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Molluscum 

contagiosum 



MOLLUSCUM 

CONTAGIOSUM 

•  Често срещана вирусна инфекция 

•  Епидермотропен ДНК POX вирус 

•  Инкубационен период – 2-7 семици 



ЕПИДЕМИОЛОГИЯ 

• Естествена резистентност към 
вируса 

 

• Деца 3-10 години – най-засегнати: 
– Директен контакт в училища и детски 

градини 

– Заразени кърпи, дрехи, играчки 

 

• Възрастни: 
– Сексуален контакт 



КЛИНИЧНА КАРТИНА 

• Без субективни оплаквания 

• В малка част от пациентите: 

– Пруритус 

– Повишена чувствителност 

– Болка 

– 10 % - екзема около молуските 



КЛИНИЧНА КАРТИНА 

• Твърди, гладки, умбилицирани 

папули 

• 2-6 мм (1-15 мм) 

• Цвят 

– На околната кожа 

– Бели 

– Прозрачни 

– Жълти 



КЛИНИЧНА КАРТИНА 
• Длани 

• Ръце 

• Лице 

• Шия 

• Гениталии, бедра (при 
сексуален път на предаване) 



УСЛОЖНЕНИЯ 

• Инфектиране 
– Импетигинизация 

 

• Белези 
– Дребни хипопигментации 

– Дребни белези след инфекция 

 

• Очни усложнения 
– Вторична очна инфекция: 

• Конюнктивит 

• Кератит 



УСЛОЖНЕНИЯ 

• По-големи по размер 

молуски 

• По-голям брой 

• По-голяма площ 



УСЛОЖНЕНИЯ 

• По-тежко протичане: 
– Атопичен дерматит 

– Терапия с кортикостероиди или 

метотрексат 

– Саркоидоза 

– Лимфоцитна левкемия 

– Вроден имунодефицит 

– IgM дефицит 

– Тимом 

– СПИН 

– Злокачествени заболявания 



ЕВОЛЮЦИЯ 

• Спонтанно излекуване 

 

• 6-12 седмица – оформяне на 
крусти 

• Поява на нови молуски при 
заздравяване на старите 

• До 18 месеца – оздравяване 

 

• В някои случаи до 5 години 



• Брадавици 

• Пустули 

• Себацейни кисти 

• Фиброми 

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА 



ХИСТОЛОГИЧНА К-НА 

• Множество 

интрацитоплазмени 

включвания в 

кератиноцитите - 

молускумни телца 

 

• Съдържат вирусни 

частици 

 

• Причиняват компресия 

на ядрата като ги 

изместват към 

периферията 



ЛЕЧЕНИЕ 

Без лечение molluscum contagiosum 

може да оздравее спонтанно, но 

това става рядко и може да отнеме 

години 

 

• Физикални методи за лечение 

 

• Химически методи за лечение 

 

• Медицински методи за лечение 



ФИЗИКАЛНИ МЕТОДИ 

Кюретажът – остъргване на 
молуските чрез кюрета 

Криотерапия – замразяване на 
молуските чрез течен азот 

Диатермия – прилагане на 
високочестотни променливи 
токове 

Фототерапия и CO2 лазер 

 

Деструктивната терапия не се 
понася добре от деца 



ХИМИЧНИ СРЕДСТВА 

• Podophyllin  

• Cantharidin 

• Phenol 

• Silver nitrate 

• Trichloracetic acid  

• Iodine 

• Salacilyc acid 



МЕДИЦИНСКИ 

СРЕДСТВА 

• Tretinoin 

• Imiquimod (Aldara) 

• Cidofovir 



ACM представя: 
първата специфична 

терапия за Molluscum 
contagiosum за деца и 

възрастни 



Molutrex 5%, разтвор 
 

Калиева основа 



Molutrex  
5% разтвор на Калиева основа 

10 ml флакон 
Защитена от деца капачка 
Шпатула 



КАЛИЕВА ОСНОВА  

КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ 

 

 

 

 
1 апликация дневно преди лягане до поява на възпаление 

 

Резултати : 

3 отказали се 

100% подобрение след 17 дни 

Странични ефекти при 8 деца 

 2 вирусни ре-инфекции 

 2 деца с усещане за силно парене 

 4 деца с реактивна хипопигментация 

(1) BB Mahajan, A Pall, RR Gupta, Topical 20% KOH-An effective therapeutic modality for moluscum contagiosum 
in children. Dept. of Dermatology, Govt. Medical College & Hospital, Faridhot, Punjab, India. Indian Journal of 
Dermatology, Venereology and Leprology, vol.69 n°2 175-177, 2003 

20% KOH (1) 

27 деца 
Възраст: 8 месеца – 14 години 



 

 

