
ОНЛАЙН СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ 
(януари – юни 2016) 1/2016 

 
 
 

 

ОРАЛНА МИАЗА 
Михаил Батилас1, Теодора Къртева1, Павлос Спирантис1, 

Елка Попова2, Георги Томов3 

 
1Студент, Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив. 2Професор, 

Катедра по Пародонтология и ЗОЛ, Факултет по дентална медицина, 
Медицински Университет, Пловдив.3Доцент, Катедра по Пародонтология и ЗОЛ, 

Факултет по дентална медицина, Медицински Университет, Пловдив. 

ORAL MYASIS 

Mihail Batilas1, Teodora Karteva1 , Pavlos Spirantis1, 
Elka Popova2 , Georgi Tomov3 

 
1Student, Faculty of Dental Medicine, MU - Plovdiv . 2Profesor, Department of 

Periodontology and oral diseases" Faculty of Dental Medicine, MU - Plovdiv. 3Assoc. 
Prof., Department of Periodontology and oral diseases, Faculty of Dental Medicine, 

Medical University, Plovdiv. 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 Миазата е паразитното заразяване на тялото от ларвите на мухи (червеи), 
които растат вътре в домакина и се хранят от неговата тъкан. Въпреки че 
мухите са най-често привлечени от отворени рани, някои видове могат да 
заразят дори и кожа с ненарушена цялост. 

Ключови думи: миаза, орални лезии 

 

ABSTRACT 

Myiasis is the parasitic infestation of the body by fly larvae (maggots) that grow 
inside the host while feeding on its tissue. Although flies are most commonly 
attracted to open wounds and urine- or feces-soaked fur, some species can create 
an infestation even on unbroken skin.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Миазата представлява ектопаразитна инфестация на живи или некротични 
тъкани от ларви на мухи от разред Diptera (6). Попаднали в тялото на 
гостоприемника те се хранят с неговата жива или некротична тъкан, телесни 
течности или приета храна.  

Ларвите могат да засегнат различни тъкани и органи, включително и 
орофациалния комплекс. Това състояние е известно като орална миаза.  

КЛАСИФИКАЦИЯ  

Според връзката гостоприемник-паразит, оралната миаза се разделя на: 

• Първична (облигатна) миаза – причинява се от ларви, които се развиват 
в живите тъкани на своите гостоприемници като част от жизнения си 
цикъл. Това са най-често срещаните и значими форми на орална миаза. 

• Вторична (факултативна) миаза – причинява се от свободноживеещи 
ларви, които се хранят с некротизиралите раневи участъци на своите 
живи гостоприемници. Днес тези ларви се използват като част от така 
наречената “биохирургия”. 

ЕТИОЛОГИЯ 

Основните причинители на оралната миаза са представители на сем. 
Calliphoridaе, сем. Sarcophagidae и сем. Muscidae. Най-често срещаните видове 
причиняващи първична миаза в областта на устната кухина са представени на 
табл. 1 и фиг. 1. 

Табл. 1 - Причинители на орална миаза 

Причинители на орална миаза  

Семейство Calliphoridae  Sarcophagidae Muscidae 

Подсемейство Chrysomyinae Sarcophagidae Muscinae 

Род Cochliomyia Chrysomya Wohlfahtria Musca 
 

Вид Cochliomyia 
hominivorax 

Chrysomya 
bezziana 

Wohlfahtria 
magnifica 

Musca domestica 

Популярно 
наименование 

Мухи-месарки Волфартова 
муха 

Домашна муха 
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Фиг. 1 – Домашна муха, мухи месарки, Волфартова муха 

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ 

Световната здравна организация класифицира миазата като една от 
пренебрегваните тропически болести (Neglected tropical diseases - NTD). Този 
списък от 17 основни и множество второстепенни заболявания обхваща 
състояния, засягащи най-бедните хора на планетата. От 2008-а година СЗО 
насочва своите усилия към пълното описание на тяхната етиология, 
разпространение и протичане (11, 13).  

