
        HHEELLMMIINNTTHHOOLLOOGGYY  

DDeeffiinniittiioonn::    SSttuuddyy  ooff  ppaarraassiittiicc  wwoorrmmss    aanndd  tthheeiirr  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh    

  tthheeiirr  hhoossttss  

  HHeellmmiinntthhooss[[GGrreeeekk  wwoorrdd]]  ==  WWoorrmm  

TThheeyy  bbeelloonngg  ttoo  44  pphhyyllaa  

11..  NNeemmaatthheellmmiinntthheess  

22..  AAccaanntthhoocceepphhaallaa--  ppaarraassiittiicc  wwoorrmmss  aarrmmeedd  wwiitthh  aa      ssppiinnyy  
rroosstteelllluumm  

33..  AAnnnneelliiddaa  ––  TThhee  oonnllyy  ppaarraassiittiicc  AAnnnneelliiddss  aarree  lleeeecchheess..    
EEaarrtthhwwoorrmmss  aacctt  aass  II..HH..    ffoorr  aassccaarriiddss..  

44..  PPllaattyyhheellmmiinntthheess  ––  FFllaatt  wwoorrmmss..  WWoorrmmss  uussuuaallllyy    hheerrmmaapphhrrooddiitteess    

eexxcceepptt        SScchhiissttoossoommeess  

  

11..      NNeemmaatthheellmmiinntthheess    

  

AAnniimmaall  ffoorrmmss  ccoommmmoonnllyy  ccaalllleedd  nneemmaattooddeess  oorr  rroouunnddwwoorrmmss..  AArree  

uubbiiqquuiittoouuss  aanndd  aarree  ffoouunndd  iinn  ffrreesshhwwaatteerr,,  mmaarriinnee  aanndd  tteerrrreessttrriiaall  

eennvviirroonnmmeennttss..  MMoosstt  lliivvee  aa  ppaarraassiittiicc  lliiffee  tthhoouugghh  aa  nnuummbbeerr  aarree  ffrreeee--

lliivviinngg  

    

CCllaassss  NNeemmaattooddaa  

OOccccuurr  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  wwoorrlldd  iinn  aallll  aanniimmaallss  

OOccccuurr  iinn  aannyy  oorrggaann  oorr  ttiissssuuee  ooff  tthheeiirr  hhoosstt  ––  mmaajjoorriittyy  iinn  tthhee  GG..II..TT..  

TThheeiirr  bbooddyy  iiss  ccoovveerreedd  bbyy  aa  nnoonn--cceelllluullaarr  ccuuttiiccllee--  sshheedd  44    ttiimmeess    dduurriinngg  
lliiffee  ccyyccllee  

CCuuttiiccllee  iiss  mmooddiiffiieedd  iinn    ddiiffffeerreenntt  wwoorrmmss  ttoo  ppeerrffoorrmm  vvaarriioouuss    ffuunnccttiioonnss..  

CCuuttiiccuullaarr  ffeeaattuurreess  aarree  uusseedd  iinn  iiddeennttiiffyyiinngg  ddiiffffeerreenntt  ggeenneerraa  
  aanndd  ssppeecciieess  ooff  wwoorrmmss..  

EExxaammpplleess::  ii]]––  LLoonnggiittuuddiinnaall  ssttrriiaattiioonnss,,  ccrroossss  ssttrriiaattiioonnss;;      

                    iiii]]  AAllaaee  ==  llaatteerraall  eexxppaannssiioonn  ooff  ccuuttiiccllee  

  CCeerrvviiccaall  aallaaee,,    

  lloonnggiittuuddiinnaall  aallaaee,,    

  ccaauuddaall  aallaaee  

iiiiii]]  BBuurrssaa--  wweellll  ddeevveellooppeedd  ccaauuddaall  aallaaee  iinn  mmaalleess==  ffoorr  ggrraassppiinngg  tthhee            
ffeemmaallee  dduurriinngg  ccooppuullaattiioonn  



                        WWoorrmmss  iinn  OOrrddeerr  SSttrroonnggyylliiddaaee  aarree  BBuurrssaattee    NNeemmaattooddeess  

  

iivv]]  PPaappiillllaaee==  SSmmaallll  ccuuttiiccuullaarr  pprroojjeeccttiioonnss--  ttaaccttiillee  ppaappiillllaaee  

HHeeaadd  rreeggiioonn==  CCeepphhaalliicc  ppaappiillllaaee  

AAnntteerriioorr  rreeggiioonn==  CCeerrvviiccaall  ppaappiillllaaee  

TTaaiill  rreeggiioonn==  CCaauuddaall  ppaappiillllaaee  

  

vv]]BBoosssseess  ==  BBlliisstteerr--lliikkee  ssttrruuccttuurreess  oonn  tthhee  ccuuttiiccllee  ii..ee  iinn  
GGoonnggyylloonneemmaa      sspppp  

      

VVuullvvaa  ffllaapp  ––  CCoovveerrss  tthhee  vveennttrraall  ggeenniittaall  ppoorree==  VVuullvvaa  ooppeenniinngg  iinn                    

                                    HHaaeemmoonncchhuuss    ffeemmaalleess  

DDiiggeessttiivvee  ssyysstteemm==  SSttrraaiigghhtt  ttuubbee  ccoonnssiissttiinngg  ooff  mmoouutthh,,  mmuussccuullaarr      

                                                        ooeessoopphhaagguuss,,  iinntteessttiinneess  aanndd  aannuuss  ppoosstteerriioorrllyy  

MMoouutthh  ssuurrrroouunnddeedd  bbyy  lliippss==  AAssccaarriidd  sspppp,,    

    LLeeaaff  ccrroowwnn//  ccoorroonnaa  rraaddiiaattaa  eegg      OOeessoopphhaaggoossttoommuumm  sspppp  

        MMaayy  bbee  eexxppaannddeedd  ==  BBuuccaall  ccaappssuullee  

WWiitthhiinn  tthhee  mmoouutthh==  TTeeeetthh,,  ccuuttttiinngg  ppllaatteess,,  llaanncceettss,,  hhooookkss  ffoorr                                                        
                                aattttaacchhmmeenntt  aanndd  llaacceerraattiinngg  hhoosstt  ttiissssuuee  

OOeessoopphhaagguuss==  RRhhaabbddiittiiffoorrmm  ooeessoopphhaagguuss==  ffrreeee    lliivviinngg  

FFiillaarriiffoorrmm  ooeessoopphhaagguuss==  ssiimmppllee  cclluubb  sshhaappeedd==  ppaarraassiittiicc  

  

IInn  ffeemmaalleess  ––  VVuullvvaa  ooccccuurrss    oonn  vveennttrraall  ssiiddee  aanntteerriioorr  ttoo  aannuuss..    IInn        

                                      HHaaeemmoonncchhuuss  ccoovveerreedd  bbyy  vvuullvvaa  ffllaapp  

IInn  MMaalleess==  SSppiiccuullee  sshheeaatthh  ddoorrssaall  ttoo  ccllooaaccaa--  ccoonnttaaiinnss    ssppiiccuulleess==  aaiidd  iinn          

                              mmaaiinnttaaiinniinngg  ppaatteennccyy  ooff  vvuullvvaa  dduurriinngg    ccooppuullaattiioonn..    

IInn  TTrriicchhoossttrroonnggyylluuss  sspppp----  GGuubbeerrnnaaccuulluumm  oonn  ddoorrssaall  wwaallll  aanndd  TTeellaammoonn        

oonn    vveennttrraall  wwaallll  ooff  ccllooaaccaa    gguuiiddee  tthhee  ssppiiccuulleess..  

IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  OOFF  NNEEMMAATTOODDEESS::  DDoonnee  bbyy  uussee  ooff::  

  CCuuttiiccuullaarr  mmooddiiffiiccaattiioonnss  

  MMoouutthh  ppaarrttss  pplluuss  ssttrruuccttuurreess  wwiitthhiinn  ((iiff  aannyy))  

  MMaallee  rreepprroodduuccttiivvee  ssyysstteemm  

  FFeemmaallee  rreepprroodduuccttiivvee  ssyysstteemm  



  SSiizzee  ooff  wwoorrmmss  --lleennggtthh  aanndd  wwiiddtthh  

  

LLIIFFEE  CCYYCCLLEESS  

NNeeeedd  ttoo  kknnooww::  

11..  PPaarraassiittiicc  ssttaaggee  tthhaatt  lleeaavveess  tthhee  hhoosstt  ii..ee  eegggg  oorr  LL11  

22..  SSttaaggee  tthhaatt  ggeettss  iinnttoo  tthhee  hhoosstt[[iinnffeeccttiivvee]]  ==  iinn  tthhee  eegggg  oorr  LL33  

33..  WWhhaatt  hhaappppeennss  ttoo  tthhee  ssttaaggee  iinn  tthhee  hhoosstt  

44..  FFiinnaall  llooccaattiioonn  iinn  bbooddyy  ooff  hhoosstt  ==    PPrreeddiilleeccttiioonn  ssiittee  

        MMoosstt  nneemmaattooddeess  aarree  eeiitthheerr::  

      OOvviippaarroouuss      ==  llaayy  eeggggss,,                                                                                                        

                    OOvvoovviivviippaarroouuss==  llaarrvvaaee  ddeevveelloopp  iinn  tthhee  eegggg  iinnuutteerroo,,  uunnttiill          

                                                                  tthheeyy  aarree  rreeaaddyy  ttoo  hhaattcchh;;                                                                                                                      
    ootthheerrss  aarree            

                                VViivviippaarroouuss          ==  LLaarrvvaaee  aarree  nnoouurriisshheedd  iinnuutteerroo  bbyy  tthhee    

                        mmootthheerr  tthheenn  llaaiidd  aass  ––  LL11  

          LLiiffee  ccyyccllee  ccoonnssiisstt  ooff  eegggg,,  44  llaarrvvaall  ssttaaggeess  aanndd  aadduulltt..                                                      
EEaacchh  sseeppaarraatteedd  bbyy  aa  mmoouulltt  

DDeevveellooppiinngg  ffoorrmmss  aarree  ssyymmbboolliizzeedd  aass  LL11,,  LL22,,  LL33,,  LL44,,  LL55  

LL55  ==  iimmmmaattuurree  aadduulltt  aanndd  nnoott  sseeppaarraatteedd  bbyy  aa  mmoouulltt  ffrroomm  tthhee  aadduulltt..  
TThheerree    aarree  55  llaarrvvaall  ssttaaggeess  aanndd  44  mmoouullttss..  

MMoouullttss  ooff  llaarrvvaa  ttaakkee  ppllaaccee::  

  WWiitthhiinn  eegggg  bbeeffoorree  hhaattcchhiinngg==  AAssccaarriiss  sspppp  

  DDuurriinngg  tthhee  ffrreeee  eexxiisstteennccee==  HHaaeemmoonncchhuuss  sspppp  

  WWiitthhiinn  ttiissssuuee  ooff  iinntteerrmmeeddiiaattee  hhoosstt==  SSppiirroocceerrccaa  lluuppii  

  WWiitthhiinn  ttiissssuuee  ooff  ddeeffiinniittiivvee  hhoosstt==  TTrriicchhiinneellllaa  sspppp..  

LL11  aanndd  LL22  ==  ffrreeee  lliivviinngg,,  LL33  bbootthh  ffrreeee  lliivviinngg  aanndd  iinn  tthhee  hhoosstt..                
LL44  aanndd  LL55  ooccccuurr  iinn  ppaarraassiittiicc  eennvviirroonnmmeenntt  iinnssiiddee  tthhee  hhoosstt  

LL33==  iinnffeeccttiivvee  ssttaaggee  iinn  mmoosstt  nneemmaattooddeess..                                                                                          
LL22  iinnffeeccttiivvee  ssttaaggee  iinn    AAssccaarriiss  ssuuuumm  

TThhoossee  wwiitthh  iinnddiirreecctt  lliiffee  ccyyccllee==  LL11,,LL22,,  LL33  ooccccuurr  iinn  iinntteerrmmeeddiiaattee  
hhoosstt  wwhhiillee  LL33,,  LL44  aanndd  LL55  ooccccuurr  iinn  tthhee  ddeeffiinniittiivvee  hhoosstt==  NNaattuurraall  
hhoosstt  wwiillll  hhaarrbboouurr  tthhee  aadduulltt  ssttaaggee..  

DDiirreecctt  aanndd  IInnddiirreecctt  lliiffee  ccyycclleess  

DDiirreecctt==  PPaarraassiittee  nneeeeddss  oonnllyy  oonnee  hhoosstt  ttoo      
  ccoommpplleettee  tthhee  LLiiffee  CCyyccllee  

IInnddiirreecctt==  PPaarraassiittee  rreeqquuiirreess  aann  IInntteerrmmeeddiiaattee  aanndd  aa  DDeeffiinniittiivvee    hhoosstt..                                                                                                                                                                    



TThheerree  mmaayy  bbee  mmoorree  tthhaann  oonnee  iinntteerrmmeeddiiaattee  hhoosstt..  

PPrree--  nnaattaall  iinnffeeccttiioonn==  ppaarraassiitteess  ppaassss  ffrroomm  mmootthheerr  ttoo  ffooeettuuss  iinn  uutteerruuss..  
TThhee  ddiirreecctt  lliiffee  ccyyccllee  ccoonnttiinnuueess  iinn  yyoouunngg  aafftteerr  bbiirrtthh==  TTooxxooccaarraa  ccaanniiss  
iinn  ddoogg  

TTrraannss--ccoolloossttrraall  iinnffeeccttiioonn==  IInnffeeccttiioonn  ppaasssseedd  tthhrroouugghh  mmiillkk  uussuuaallllyy  
ccoolloossttrruumm==  TTooxxooccaarraa  vviittuulloorruumm  iinn  ccaallvveess  

IInn  mmoosstt  ccaasseess  eegggg  oorr  llaarrvvaa  iiss  iinnggeesstteedd  bbyy  tthhee  ffiinnaall  hhoosstt  oorr  llaarrvvaaee  mmaayy  
ppeenneettrraattee  sskkiinn  ooff  tthheeiirr  hhoosstt..  

IInn  iinnddiirreecctt  lliiffee  ccyycclleess,,  LL33  aarree  eeiitthheerr  iinnggeesstteedd  wwhheenn  tthhee  iinntteerrmmeeddiiaattee  
hhoosstt  iiss  eeaatteenn  oorr  mmaayy  bbee  iinnttrroodduucceedd  iinnttoo  tthhee  bbooddyy  ooff  ffiinnaall  hhoosstt  
wwhheenn  tthhee  iinntteerrmmeeddiiaattee  hhoosstt  ssuucckkss  bblloooodd  eegg  mmoossqquuiittooeess  ssuucckkiinngg  
bblloooodd  ffrroomm  ddooggss  iinnttrroodduuccee  mmiiccrrooffiillaarriiaa  ooff  DDiirrooffiillaarriiaa  iimmmmiittiiss  

  

BBUURRSSAATTEE  NNEEMMAATTOODDEESS--  OOrrddeerr  SSttrroonnggyylliiddaa  

TThheessee  llaayy  ttyyppiiccaall  ssttrroonnggyyllee  eeggggss==  eelllliippttiiccaall  iinn  sshhaappee..  

                                                                      

  
  TThhrreeee((33))  mmaaiinn  ffaammiilliieess  

11..  AAnnccyylloossttoommaattiiddaaee  

CCoommmmoonnllyy  ccaalllleedd  hhooookk  wwoorrmmss..                                                                                                                    
FFoouunndd  iinn  tthhee  ssmmaallll  iinntteessttiinneess  ooff  aanniimmaallss  aanndd  aarree  bblloooodd  
ssuucckkeerrss==  ccaauussiinngg  aannaaeemmiiaa..                                                                                                                    
HHeeaavvyy  iinnffeeccttiioonn  ccaauussee  ddeeaatthh..  

