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• dospelý jedinec – dvojkrídlovce; do 1,8 cm; 
farba do modra; podobnosť s mäsiarkou 
obyčajnou; pohlavný dimorfizmus; samičky 
väčšie

• larválné štádiá – pyriformný tvar; priečne
rady tŕňov v tegumente; vyčnievajúce 
spirakuly na konci tela; 2,5 x 0,7 cm;

https://www.natureinstock.com/search/preview/
human-botfly-dermatobia-hominis-with-
puparium-belize/0_10110221.html

fotografia: V. Boldiš, J. Steinhűbel

https://www.natureinstock.com/search/preview/human-botfly-dermatobia-hominis-with-puparium-belize/0_10110221.html


https://en.wikipedia.org/wiki/Dermatobia_hominis#/media/File:Dermatobia_Hominis_(Human_Botfly)_Region.png

• tropické a subtropické oblasti Nového sveta, kopcovité, vlhké, chladnejšie lesy



samička

kukly v 
pôde

dospelé larvy 
sa dostávajú 
do pôdy

larva v cyste

vajíčka sú 
kladené 
na hmyzí 
vektor 

vektorom 
transportované 
vajíčka na 
hostiteľa

vyliahnuté larvy sa 
dostávajú pod kožu hostiteľa

Lawry M. & Ralph C., 2005

A – 1. instar; B – 2. instar; C – 3. instar; 
D – dospelá D. hominis





• u domestifikovaných zvierat aj ľudí
• subkutánne postihnutie od členkov až po hlavu (u dojčiať prienik do mozgu cez 

fontanelu), viacero lariev v jednom hostiteľovi
• poškodenie tkanív, bolestivé záchvaty činnosťou lariev, zriedkavo smrť pri 

mozgovej myióze, sekundárne bakteriálne infekcie
• liečba – opatrné odstránenie lariev (ukotvenie v tkanive pomocou tŕňov v 

tegumente)

Lawry M. & Ralph C., 2005



• 56-ročná pacientka
• apríl 2018 dovolenka v južnej Amerike (Rio de 

Janeiro, Copacabana, Brazília)
• pohryzenie neznámym zvieraťom v oblasti palca 

ľavej nohy, 1 mm 2 x drobné rany, bez bolesti, 
aplikácia Aloe vera

• po návrate sa z rany vytlačil neurčitý materiál, 3 mm 
(možné žihadlo), 

• vyšetrená OL, okolie rany začervenané 3 cm, Dalacin
• o 3 dni zhoršenie stavu, začervenanie, opuch a 

výrazná bolesť nohy (dorzum), evakuácia hnisu 
chirurgom, o 3 dni opakovaná evakuácia hnisu, 37 °C

• vyšetrená na KIGM BA (MUDr. L. Greguš), z rany bola 
chirurgicky odstránená pohyblivá larva (2x0,7 cm), 
Augmentin 7 dní

• na oddelení parazitológie (Medirex a.s.) identifikácia 
parazita – larva 3. instaru Dermatobia hominis

fotografia: F. Ondriska



• 62-ročná pacientka

• október 2019 dovolenka v južnej Amerike (São Paulo, Brazília)

• poštípanie neznámym lietavým hmyzom do oblasti ľavého ramena, 

prítomné 2 ranky, Betadin

• november 2019, vyšetrená na KIGM BA (MUDr. L. Greguš), podkožný absces 

2 x 2 cm s drobnou fistulou na povrchu, po zatlačení z otvoru vytekanie 

naružovelej tekutiny, ster sterilný, bez bolesti, začervenania a teploty

• chirurgom vytlačená larva, po dni okolie rany zatvrdnuté, začervenané, 

nebolestivé, evakuácia belavého hnisu

• v blízkosti pôvodnej rany ďalšia podkožná rezistencia o veľkosti 1 cm, 

pravdepodobnosť ďalšej larvy, bez viditeľného dýchacieho otvoru, 36,7°C, 

Dalacin, peruánsky balzam



• na oddelenie parazitológie (Medirex a.s.) bola 
doručená vitálna larva, na základe makro- a 
mikromorfologických znakov sme identifikovali 
ektoparazita – larvu 3. instaru Dermatobia hominis

fotografia a video: V. Boldiš



• 47-ročný pacient

• január 2020 dovolenka v strednej Amerike (Kostarika)

• na pravej strane chrbta v úrovni lopatky prítomná inflamácia (6 krát), po 

štípancoch hmyzom (pravdepodobne komár)

• o 4 týždne tvorba indurovaných ložísk s kanálikmi (dýchacie otvory), 

furunkuly kože, zvýšená teplota, Augmentin

• v ložiskách prítomné parazitické larvy

• na oddelenie parazitológie (Medirex a.s.) bolo doručených 5 vitálnych lariev, 

na základe makro- a mikromorfologických znakov sme identifikovali 

ektoparazitov – larvy 2. instaru Dermatobia hominis



fotografie a video: V. Boldiš, J. Steinhűbel
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• 3 prípady myióz spôsobených Dermatobia hominis

• endemické oblasti S a J Amerika

• pozornosť pri cestovaní do endemických oblastí, 

štípance spôsobené hmyzom, vitálne pohyblivé larvy

parazitologická analýza ektoparazitov



Larvy múch - myióza

fotografia: F. Ondriska