Епидемиологичните характеристики на оралната миаза се определят от 
географското разпространение на нейните причинителите. Най-голям брой 
случаи са наблюдавани в селскостопанските райони на тропическите и 
субтропическите зони на Африка, Америка и Азия. В последните години обаче 
миазата става известна като четвъртото по честота заболяване, асоциирано с 
туризма (6). Това се дължи на промените в ареала на разпространение на 
нейните причинители и е пряк резултат от свободното движение на хора и 
стоки по цял свят. Днес случаи на орална миаза са описани и в Европа. (фиг. 2). 
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Фиг. 2. -  Географско разпределение на 86 случая на орална миаза, описани в 
литературата в периода 1963 - 2010 година (Antunes et al. 2011) 

Не се откриват закономерности във възрастовото и половото 
разпределение на заболяването. В периода от 1998 до 2010  година са описани 
случаи на орална миаза при пациенти от 3 до 89 годишна възраст (6). Някои 
източници посочват незначително по-висока честота при мъжете (1). 
Разпространението на заболяването от социално-икономическа гледна точка 
обаче е категорично - оралната миаза е болест на социално слабите.  

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ И ЗАРАЗЯВАНЕ 

Представителите на разред Diptera са високоорганизирани и 
специализирани насекоми, притежаващи една двойка функциониращи криле. 
За тях е характерен холометаболизмът (пълен метаморфизъм) - развитието им 
преминава през четири етапа (10): 

• Яйце; 
• Ларва; 
• Какавида; 
• Имаго (възрастен индивид). 
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Жизненият цикъл на 

причинителите на оралната 
миаза и процесът на 
инфестация на човешкия 
организъм са представени на 
фигура 3. Възрастните 
индивиди (А) снасят яйцата си 
върху тъканите на 
гостоприемника - в областта на 
открити рани или върху 
неговата лигавица (Б). Мухите-
месарки и домашната муха 
могат да снесат от 100 до 400 
яйца, докато Волфартовата 
муха е живородна (Ж). Ларвите 
се излюпват в рамките на 12-24 
часа (В). Те са къси, 
червейобразни, без глава. 
Имат две стилетовидни 
образувания, които подпомагат 
тяхното придвижване и отделят 
дезинтегриращ тъканите 
фермент. Ларвите имат 
склонност да инвазират тъканите на гостоприемника. Образува се лезия, 
подобна на джоб, в основата на която се намират и те. В рамките на седмица 
ларвите напускат гостоприемника и се заселват в почвата, където какавидират 
(Д). След 5-7 дни те се превръщат в имаго (Е). 

РИСКОВИ ФАКТОРИ 

Основните рискови фактори за развитието на орална миаза са свързани с 
осигуряване на възможност за попадане на ларвите в устната кухина, тяхното 
прикрепване, инвазиране и развитие. Състоянието е характерно за хора със 
занижена орална хигиена, както и пациенти с психични заболявания и умствена 
изостаналост. 

1. Локални рискови фактори 
• Незадоволителна орална хигиена 
• Халитоза 
• Продължително излагане на оралната лигавица на външната среда 

- при невъзможност за затваряне на устата, устно дишане по време 
на сън и други 

Фиг. 3 - Жизнен цикъл на представители 
от разред Diptera и процесът на 

инфестация на човешкия организъм 
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• Неглежирани орални лезии и 
пародонтални заболявания 

 

2. Общи рискови фактори 
• Ментални проблеми и 

неврологични дефицити 
• Нисък социален статус 
• Злоупотреба с алкохол 

КЛИНИКА 

Оралната миаза се характеризира с 
дълбока инфестация в тъканите, вторична 
инфекция и екстензивна тъканна некроза. 
Към основните субективни симптоми се 
отнасят болката и усещането на пациента за движение. Тези симптоми се 
засилват когато ларвите се придвижват от дъното на лезията към повърхността 
й, за да напуснат гостоприемника и да какавидират (3). В зависимост от 
локализацията на лезията оралната миаза може да засяга фронталните или 
дисталните участъци на устната кухина (фиг. 4).  