IInnffeeccttiioonn  iiss  bbyy  sskkiinn  ppeenneettrraattiioonn  ooff  LL33..  EEggggss  iinn  ffaaeecceess  

BBuunnoossttoommuumm  pplleebboottoommuumm  ––  ccaattttllee  

GGeeiiggeerriiaa  ppaacchhyysscceelliiss                    ––  sshheeeepp  aanndd  ggooaattss  

AAnnccyylloossttoommaa  ccaanniinnuumm                ––  ddoogg  

AAnnccyylloossttoommaa  ttuubbaaeeffoorrmmee      ––  ccaatt  

AAnnccyylloossttoommaa  bbrraazziilliieennssee        ––  ddoogg,,  ccaatt  aanndd    wwiilldd  ccaarrnniivvoorreess  

UUnncciinnaarriiaa  sstteennoocceepphhaallaa          ––  ddoogg,,  ccaatt  aanndd    ffooxx  

AAnnccyylloossttoommaa  dduuooddeennaallee          --  ppiigg  

  

22..  FFaammiillyy  SSttrroonnggyylliiddaaee  

FFoouunndd  iinn  tthhee  llaarrggee  iinntteessttiinneess  ooff  aanniimmaallss..  

TThheeyy  ccaauussee  nnoodduullee  ffoorrmmaattiioonn[[==nnoodduullaarr  wwoorrmmss]]          ccoonnddeemmnnaattiioonn  ooff  tthhee  iinntteessttiinneess  



IInnffeecctteedd  iinntteessttiinneess  ccaannnnoott  bbee  uusseedd  ffoorr  ssuuttuurree  ((ssuurrggiiccaall))mmaatteerriiaallss  

CChhaabbeerrttiiaa  oovviinnaa                                      --  SShheeeepp  

OOeessoopphhaaggoossttoommuumm  rraaddiiaattuumm              --  CCaattttllee  

OOeessoopphhaaggoossttoommuumm  ccoolluummbbiiaannuumm  --    ““  ““  

OOeessoopphhaaggoossttoommuumm  ddeennddaattuumm            ––    ppiigg  

OOeessoopphhaaggoossttoommuumm  qquuaaddrriissppiinnuullaattuumm    --  ppiigg  

  

33..  FFaammiillyy  ::TTrriicchhoossttrroonnggyylliiddaaee  

  HHaass  mmaannyy  ggeenneerraa  ooff  iimmppoorrttaannccee..  TThheessee  iinncclluuddee::  

11..HHaaeemmoonncchhuuss  ccoonnttoorrttuuss--  sshheeeepp  aanndd  ggooaattss  

  HHaaeemmoonncchhuuss  ppllaacceeii  ––  CCaattttllee  

  HHaaeemmoonncchhuuss  lloonnggiissttiippeess  ––  CCaammeell  

  GGaazzeelllloossttrroonnggyylluuss  lleerroouuxxii  --  GGaazzeellllee  

TThheessee  aarree  bblloooodd  ssuucckkiinngg  nneemmaattooddeess  ffoouunndd  iinn  tthhee  aabboommaassuumm..  
TThheeyy  ccaauussee  aannaaeemmiiaa,,  hhyyppoopprrootteeiinnaaeemmiiaa  ((bboottttllee  jjaaww))  aanndd  
ddeeaatthh..  

HHaaeemmoonncchhuuss  ccoonnttoorrttuuss  iiss  tthhee  mmoosstt  eeccoonnoommiiccaallllyy  iimmppoorrttaanntt  
nneemmaattooddee  ppaarraassiittee  ooff  lliivveessttoocckk((aanndd  wwiilldd  rruummiinnaannttss))  iinn  KKeennyyaa..  
CCaauusseess  mmoorrttaalliittiieess  iinn  kkiiddss  aanndd  llaammbbss  eessppeecciiaallllyy  wweeaanneerrss  

  

22..NNeemmaattooddiirruuss  ssppaatthhiiggeerr--  ffoouunndd  iinn  ssmmaallll  iinntteessttiinneess  ooff  sshheeeepp..  LLoonngg      
  tthhiinn  wwoorrmmss  ccaauussiinngg  ddiiaahhoorrrreeaa..  TThheeyy  llaayy  tthhee  llaarrggeesstt  ssttrroonnggyyllee                  
  eeggggss  wwhhiicchh  aarree  uussuuaallllyy  rruuggbbyy  bbaallll--sshhaappeedd..  

          

33..  CCooooppeerriiaa  ppeeccttiinnaattaa,,  CC..  ppuunnccttaattaa,,  CC..  ccuurrttiicceeii  ––      CC..  yyoosshhiiddaaii,,  CC..  
hhuunnggii--  OOccccuurr  iinn  ssmmaallll  iinntteessttiinneess  ooff  rruummiinnaannttss  

44..  TTrriicchhoossttrroonnggyylluuss  aaxxeeii  ––  FFoouunndd  iinn  tthhee  aabboommaassuumm  aanndd  ssmmaallll          
iinntteessttiinneess  ooff  rruummiinnaannttss;;    

TT..  ccoolluubbrriiffoorrmmiiss,,  TT..  vviittrriinnuuss,,  TT..  pprroobboolluurruuss  ==  FFoouunndd  iinn  tthhee                                                                                                            

      SSmmaallll  iinntteessttiinneess  

TThheessee  aarree  ssmmaallll  hhaaiirr--lliikkee  wwoorrmmss  tthhaatt  ccaauussee  ddiiaahhoorrrreeaa..  

55..  OOsstteerrttaaggiiaa  ––  OOccccuurrss  iinn  tthhee  ssmmaallll  iinntteessttiinneess  ooff  sshheeeepp  iinn                      
                  tteemmppeerraattee  rreeggiioonnss  

  

NNoonn  ––  bbuurrssaattee  nneemmaattooddeess  ––    



OOrrddeerr  AAssccaarriiddiiddaa  

11..  FFaammiillyy  AAssccaarriiddooiiddeeaa  ––  TThheessee  aarree  llaarrggee  wwoorrmmss  ffoouunndd  iinn  tthhee  ssmmaallll  
iinntteessttiinneess  ooff  aanniimmaallss..  TThheeyy  hhaavvee  33  wweellll  ddeevveellooppeedd  lliippss  aanndd  llaayy  
tthhiicckk--sshheelllleedd  eeggggss..    

IInnffeeccttiioonn  iiss  aaccqquuiirreedd  bbyy  iinnggeessttiioonn  ooff  LL22  iinn  ffoooodd  oorr  eeaarrtthhwwoorrmm  wwhhiicchh  
hhaass  iinnggeesstteedd  LL22..  IInnffeeccttiioonn  iiss  sseevveerree  iinn  yyoouunngg  wwiitthh  oobbssttrruuccttiioonn  ooff  
iinntteessttiinneess  lleeaaddiinngg  ttoo  ssttuunntteedd  ggrroowwtthh,,  lloowweerreedd  pprroodduuccttiioonn,,  ppoott  
bbeellllyy..  

RRoouutteess  ooff  iinnffeeccttiioonn::  

  ==  ppeerr  ooss,,  pprree--nnaattaall,,  ccoolloossttrraall  oorr  vviiaa  aa    ppaarraatteenniicc  hhoosstt..  

AAssccaarriiss  ssuuuumm  --  ppiigg  

TTooxxooccaarraa  vviittuulloorruumm  --  ccaallvveess    

TTooxxooccaarraa  ccaanniiss,,  TT..  ccaattii,,  TT..  lleeoonniinnaa  ––  ccaattss,,  ddooggss  aanndd  lliioonnss    

AAssccaarriiddiiaa  ggaallllii  --  CChhiicckkeenn    

PPaarraassccaarriiss  eeqquuoorruumm  ––  HHoorrssee  aanndd  ddoonnkkeeyy  

  
22..  OOrrddeerr  SSppiirruurriiddaa  

  FFaammiillyy  SSppiirruurriiddaaee  

AAdduullttss  ffoouunndd  iinn  lluummeenn  oorr  wwaallll  ooff  ssttoommaacchh  ooff  hhoorrsseess  aanndd  ddoonnkkeeyyss  

LLiiffee  ccyyccllee  iinnvvoollvveess  aann  aarrtthhrrooppoodd  iinntteerrmmeeddiiaattee  hhoosstt..    

