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Міаз – хвороба, спричинена паразиту-
ванням в тканинах та порожнинах людини 
личинок мух, які викликають їх пошкод-
ження, запалення, а також сенсибілізацію 
організму. 

Враховуючи незвичайність даної 
патології, хочу представити власне спосте-
реження. 

Батьки з 10-місячною дитиною К. 
звернулися в Хмельницьку міську дитячу 
лікарню 14.06.2012 р. зі скаргами на біль у 
вусі та неспокій дитини. З анамнезу хворо-
би з’ясовано, що 3 години тому дитина ста-
ла неспокійною, батьки побачили наявність 
хробака та кров’янисті виділення в 
зовнішньому слуховому ході (ЗС). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Личинка мухи, яка паразитувала у 

зовнішньому слуховому ході дитини 
 

При огляді ЗС відмічалася свіжа кров, 
подряпини шкіри та її набряк. Під час про-
мивання фізіологічним розчином ЗС вияв-
лено живого хробака (рисунок). 

Виконано туалет ЗС та його тампона-
ду ватою з розчином декасану. Батьки від 
стаціонарного лікування відмовились. 

При повторному огляді дитини, через 
добу, гіперемія та набряк ЗС зменшились, 
виділень з вуха не виявлено. Барабанна пе-
ретинка потовщена, набрякла, гіперемована. 
Зі слів батьків, дитина вела себе спокійно, 
сон та апетит - без особливостей, темпера-
тура тіла - в межах норми. Призначено 
вушні краплі - ципрофарм.  

Через 3 доби при огляді ЗС, барабанна 
перетинка була без патологічних змін. 

Цей випадок свідчить про те що дане 
паразитарне захворювання може виникати у 
людей навіть на території України. Це ще 
раз доводить небезпеку контакту комах з 
людиною та вказує на дотримання належ-
них санітарно-гігієнічних умов помешкань, 
а також заходів особистої гігієни. 
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