

(Dicrocoelium 
lanceatum = 

D. dendriticum) 
 

Доросла особина 

 
  

Метагонім  
(Metagonimus yokogawai) 

 
Доросла особина 

Легеневий сисун 
(Paragonimus westermani) 

 
Доросла особина 

Кров’яний сисун  
(Schistosoma sp.) 

 
Доросла особина  
(самка і самець) 

 
 
 



Тип Плоскі черви (Platyhelminthes). Клас Стьожкові черви (Cestoda) 
 

 

 

 

Ціп’як озброєний,  
або свинячий (Taenia solium) 

 
Сколекс 

Ціп’як озброєний,  
або свинячий (Taenia solium) 

 
Гермафродитна проглотида 

Ціп’як озброєний,  
або свинячий (Taenia solium) 

 
Зріла проглотида 

 

 

 
Ціп’як неозброєний,  

або бичачий  
(Taeniarhynchus saginatus 

= Taenia saginata) 
 

Сколекс 

Ціп’як неозброєний,  
або бичачий 

(Taeniarhynchus saginatus 
= Taenia saginata) 

 
Гермафродитна проглотида 

Ціп’як неозброєний,  
або бичачий  

(Taeniarhynchus saginatus 
= Taenia saginata) 

 
Зріла проглотида 

 
Ціп’як неозброєний, або бичачий  

(Taeniarhynchus saginatus = Taenia saginata) 
 

Поперечний зріз зрілої проглотиди 



  
 

Стьожак широкий 
(Diphyllobothrium latum) 

 
Сколекс 

Стьожак широкий 
(Diphyllobothrium latum) 

 
Зріла проглотида 

Ціп’як карликовий  
(Hymenolepis nana) 

 
Цистицеркоїд 

 

 
Ціп’як карликовий  
(Hymenolepis nana) 

 
Сколекс 

Ціп’як карликовий 
(Hymenolepis nana) 

 
Доросла особина 

 
 

Ехінокок (Echinococcus granulosus) 
 

Доросла особина 

Альвеокок (Echinococcus multilocularis) 
 

Доросла особина 
 
 
 
 
 
  



Тип Круглі черви (Nemathelminthes). 
Клас Власне круглі черви (Nematoda) 

 

 
 

Аскарида людська 
(Ascaris lumbricoides) 

 
Доросла особина (самка і самець) 

Аскарида людська 
(Ascaris lumbricoides) 

 
Поперечний зріз самки 

  
Волосоголовець людський 

(Trichocephalus trichiurus = Trichuris trichiura) 
 

Самка 

Волосоголовець людський 
(Trichocephalus trichiurus = Trichuris trichiura) 

 
Самець 

  
Гострик дитячий  

(Enterobius vermicularis) 
 

Самка  

Кривоголовка дванадцятипала 
(Ancylostoma duodenale) 

 
Самець 



 
 

Кривоголовка дванадцятипала 
(Ancylostoma duodenale) 

 
Головний кінець 

Некатор 
(Necator americanus) 

 
Головний кінець 

  
Вугриця кишкова 

(Strongyloides stercoralis) 
 

Самка 

Трихінела 
(Trichinella spiralis) 

 
Личинка у м’язах 

 
Ришта 

(Dracunculus medinensis) 
 

Самець (ліворуч) і самка (праворуч) 

Нитчатка очна 
(Loa loa) 

 
Доросла особина в оці людини 

  



ЯЙЦЯ І ЛИЧИНКА ГЕЛЬМІНТІВ 
Яйця трематод 

 

 
  

 
Печінковий сисун  
(Fasciola hepatica) 

 
Яйце 

Котячий сисун  
(Opistorchis felineus) 

 
Яйце 

Легеневий сисун  
(Paragonimus westermani) 

 
Яйце 

  
 

 
Шистосома урогенітальна 

(Schistosoma haematobium) 
 

Яйце 

Шистосома Мансона 
(Schistosoma mansoni) 

 
Яйце 

Шистосома японська 
(Schistosoma japonicum) 

 
Яйце 

 

Яйця цестод 
 

   
Стьожак широкий (Diphyllobothrium latum) 

 
Яйце 

Ціп’як озброєний або 
неозброєний 
(Taenia spp.) 

 
Яйце 

Ціп’як карликовий 
(Hymenolepis nana) 

 
 

Яйце 
 



 
 

Яйця нематод 
 

  
 

Аскарида людська  
(Ascaris lumbricoides) 

 
Незапліднене яйце  

з білковою оболонкою 

Аскарида людська  
(Ascaris lumbricoides) 

 
Запліднене яйце  

без білкової оболонки 

Аскарида людська  
(Ascaris lumbricoides) 

 
Запліднене яйце  

з білковою оболонкою 

  
 

Волосоголовець людський 
(Trichocephalus trichiurus = 

Trichuris trichiura) 
 

Яйце 

Гострик дитячий  
(Enterobius vermicularis) 

 
Яйце 

Кривоголовка 
дванадцятипала 

(Ancylostoma duodenale) 
 

Яйце 
 

 
 

 

Вугриця кишкова 
(Strongyloides stercoralis) 

 
Рабдитоподібна личинка 

 

 