IImmppoorrttaanntt  ggeenneerraa::  

HHaabbrroonneemmaa  mmuussccaaee  

HHaabbrroonneemmaa  mmeeggaassttoommaa==  iinntteerrmmeeddiiaattee  hhoosstt  iiss  hhoorrssee  ffllyy  

HHaabbrroonneemmaa  mmiiccrroossttoommaa  ==  iinntteerrmmeeddiiaattee  hhoosstt  iiss  SSttoommooxxyyss                      ccaallcciittrraannss  

  

  FFaammiillyy  TThheellaazziiiiddaaee  

TThheessee  aarree  ffoouunndd  iinn  tthhee  ccoonnjjuuccttiivvaall  ssaacc,,  llaaccrriimmaall  dduuccttss  aanndd  ddiiggeessttiivvee  
ttrraaccttss  ooff  bbiirrddss  aanndd  mmaammmmaallss..    

IImmppoorrttaanntt  GGeenneerraa::  

TThheellaazziiaa  rrhhooddeessiiii--  ccoonnjjuuccttiivvaall  ssaacc  iinn    ccaattttllee  

OOxxyyssppiirruurraa  mmaannssoonnii  ––  NNiiccttiittaattiinngg  mmeemmbbrraannee  ooff  cchhiicckkeenn  aanndd  
ttuurrkkeeyy  

SSppiirroocceerrccaa  lluuppii  ––  FFoouunndd  iinn  tthhee  wwaallllss  ooff  ooeessoopphhaagguuss,,  ssttoommaacchh                    aaoorrttaa  ==  ddoogg  aanndd    ffooxx..    

  DDuunngg  bbeeeettlleess  aacctt  aass  iinntteerrmmeeddiiaattee  hhoossttss..    CCaauussee  ttuummoorr  lleessiioonnss  iinn    

  ooeessoopphhaagguuss  wwhhiicchh    llaatteerr  sspprreeaadd  ttoo  tthhee  lluunnggss  aanndd  lloonngg  bboonneess..  



AAssccaarrooppss  ssttrroonnggyylliinnaa--  ssttoommaacchh  ooff  ppiiggss==  DDuunngg  bbeeeettlleess  aacctt  aass        

                                                                  iinntteerrmmeeddiiaattee  hhoossttss..  

GGoonnggyylloonneemmaa  ppuullcchhrruumm--  ooeessoopphhaagguuss  ooff  ccaattttllee  

GGoonnggyylloonneemmaa  iinngglluuvviiccoollaa  ––  ccrroopp  ooff  cchhiicckkeenn  

  

  
  

  

22..  PPhhyylluumm::  PPllaattyyhheellmmiinntthheess  --  CCllaasssseess  TTrreemmaattooddaa  aanndd    CCeessttooddaa  

  

TThheeyy  aarree  bbiillaatteerraallllyy  ssyymmmmeettrriiccaall  

TThhee  bbooddyy  hhaass  tthhrreeee  llaayyeerrss  ooff  ttiissssuueess  wwiitthh  oorrggaannss  aanndd  oorrggaanneelllleess  

NNoo  iinntteerrnnaall  bbooddyy  ccaavviittyy  

  

CCLLAASSSS::  TTrreemmaattooddaa  ==[[  ttrreemmaattooddeess    oorr  fflluukkeess]]  

MMoorrpphhoollooggyy::  

  DDoorrssoo--vveennttrraallllyy  ffllaatttteenneedd,,  uunnsseeggmmeenntteedd,,  lleeaaff  oorr  wwoorrmm  lliikkee..                                                          
NNoo  bbooddyy  ccaavviittyy  aanndd  oorrggaannss  eemmbbeeddddeedd  iinn  ppaarreenncchhyymmaa..    

  SSuucckkeerrss  oorr  hhooookkss  aattttaacchh  ppaarraassiitteess  ttoo  iinntteerrnnaall  oorrggaannss  ooff  tthhee  hhoosstt..  

  TThheeyy  hhaavvee  aa  mmoouutthh,,  aalliimmeennttaarryy  ccaannaall  bbuutt  ssoommee  hhaavvee  nnoo  aannuuss  

  TThheeyy  aarree  hheerrmmaapphhrrooddiitteess  eexxcceepptt  SScchhiissttoossoommeess    [[==uunniisseexxuuaall]]..  

LLiiffee  ccyycclleess  aarree  iinnddiirreecctt  ((OOrrddeerr  DDiiggeenneeaa))  oorr  ddiirreecctt  ((OOrrddeerr  MMoonnooggeenneeaa))  

MMoonnooggeenneeaa==  EEccttooppaarraassiitteess  ooff  ccoolldd  bbllooooddeedd  aaccqquuaattiicc  vveerrtteebbrraatteess  

DDiiggeenneeaa  ==  IImmppoorrttaanntt  iinntteerrnnaall  ppaarraassiitteess  ooff  ddoommeessttiicc  aanniimmaallss((aanndd  aallssoo      

                                mmaann))  

  

OOrrddeerr  DDiiggeenneeaa    

GGeenneerraa  aanndd  ssppeecciieess  

FFaasscciioollaa  hheeppaattiiccaa,,  FF..  ggiiggaannttiiccaa==  LLiivveerr  fflluukkeess  ooff  rruummiinnaannttss..                                                                

  LLiivveerr  iiss  tthhee  mmaaiinn  oorrggaann  aaffffeecctteedd..                                                                                                                                                            
LLeeaaff--sshhaappeedd  aanndd  ggrreeyyiisshh  bbrroowwnn..                                                                                                                      
IInntteerrmmeeddiiaattee  hhoossttss  aarree  ffrreesshh  wwaatteerr  ssnnaaiillss,,                                                                                                                                                                                                              



EEggggss  aarree  sshheedd  iinn  ffaaeecceess  aanndd  hhaattcchh  iinn  wwaatteerr  ttoo  mmiirraacciiddiiuumm[[iinnffeeccttiivvee  
ttoo  tthhee  ssnnaaiill]]--  

  TThheenn  ddeevveellooppss  tthhrroouugghh  tthheessee  ssttaaggeess::  
SSppoorrooccyysstt>>rreeddiiaaee>>cceerrccaarriiaaee>>mmeettaacceerrccaarriiaaee..  

  TThhiiss  iiss  tthhee  iinnffeeccttiivvee  ssttaaggee  ttoo  tthhee  ddeeffiinniittiivvee  hhoosstt  wwhhiicchh  eennccyyssttss  oonn  
wwaatteerr  ppllaannttss..        

  
SScchhiissttoossoommaa  ==  BBlloooodd  fflluukkeess..    

  HHaavvee  sseeppaarraattee  sseexxeess  aanndd  aarree  ffoouunndd  iinn  tthhee  ppoorrttaall  aanndd  mmeesseenntteerriicc  
vveeiinnss  ooff  mmaann  aanndd  aanniimmaallss..                                                                                                      
MMaalleess  hhaavvee  aa  GGyynneeccoopphhoorriicc  ccaannaall  ffoorr  hhoollddiinngg  tthhee  ffeemmaallee                                                                    
IInnffeeccttiivvee  ssttaaggee  iiss  cceerrccaarriiaaee  wwhhiicchh  ppeenneettrraattee  iinnttaacctt  sskkiinn  ttoo  bbeeccoommee  
sscchhiissttoossoommuullaa..    

  DDaammaaggee  ccaauusseedd  sseeeenn  iinn  tthhee  ddiiggeessttiivvee,,  uurrooggeenniittaall  ttrraaccttss                                                                                                                                                                                        
SScchhiissttoossoommaa  bboovviiss..  SS..  mmaatttthheeeeii  --  aanniimmaallss  

  

                                                                    

                                                                  MMaallee  aanndd  ffeemmaallee  SScchhiissttoossoommaa  sspppp  

  SS..  jjaappoonniiccuumm,,  SS..  hhaaeemmaattoobbiiuumm,,  ss..  mmaannssoonnii,,  SS..  mmeekkoonnggii  ccaauussee  
bbiillhhaarrzziiaa    iinn  mmaann..  IImmppoorrttaanntt  iinn  iirrrriiggaatteedd  aarreeaass..                                                        
FFrreesshh  wwaatteerr  ssnnaaiillss  aarree  iinntteerrmmeeddiiaattee  hhoossttss  



                                                            

      EEgggg  ooff  SS..  mmaannssoonnii  

    
OOtthheerrss::  DDiiccrrooccooeelliiuumm  ddeennddrriittiiccuumm  aanndd  PPaarraammpphhiissttoommuumm  

mmiiccrroobbootthhiirriiuumm  

DDiiccrrooccooeelliiuumm--LLaanncceett  fflluukkee..  SSlleennddeerr    aanndd  ffoouunndd  iinn  ppaannccrreeaattiicc  dduuccttss  ooff                                        

                        rruummiinnaannttss  

PPaarraammpphhiissttoommuumm--AAllssoo  ccaalllleedd  RRuummeenn  oorr  CCoonniiccaall  fflluukkeess..                                    