 
2 апликации дневно преди лягане до поява на възпаление 
 
Резултати : 
4 отказали се 
80 до 100% подобрение след 15 до 90 дни 
Странични ефекти при 13 деца: 
 4 с усещане за дразнене 
 8 с реактивна хипо- или хиперпигментация 

10% KOH (2-3) 

55 деца 
Възраст: 7 месеаца – 15 години 

(2) KA Short, LC Fuller, EM Higgins, Double-blind, randomized, placebo-controlled trial of the use of topical 10% 
potassium hydroxide solution in the treatment of molluscum contagiosum, Dept. of Dermatology, King’s College 
Hospital, London, Inited Kingdom. Pediatric Dermatology vol.23, n°3 279-281, 2006 
(3) R Romiti, AP Ribeiro, BM Grinblat, EA Rivitti, N Romiti, Dept. of Dermatology, University of São Paulo and Dept. 
of Dermatology, Faculty of Medicine of Santos, São Paulo, Brazil. Pediatric Dermatology, vol.16, n°3 228-231, 
1999 

КАЛИЕВА ОСНОВА  

КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ 



 

 

 

 
2 апликации дневно преди лягане до поява на възпаление 
 
Резултати: 
0 отказали се 
100%  подобрение след 6 седмици 
Понякога съвсем леко усещане за парене след апликация 
2 случая с хиперпигментация, изчезнала до няколко месеца 

5% KOH (4-5) 

 41 деца 
Възраст: 2 – 13 години 

(4) R Romiti, AP Ribeiro, N Romiti,  Evaluation of the effectiveness of 5% potassium Hydroxide for the 
treatment of MolluscumnContagiosum, São Paulo, Brazil. Pediatric Dermatology, vol.17, n°6 495-495, 
2001 
(5) - T Jansen, R Romiti, J Dissemond, S Grabbe, Evaluation de l'efficacité et de l'innocuité de la 

solution d'hydroxyde de potassium à 5% pour le traitement du Molluscum contagiosum chez 

l'enfant, Clinique dermatologique de l'Université de Sao Paulo, Brésil, Akt dermatol 2007; 33: 210 

- 215. 
 

КАЛИЕВА ОСНОВА  

КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ 



MOLUTREX 5% 

СПЕЦИФИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ 

• 5% Калиева основа 
– Протеините и липидите във 

вирусната обвивка се разрушават 

– Вирусът се освобождава и се 
индуцира възпалителна реакция 

 

Имунната система елиминира вируса 
KOH  

5% 

KOH  

5% 

KOH  

5% 

MCV 



НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ: 
 

• 2 апликации дневно сутрин и вечер 

• Разтворът се използва само върху лезиите 

• Здравата кожа не трябва да се третира 

MOLUTREX 5% 

СПЕЦИФИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ 



Molluscum contagiosum лечение: 

• 87% дерматолози 

• 12% педиатри 

• 1% общопрактикуващи лекари 

MOLUTREX 5% 

СПЕЦИФИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ 



• Molutrex се предписва от лекаря 

• Лекарят инструктира родителите 

• Родителите прилагат продукта в домашни условия 

• Лекарят контролира терапевтичните резултати и 

настъпването на възпаление 



ДОЗИРОВКА 

• Една опаковка е достатъчна 

за петдневно, двукратно 

третиране на 50 молуски 



НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ: 
 

1. Поставя се малко от продукта върху шпатулата. 

2. Шпатулата се докосва до ръба на флакона, за да се 
избегне образуването на капка на края на шпатулата. 

3. Разтворът се нанася върху молуските, с помощта на 
шпатулата. 

4. Остава се да изсъхне. 

5. Шпатулата се потапя във флакона на всеки 3 
апликации. 

6. Да се повтарят апликациите върху една и съща 
молуска, в няколко последовтелни дни, до появата на 
възпаление. Това става обикновено между 4-ти и 10-ти 
ден. В един ден се правят 2 апликации-сутрин и вечер. 
Възпалението е знак за бъдещото излекуване на 
молуските, което става обикновено след 4 до 6 седмици. 

7. Този продукт не трябва да се прилага при възпалени 
молуски. 

8. Продължителност на лечението - 14 последователни 
дни. 

MOLUTREX 5% 

СПЕЦИФИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ 



В КОИ СЛУЧАИ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ 
ИЗПОЛЗВА MOLUTREX? 
 

• При деца под 3 години 

• Върху лигавици  

• В зоната около очите 

• При алергия към съставките 

• Върху инфектирани молуски 

• При кърмачки върху части на 
тялото, които могат да бъдат в 
контакт с бебето 

• При пациенти с остра форма на 
атопичен дерматит 

• При хора с понижен имунитет 

MOLUTREX 5% 

СПЕЦИФИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ 



БЛАГОДАРЯ ЗА 

ВНИМАНИЕТО! 