Фронталните участъци се ангажират при директна инфестация на 
тъканите. Мухите снасят своите яйца в предните отдели на устната кухина или 
по устните. Локално се наблюдава широка некротична област със зачервяване, 
едем и зловонна миризма. Често ларвите са видими по повърхността на 
лезията (фиг. 5).  

Дисталните участъци на устната кухина 
се засягат в резултат на случайно поглъщане 
на яйца от заразена храна - идниректна 
инфестация. Една от най-честите локализации 
е в областта на моларите и твърдото небце - в 
този случай инфестацията може да доведе до 
перфорация на небцето и навлизане на 
ларвите в носната кухина. Освен 
инфестираната лезия при интраоралния оглед 
често се установява наличието на 
пародонтални заболявания. Голяма част от 
пациентите не могат да поддържат 
задоволителна орална хигиена, което се 
асоциира със съпътстващи 

Фиг. 4 – Орална миаза на 
твърдото небце (Zachariah et 

al. 2014) 

Фиг. 5 – Ларви видими 
екстрароално (Antunes et al. 

2011) 
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нервнопсихологични дефицити. При 
усложняване на миазата с тежка 
вторична инфекция се засяга и общото 
състояние на пациентите - наблюдава 
се общ токсикоинфекциозен синдром с 
повишена телесна температура, 
отпадналост, гадене и повръщане. 

ДИАГНОЗА И ДИФЕРЕНЦИАЛНА 
ДИАГНОЗА  

Дагнозата се поставя на базата на 
анамнестичните данни, клиничните и 
параклиничните изследвания. 
Откриването на ларви в лезията е 
патогномоничен белег за оралната 
миаза. За точната локализация на процеса, неговото разпространение и 
ангажиране на околните тъкани може да се направи компютърна томография 
(фиг. 6). Диференциална диагноза се прави с първична бактериална инфекция, 
лайшманиоза или ранна дракункулоза. 

ЛЕЧЕНИЕ 

Хирургично лечение 
Дефинитивното лечение на оралната миаза е агресивното хирургично 

отстраняването на ларвите заедно с некротичната тъкан (фиг. 7 и 8). При по-
обширните лезии това се извършва под обща анестезия. След ексцизията се 
пристъпва към почистване и зашиване на 
раната.  

Консервативно лечение 
Локалното лечение е насочено към 

създаване на анаеробна среда в лезията. 
Липсата на кислород убива ларвите или ги 
стимулира да излезнат на повърхността на 
раната, което улеснява тяхното механично 
премахване. Това се постига с топикално 
прилагане на терпентинов разтвор или 
вазелин. Терпентинът съдържа 
монотерпените алфа-пинен и бета-пинен и 
продължителният му контакт с тъканите 

Фиг. 6 - Компютърна томография на 
максилата с интравенозно 

контрастиране (Shinohara et al. 2004) 

Фиг. 7 – Отстранени от 
лезията ларви (Antunes et al. 

2011) 
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води до локализирана некроза и улцерации.  

Редица автори предлагат топикално 
лечение с Nitrofurazone (0.2%; 20 ml) 3 пъти 
на ден в продължение на 3 дни за 
ограничаване на вторичната инфекция (8).  

Общото лечение включва 
антибиотична терапия на вторичната 
инфекция. В някои случаи се прилага и 
Ivermectin - широкоспектърно 
противопаразитно средство (7, 12). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Миазата е опортюнистична 
инфестация, пряко свързана с 
нехигиеничните условия на живот. Днес в 
резултат на бурното развитие на 
икономиката и туризма тя преминава 
регионалните си граници и се среща по цял 
свят. Познаването на това заболяване е 
първата спъпка към неговата своевременна 
превенция и адекватно лечение. 
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