FFoouunndd  aass    bbooddiieess  iinn  rruummeenn  aanndd  rreettiiccuulluumm  ooff  rruummiinnaannttss..  TThheessee  aarree  

tthhiicckk  fflleesshhyy  ccyylliinnddrriiccaall  ppaarraassiitteess..  WWaatteerr  ssnnaaiillss  aarree  iinntteerrmmeeddiiaattee  

hhoossttss..  AAdduullttss  aarree  ccoommmmeennssaallss  bbuutt  llaarrvvaall  ssttaaggeess  aarree  ppaarraassiitteess  ooff  

tthhee  ssmmaallll  iinntteessttiinneess  wwhheerree  tthheeyy  ssuucckk  bblloooodd  aanndd  mmaayy  ccaauussee  

ddaammaaggee  

CCllaassss  CCeessttooddaa  [[CCeessttooddeess  //  TTaappee  wwoorrmmss]]  

  

EElloonnggaattee,,  sseeggmmeenntteedd,,  rriibbbboonn  lliikkee  aanndd  ffllaatttteenneedd  ddoorrssoo--vveennttrraallllyy..  

AAdduullttss  ooccccuurr  iinn  tthhee  ssmmaallll  iinntteessttiinneess  ooff  tthheeiirr  ddeeffiinniittiivvee  hhoossttss..  

TThheeyy  aarree  hheerrmmaapphhrrooddiitteess..                                                                                                      
IInnddiivviidduuaall  wwoorrmmss  hhaavvee  aa  ssccoolleexx  ((hheeaadd)),,  nneecckk  aanndd  ssttrroobbiillaa  
((sseeggmmeennttss  //  pprroogglloottttiiddss))  

SSccoolleexx==  aattttaacchhmmeenntt  wwiitthh  hhoollddffaasstt  ssttrruuccttuurreess==      
  hhooookkss,,ssuucckkeerrss,,  ssppiinneess,,  ggrroooovveess..        
  HHaass  rroosstteelllluumm  aatt  aappeexx  

NNeecckk==  aarreeaa  ooff  ssttrroobbiillaattiioonn  



SSttrroobbiillaa==  sseeggmmeennttss  wwiitthh  mmaallee  aanndd  ffeemmaallee  rreepprroodduuccttiivvee    oorrggaannss..  
  GGrraavviidd  sseeggmmeennttss  aarree  ffuullll  ooff  ffuullllyy  ddeevveellooppeedd  eemmbbrryyooss..                                                                                                                              
  EEggggss  ppaasssseedd  oouutt  iinn  ffaaeecceess  

  

GGeenneerraall  LLiiffee  CCyyccllee  

IInnddiirreecctt  eexxcceepptt  aa  ffeeww  lliikkee  HHyymmnnoolleeppiiss  nnaannaa  

IInnvvoollvveess  ddeeffiinniittiivvee  hhoosstt  [[DDHH]]  aanndd  iinntteerrmmeeddiiaattee  hhoosstt[[IIHH]]  

AAdduullttss  iinn  tthhee  SSmmaallll  IInntteessttiinneess((SSII))  ooff  DDHH  pprroodduuccee  eeggggss--  ffaaeecceess--  
iinnggeesstteedd  bbyy  IIHH..  LLaarrvvaall  ffoorrmmss  iinn  eeggggss--  oonnccoosspphheerreess  

TThheeyy  ttrraavveell  ttoo  pprreeddiilleeccttiioonn  ssiittee  ttoo  bbeeccoommee  mmeettaacceessttooddee  

VVaarriieettyy  ooff  mmeettaacceessttooddeess  ooccccuurr  eegg  ccyyssttiicceerrccuuss  

OOnnee  oorr  mmoorree  IIHH  oorr  ppaarraatteenniicc  hhoossttss  mmaayy  bbee  iinnvvoollvveedd  

DDHH  iinnffeecctteedd  bbyy  iinnggeessttiinngg  IIHH  oorr  iittss  ttiissssuueess  wwiitthh  iinnffeeccttiivvee  mmeettaacceessttooddee  
wwhhiicchh  ddeevveellooppss  ttoo  aadduulltt  ttaappee  wwoorrmm  iinn  tthhee  ssmmaallll  iinntteessttiinneess  ooff  DDHH  

AADDAAPPTTAATTIIOONNSS  OOFF  TTAAPPEEWWOORRMMSS  

HHaavvee  ssuucckkeerrss  aanndd  //  oorr  hhooookkss  oonn  tthheeiirr  hheeaaddss  ffoorr  aattttaacchhmmeenntt  ttoo  tthhee  

iinntteessttiinnaall  wwaallll  ooff  tthheeiirr  hhoosstt..  

HHaavvee  ffllaatttteenneedd  bbooddiieess  tthhaatt  ooffffeerr  aa  llaarrggee  ssuurrffaaccee  aarreeaa  ffoorr  aabbssoorrppttiioonn  ooff  

ffoooodd  mmaatteerriiaallss  aaccrroossss  tthhee  bbooddyy  wwaallll..  

TThheeyy  sseeccrreettee  aa  lloott  ooff  mmuuccuuss  aanndd  aannttii--eennzzyymmee  ssuubbssttaanncceess  tthhaatt  pprrootteecctt  

tthheemm  ffrroomm  tthhee  ddiiggeessttiivvee  aaccttiioonn  ooff  tthhee  hhoosstt’’ss  eennzzyymmeess..  

EEaacchh  wwoorrmm  pprroodduucceess  mmiilllliioonnss  ooff  eeggggss  tthhaatt  rreemmaaiinn  iinnffeeccttiivvee  ffoorr  lloonngg  

ppeerriiooddss  ooff  ttiimmee  eennssuurriinngg  ssuucccceessssffuull  ttrraannssmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  nneexxtt  

hhoosstt..  

TThheeyy  ccaann  rreessppiirree  aannaaeerroobbiiccaallllyy  aanndd  tthhuuss  aarree  aabbllee  ttoo  ssuurrvviivvee  tthhee  vveerryy  

llooww  ooxxyyggeenn  ccoonncceennttrraattiioonn  iinn  tthhee  hhoosstt’’ss  gguutt..  

HHaavvee  iinntteerrmmeeddiiaattee  hhoossttss  tthhaatt  eennhhaannccee  tthhee  eeffffiicciieennccyy  ooff  ttrraannssmmiissssiioonn  

ffrroomm  oonnee  hhoosstt  ttoo  aannootthheerr..  

CCllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  CCeessttooddeess  

1111  OOrrddeerrss  bbuutt  oonnllyy  22  aarree  ooff  VVeetteerriinnaarryy  aanndd  MMeeddiiccaall  IImmppoorrttaannccee..  

11..  CCyycclloopphhyylllliiddeeaa  ––  44  ssuucckkeerrss  oonn  ssccoolleexx  

22..    PPsseeuuddoopphhyylllliiddeeaa  ––  hhaavvee  ssuucckkiinngg  ggrroooovveess  

  

OOrrddeerr  CCyycclloopphhyylllliiddeeaa  ––  mmaannyy  ffaammiilliieess,,  ggeenneerraa  aanndd    ssppeecciieess                          VVeetteerriinnaarryy  aanndd  PPuubblliicc  HHeeaalltthh  iimmppoorrttaannccee..  

GGeenneerraall  CChhaarraacctteerriittiiccss  ooff  tthhee  OOrrddeerr    CCyycclloopphhyylllliiddeeaa  



  SSccoolleexx  ––  44  ssuucckkeerrss,,  RRoosstteelllluumm  pprreesseenntt  wwiitthh  oorr  wwiitthhoouutt    hhooookkss..  

  LLaarrvvaall  ssttaaggeess  ((mmeettaacceessttooddeess))  ““bbllaaddddeerr  wwoorrmmss””  ––  VVaarriioouuss  ttyyppeess  ––    

                                                CCyyssttiicceerrccuuss,,  SSttrroobbiilloocceerrccuuss,,      CCooeennuurruuss,,  

                                      HHyyddaattiidd  ccyysstt  ––eexxooggeennoouuss  ddaauugghhtteerr  ccyyssttss                                      

                                                                                        ffoorrmmeedd  ffrroomm  mmootthheerr  ccyyssttss..    

  PPrroottoossccoolliicceess  mmaayy  ddeettaacchh  ffrroomm  ggeerrmmiinnaall    mmeemmbbrraannee  ––  ttoo    

        bbeeccoommee  hhyyddaattiidd  ssaanndd  iinn  mmootthheerr    ccyysstt..  

  CCyyssttiicceerrccooiidd--  ssoolliidd  bbooddiieedd  oorrggaanniissmm  

  

FFaammiilliieess  iinn  OOrrddeerr  CCyycclloopphhiilllliiddeeaa  

TTaaeenniiiiddaaee,,  AAnnaapplloocceepphhaalliiddaaee,,  DDiilleeppiiddiiddaaee,,  DDaavvaaiinneeiiddaaee,,  
HHyymmnnoolleeppiiddiiddaaee  aanndd  MMeessoocceessttooddiiddaaee  

FFaammiillyy  TTaaeenniiiiddaaee  ––  MMaaiinn  cchhaarraacctteerriissttiiccss  

  AAdduullttss  iinn  SSmmaallll  IInntteessttiinnee    ooff  mmaann  aanndd  ccaarrnniivvoorreess  

  IInntteerrmmeeddiiaattee  hhoossttss  aarree  mmaammmmaallss,,  ssccoolleexx  hhaass  rroosstteelllluumm        aarrmmeedd          

                                                                                                            ((ddoouubbllee  rrooww  ooff  hhooookkss))..  

  IInn  ssoommee  ssppeecciieess,,  ggrraavviidd  sseeggmmeennttss  lloonnggeerr  tthhaann  wwiiddee..  

  LLaarrvvaall  ssttaaggeess  aarree::  CCooeennuurruuss,,  CCyyssttiicceerrccuuss,,    SSttrroobbiilloocceerrccuuss  aanndd  
HHyyddaattiiddss  aanndd  aarree  ffoouunndd  iinn  ttiissssuueess  aanndd  oorrggaannss  ooff    tthhee  IInntteerrmmeeddiiaattee  
hhoossttss..  

SSuummmmaarryy  ooff  CCeessttooddeess  iinn  ffaammiillyy  TTaaeenniiiiddaaee  

GGeennuuss  EEcchhiinnooccooccccuuss  ggrraannuulloossuuss  

LLaarrvvaall  eecchhiinnooccooccccoossiiss  ––  RReessuullttss  ffrroomm  iinnffeeccttiioonn  wwiitthh  aannyy  ooff  tthhee  
ffoolllloowwiinngg  ssppeecciieess::  EE..  ggrraannuulloossuuss  ((mmoosstt  ccoommmmoonn)),,  EE..  mmuullttiillooccuullaarriiss,,  
EE..  vvooggeellii  ((CCeennttrraall  aanndd  SSoouutthh  AAmmeerriiccaa))  aanndd  EE..  oolliiggaarrtthhrruuss  ((ccaatt  DDHH  
iinn  CCeennttrraall  aanndd  SSoouutthh  AAmmeerriiccaa))  

AAdduullttss  ooccccuurr  iinn  tthhee  ssmmaallll  iinntteessttiinneess  ooff  ccaarrnniivvoorreess  

MMeettaacceessttooddeess  ––  hhyyddaattiidd  ccyyssttss  iinn  hheerrbbiivvoorreess  aanndd  oommnniivvoorreess  iinn  aannyy              

      oorrggaann  bbuutt  uussuuaallllyy  lliivveerr  aanndd  lluunnggss  

MMoorrpphhoollooggyy  ––  aadduulltt  22  ––  77  mmmm,,  33  pprroogglloottttiiddss  wwhhiicchh  aarree  tteerrmmiinnaall  aanndd  
mmoorree  tthhaann  hhaallff    lleennggtthh  ooff  wwhhoollee    wwoorrmm..                                                                                                
SSccoolleexx  hhaass  44  ssuucckkeerrss,,  rroosstteelllluumm  aarrmmeedd  wwiitthh  22  rroowwss  ooff  cciirrccuullaarr  
hhooookkss..  

LLiiffee  ccyyccllee  ––  eeggggss  ppaasssseedd  oouutt  iinn  ffaaeecceess  ooff  DDHH..                                                                                                                                
TThheeyy  aarree  iinnggeesstteedd  bbyy  IIHH  aanndd  oonnccoosspphheerreess  aarree  rreelleeaasseedd  iinn  tthhee  
ssmmaallll  iinntteessttiinneess    --  ttrraavveell  tthhrruu’’  ppoorrttaall  ssyysstteemm  ttoo  lliivveerr    ttoo  bbeeccoommee    
hhyyddaattiidd  ccyyssttss  ––  ootthheerrss  ttoo  lluunnggss  

  IInn  mmaann,,  tthheeyy  aaffffeecctt  tthhee    lloonngg  bboonneess,,  bbrraaiinn  aanndd  eeyyeess  wwhheerree  tthheeyy    



      ffoorrmm  fflluuiidd  ffiilllleedd  ccyyssttss  wwhhiicchh  iinnccrreeaassee  iinn  ssiizzee((aanndd  mmaayy          

      bbeeccoommee  ccaallcciiffiieedd))..                                                                                                  

      TThhiiss  lleeaaddss  ttoo  hhyyddaattiidd  ddiisseeaassee  

TTwwoo  lliiffee  ccyycclleess  iinn  KKeennyyaa  ::  

>>DDoommeessttiicc  ccyyccllee  ––  ddoogg[[DDHH]]--  rruummiinnaannttss[[IIHH]]00  iinn  TTuurrkkaannaa  

  NNoottee::  mmaann  iiss  aa  ddeeaadd--eenndd  hhoosstt  

>>SSyyllvvaattiicc  ccyyccllee  ––  wwiilldd  ccaarrnniivvoorreess[[DDHH]]  aanndd  wwiilldd  aanniimmaallss  ––  MMaaaassaaii  llaanndd  
  

PPootteennttiiaall  ffiinnaall  hhoossttss  ffoorr  EEcchhiinnooccooccccuuss  

  LLiioonn  ((PPaanntthheerraa  lleeoo))  

  WWiillddccaattss  ((ffeelliiss  lliibbyyccaa))  

  JJaacckkaall  ((ccaanniiss  sspppp))  

  HHuunnttiinngg  ddooggss  ((llyyccaaoonn  ppiiccttuuss))  

  CCaappee  ffooxxeess  ((vvuullppeess  cchhaammaa))  

  SSppootttteedd  hhyyeennaa  ((ccrrooccuuttaa  ccrrooccuuttaa))  

IInntteerrmmeeddiiaattee  hhoossttss  

WWiillddeerrbbeeeesstt  ((CCoonnnnoocchhaaeetteess  ttaauurriinnuuss))  

CCaappee  bbuuffffaalloo  ((SSnnyycceerrccuuss  ccaaffffeerr))  

ZZeebbrraa  ((EEqquuuuss  bbuurrcchheellllii))  

WWaarrtthhoogg  ((PPhhaacchhooccooeerruuss  aaeetthhiiooppiiccuuss))  

OOrryyxx  ((oorryynnxx  ggaazzeellllaa))  

  

PPaatthhooggeenneessiiss  aanndd  EEppiiddeemmiioollooggyy  ooff  CCyycclloopphhiilllliiddeeaa  

AAdduullttss  aarree  hhaarrmmlleessss  ttoo  ccaarrnniivvoorreess  

HHyyddaattiidd  ccyyssttss  ccaauussee  ppaatthhoollooggiiccaall  lleessiioonnss  aanndd  cclliinniiccaall  ssiiggnnss  oonnllyy  iinn  mmaann  
==  HHyyddaattiiddoossiiss  

SSeevveerriittyy  ddeeppeennddss  oonn;;  

          >>oorrggaann  aaffffeecctteedd,,    

          >>nnuummbbeerr  ooff  ccyyssttss  iinn  tthhee  oorrggaann,,    

          >>ssiizzee  ooff  ccyyssttss  

EEffffeeccttss  aarree  tthhoossee  ooff  ssppaaccee  ooccccuuppyyiinngg  lleessiioonnss  ssuucchh  aass  aasscciitteess,,  ddyyssppoonneeaa            
aanndd  ddiiggeessttiivvee  ddiissttuurrbbaanncceess  

CCyyssttss  iinn  bboonnee  mmaarrrrooww  ––  mmaayy  ccaauussee  ffrraaccttuurreess  

IInncciiddeennccee  ooff  ddiisseeaassee  hhiigghheesstt  iinn  ppaassttoorraall  aarreeaass  dduuee  ttoo  cclloossee  aassssoocciiaattiioonn  
ooff  mmaann  aanndd  ddooggss..        ((NNBB::  RRoollee  ooff  ddoogg  aass  aa  ddoommeessttiicc  mmaaiidd))  



DDoogg  aanndd  mmaann  sshhaarree  ccoommmmoonn  wwaatteerr  ssoouurrcceess..  TThheeyy  mmaayy  bbee  ggiivveenn  aass  
bbrriiddee''ss  ggiifftt  dduurriinngg  wweeddddiinngg  

IInnffeeccttiioonn  sspprreeaaddiinngg  ttoo  uurrbbaann  aarreeaass  dduuee  ttoo  uussee  ooff  iinnffeecctteedd  ooffffaallss  

  

  
FFaammiillyy  AAnnoopplloocceepphhaalliiddaaee  

MMaaiinn  cchhaarraacctteerriissttiiccss  

SSccoolleexx  nnoo  rroosstteelllluumm  oorr  hhooookkss  

PPrroogglloottttiiddss  aarree  wwiiddeerr  tthhaann  lloonngg  wwiitthh  11  oorr    22  sseettss  ooff  ggeenniittaall  oorrggaannss  

EEggggss  hhaavvee  tthhrreeee  ccoovveerriinnggss::  

>>vviitteelllliinnee    mmeemmbbrraannee,,  

>>aallbbuummiinnoouuss  ccooaatt  aanndd    

>>cchhiittiinnoouuss  mmeemmbbrraannee..    

AArree  ppeeaarr--sshhaappeedd  wwiitthh  aa  ppaaiirr  ooff  hhooookkeedd    pprroojjeeccttiioonnss  

CCyyssttiicc  ssttaaggeess  aarree  ccyyssttiicceerrccooiiddss  ––  iinn    mmiittee  ooff  tthhee  ffaammiillyy  OOrriibbaattiiddaaee  
..  

IInnffeeccttiioonn  aaccqquuiirreedd  tthhrruu’’  hheerrbbaaggee  

  

GGeennuuss  AAnnoopplloocceepphhaallaa  

OOccccuurrss  wwoorrllddwwiiddee  iinn  eeqquuiinneess  aanndd  tthheerree  aarree  sseevveerraall  sspppp    

AA..  mmaaggnnaa  ––  jjeejjuunnuumm  ooff  hhoorrsseess  aanndd  ddoonnkkeeyyss..  WWhheenn  iinn  llaarrggee  

nnuummbbeerrss    tthheeyy  ccaauussee  ccaattaarrrrhhaall  oorr  hhaaeemmoorrrrhhaaggiicc  eenntteerriittiiss  

AA..  ppeerrffoolliiaattaa  ––  FFoouunndd  iinn  llaarrggee  aanndd  ssmmaallll  iinntteessttiinneess  ooff  hhoorrsseess  aanndd  

ddoonnkkeeyyss..  LLooccaalliisseess  nneeaarr  iilleeoocceeccaall  oorriiffiiccee          

  CCaauusseess  ssmmaallll  ddaarrkk  ddeepprreesssseedd  uullcceerraattiivvee  lleessiioonnss..  

    PPeerrffoorraattiioonnss  lleeaaddiinngg  ttoo  ppeerriittoonniittiiss  mmaayy  ooccccuurr  

GGeennuuss  PPaarraannoopplloocceepphhaallaa--    

PP..  mmaammiillllaannaa--  SSmmaallll  IInntteessttiinnee    aanndd  ooccccaassiioonnaallllyy  ssttoommaacchh  ooff  hhoorrssee  

  

GGeennuuss  MMoonniieezziiaa  

MM..  eexxppaannssaa  ––  SSmmaallll  IInntteessttiinnee    ooff  rruummiinnaannttss  ––  uupp  ttoo  660000  ccmm  

                                  EEggggss  rroouugghhllyy  ttrriiaanngguullaarr  wwiitthh  wweellll    ddeevveellooppeedd  ppyyrriiffoorrmm          



                                  aappppaarraattuuss  

MM..  bbeenneeddeennii  ––  OOccccuurrss  iinn  ccaattttllee  

CCyyssttiicceerrccooiiddss  ddeevveelloopp  iinn  oorriibbaattiidd  mmiitteess..  RRuummiinnaannttss  iinnffeecctteedd  bbyy  
iinnggeessttiioonn  ooff    iinnffeecctteedd  mmiittee  iinn  hheerrbbaaggee  

IInnffeeccttiioonn  ccoommmmoonn  iinn  yyoouunngg  uupp  ttoo  66  mmoonntthhss  ooff  aaggee..                                                                            
AAdduullttss  ––  eexxppeerriieennccee  lliigghhtt  iinnffeeccttiioonnss  

  

FFaammiillyy  DDiilleeppiiddiiddaaee  

MMaaiinn  cchhaarraacctteerriissttiiccss  

SSmmaalllleerr  tthhaann  TTaaeenniiiiddaaee  aanndd  AAnnoopplloocceepphhaalliiddaaee  

WWeellll  ddeeffiinneedd  rroosstteelllluumm  wwiitthh  aarrmmeedd  ssuucckkeerrss  

SSeeggmmeennttss  hhaavvee  11  oorr  22  sseettss  ooff  ggeenniittaall  oorrggaannss  

GGeennuuss  DDiippyylliiddiiuumm  ccaanniinnuumm  

SSmmaallll  iinntteessttiinneess  ooff  ccaarrnniivvoorreess  aanndd  mmaann  eessppeecciiaallllyy..  

RRoosstteelllluumm  rreettrraaccttaabbllee  aanndd  aarrmmeedd  wwiitthh  33  oorr  44  rroowwss  

22  sseettss  ooff  ggeenniittaall  oorrggaannss,,  oovvaarryy  aanndd  vviitteelllliinnee  ggllaannddss  ffoorrmm  aa  mmaassss  
oonn  eeiitthheerr  ssiiddee  ––  lliikkee  aa    bbuunncchh  ooff  ggrraappeess  

MMaattuurree  ggrraavviidd  pprroogglloottttiiddss  aarree  eelloonnggaattee  oovvaall  iinn  sshhaappee  

  

  

FFaammiillyy  DDiipphhyylllloobbootthhrriiiiddaaee  

MMaaiinn  cchhaarraacctteerriissttiiccss  

SSccoolleexx  hhaass  nnaarrrrooww  ddeeeepp  mmuussccuullaarr  ggrroooovveess  ccaalllleedd  bbootthhrriiaa  oonn  
ddoorrssaall  aanndd  vveennttrraall  aassppeeccttss  

SSccoolleexx  nnoott  aarrmmeedd  

OOnnee  sseett  ooff  ggeenniittaall  oorrggaannss  

EEggggss  aarree  ooppeerrccuullaatteedd  lliikkee  tthhoossee  ooff  TTrreemmaattooddeess  

  

GGeennuuss  DDiipphhyylllloobbootthhrriiuumm  llaattuumm  

IInn  SSmmaallll  IInntteessttiinnee    ooff  mmaann,,  ddoogg,,  ccaatt,,  ppiigg,,  22  ––  1122  mmeetteerrss  wwiitthh  uupp  
ttoo  33000000  sseeggmmeennttss..  

WWhheenn  ffrreesshh,,  iittss  yyeelllloowwiisshh  ggrreeyy  wwiitthh  ddaarrkk  cceennttrraall  mmaarrkkiinnggss  dduuee  ttoo  
pprreesseennccee  ooff  uutteerruuss  aanndd  eeggggss  

TThhiiss  iiss  uusseedd  ffoorr  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  

LLiiffee  ccyyccllee  



EEggggss  iinn  ffaaeecceess  ooff  ffiinnaall  hhoosstt--  ccoorraacciiddiiuumm((66  hhooookkeedd  oonnccoosspphheerree  wwiitthh                            
          cciilliiaatteedd  eemmbbrryyoopphhoorree))..    

EEaatteenn  bbyy  aa  CCrruussttaacceeaa  ––  11sstt    IInntteerrmmeeddiiaattee  HHoosstt  ––  PPlloocceerrccooiidd  llaarrvvaall                        

                                                                                                            ssttaaggee..    

TThhee  ccrruussttaacceeaa  iiss  iinnggeesstteedd  bbyy  ffrreesshh  wwaatteerr  ffiisshh  ––  22nndd  IIHH  ––  pplleerroocceerrccooiidd    

                                                                                                    llaarrvvaall  ssttaaggee  

LLaarrggee  ffiisshh  aaccccuummuullaattee  mmaannyy  pplleerroocceerrccooiiddss  

FFiinnaall  hhoosstt  iinnffeecctteedd  bbyy  eeaattiinngg  rraaww  ffiisshh  

IInn  mmaann  ––  wwhheerree  ccuullttuurraall  hhaabbiittss  iinncclluuddee  eeaattiinngg  ooff  rraaww  oorr  lliigghhttllyy  
““ppiicckklleedd””  ffiisshh  tthhee  ccoonnddiittiioonn  iiss  ccoommmmoonn  

PPaatthhooggeenniicciittyy    

CCaauusseess  sseevveerree  mmaaccrrooccyyttiicc,,  hhyyppoocchhrroommiicc  aannaaeemmiiaa  ttyyppiiccaall  ooff            

                                      VViittaammiinn  BB1122  ddeeffffiicciieennccyy  
  

DDiiaaggnnoossttiicc  PPrriinncciipplleess  iinn  HHeellmmiinntthhoollooggyy  

OObbjjeeccttiivvee==  DDeetteecctt  hheellmmiinntthh  ppaarraassiittiicc  ddiisseeaasseess  iinn  aann  iinnddiivviidduuaall  oorr                                        
    aa  fflloocckk  //  hheerrdd  ooff  aanniimmaallss..  

CClliinniiccaall  hheellmmiinntthhoossiiss  eeaassyy  ttoo  ddiiaaggnnoossee  aass::  

>>TThheerree  aarree  ssuuggggeessttiivvee  ssiiggnnss//  ssyymmppttoommss  

  >>EEggggss  ooff  hheellmmiinntthhss  ccaann  bbee  ffoouunndd  iinn  llaarrggee  nnuummbbeerrss  iinn  ffaaeecceess  

  >>AAtt  ppoosstt--mmoorrtteemm  aadduulltt  wwoorrmmss  aarree  ffoouunndd  aatt  rreessppeeccttiivvee  
pprreeddiilleeccttiioonn  ssiitteess  //  oorrggaannss  

DDiiaaggnnoossiiss  ooff  ssuubb--cclliinniiccaall  iinnffeeccttiioonnss  wwhhiicchh  aarree  mmoosstt  ccoommmmoonn  iiss  
ddiiffffiiccuulltt..  

DDiiaaggnnoossttiicc  ssiiggnnss::  

    AAnnaaeemmiiaa,,    

    DDiiaahhoorrrreeaa,,    

    GGrraazziinngg  hhaabbiittss,,    

    CClliimmaattiicc  //  wweeaatthheerr  cchhaannggeess  

  

DDiiaaggnnoossttiicc  MMeetthhooddss  

11..  FFaaeeccaall  eexxaammiinnaattiioonn    ––    ccoolllleeccttiioonn,,  pprreesseerrvvaattiioonn[[ttoo  aavvooiidd    eeggggss                              

                                                                          hhaattcchhiinngg]]  

          EExxaammiinnaattiioonn::  

>>SSiimmppllee  ddiirreecctt  ssmmeeaarr  



>>CCoonncceennttrraattiioonn  mmeetthhooddss  

  SSeeddiimmeennttaattiioonn  eegg  FFaasscciioollaa  eeggggss  

  FFllooaattaattiioonn--  MMooddiiffiieedd  MMccMMaasstteerr                            
  tteecchhnniiqquuee  eegg      ffoorr  SSttrroonnggyyllee  eeggggss    

BBeeaarrmmaannnn’’ss  aappppaarraattuuss  ffoorr  rreeccoovveerryy  ooff    lluunngg  wwoorrmmss  aanndd  
iinnffeeccttiivvee    llaarrvvaaee  aafftteerr  ccoopprrooccuullttuurree  

22..  WWoorrmm  ccoouunnttss    aatt  ppoosstt  mmoorrtteemm  

33..  BBiioocchheemmiiccaall  tteessttss    ==  PPllaassmmaa  pprrootteeiinn    aanndd    sseerruumm                              

                                                            eennzzyymmee    lleevveellss  eegg  ffaasscciioolloossiiss  

  

TTrreeaattmmeenntt::  AAnntthheellmmiinnttiiccss  

TThheessee  aarree  cchheemmiiccaall  aaggeennttss  //  ccoommppoouunnddss  uusseedd  ttoo  kkiillll  hheellmmiinntthh    
ppaarraassiitteess..  

TTwwoo  ccllaassssiiffiiccaattiioonnss::  

11..  BBrrooaadd  ssppeeccttrruumm  ––  aaggaaiinnsstt  sseevveerraall    ggeenneerraa  ooff  wwoorrmmss  

22..  NNaarrrrooww  ssppeeccttrruumm  ––  lliimmiitteedd  ttoo  ssppeecciiffiicc  ggeenneerraa..  

AAlltteerrnnaattiivvee  ccoonnttrrooll  mmeetthhooddss::  NNOOVVEELL//  NNOONN  CCHHEEMMIICCAALL  MMEETTHHOODDSS  

  BBrreeeeddiinngg  ffoorr  rreessiissttaannccee  //  rreessiilliieennccee  aanniimmaallss  

  VVaacccciinnaattiioonn  

  PPaassttuurree  mmaannaaggeemmeenntt  ==  aalltteerrnnaattiivvee  ggrraazziinngg  

  BBiioollooggiiccaall  ccoonnttrrooll  ==  eeaarrtthhwwoorrmmss,,  ffuunnggii,,  dduunngg  bbeeeettlleess  

  NNuuttrriittiioonnaall  ssuupppplleemmeennttaattiioonn  ==  RReeppllaaccee  lloosstt  pprrootteeiinn  

  

RReeffeerreenncceess  

11..  PPaarraassiittoollooggyy  ffoorr  VVeetteerriinnaarriiaannss,,    JJRR  GGeeoorrggii  aanndd  MMEE  GGeeoorrggee::  WWBB    

SSaauunnddeerrss  aanndd  CCoommppaannyy  

22..  HHeellmmiinntthhss  ooff  WWiillddlliiffee::  NN..    CChhoowwddhhuurryy  aanndd  AAlloonnssoo  AAqquuiirrrree  

33..  CChheecckk  lliisstt  ooff  tthhee  HHeellmmiinntthh    PPaarraassiitteess  ooff  AAffrriiccaann  MMaammmmaallss::    MM..CC..  

RRoouunndd  ((CCAABB))  

44..  HHeellmmiinntthh,,  AArrtthhrrooppooddss  aanndd    PPrroottoozzooaa  ooff  DDoommeessttiiccaatteedd    AAnniimmaallss::    

EE..JJ..LL..  SSoouullssbbyy    
 


