
Dermatovenerologická klinika  

 

  

MOLLUSCA CONTAGIOSA 
 

Informace pro pacienty Dermatovenerologické kliniky Březen 2016 

Co jsou moluska a jak vznikají? 

Moluska (mollusca contagiosa) jsou kožní infekční onemocnění vyvolané virem ze skupiny tzv. poxvirů. 
Vyskytují se zejména u dětí starších než jeden rok. Onemocnění se podobá bradavicím. Infekce se přenáší přímým 
kontaktem mezi dětmi během hraní, při sportování, ale přenáší se také z infikovaných předmětů, jako jsou hračky či 
ručníky. Děti trpící ekzémovým onemocněním kůže (atopický ekzém) jsou k získání této infekce náchylnější. Na 
dospělé se může příležitostně tato infekce přenést od jejich dětí nebo od jiných dospělých během tělesného 
kontaktu. Jestliže se u dospělého vytvoří moluska ve větším množství, je třeba myslet na možnost snížené 
obranyschopnosti v důsledku jiné infekce, či používání léků, které obranyschopnost organismu snižují. 

Jaké jsou příznaky? 

Moluska vznikají přibližně za 2 týdny až několik měsíců po kontaktu s virem. Projevy jsou jednotlivé nebo 
mnohočetné. Na kůži nacházíme polokulovité několik milimetrů velké, světle červené, tuhé hrbolky, které mají 
uprostřed vkleslinku a lze ze středu vytlačit bělavou hmotu. Během několika měsíců se mohou pomalu zvětšovat, 
až dosáhnou velikosti půl až jednoho centimetru. Zároveň obvykle roste jejich počet, který může někdy dosáhnout i 
několika desítek. Moluska se často vyskytují na trupu, na krku nebo v podpaží. Také se však mohou vyskytnout v 
obličeji, zejména na očních víčkách. Zhruba u 10 % dětí, zejména u těch, které jsou náchylné ke vzniku ekzému, 
se mohou v okolí těchto hrbolků vytvořit ekzémová ložiska. U dospělých se moluska vyskytují i na pohlavních 
orgánech a v jejich okolí v důsledku přenosu během pohlavního styku. 

Jak se stanoví diagnóza? 

Kožní příznaky jsou velmi charakteristické, a tak stanovení diagnózy není obtížné. Velmi typická je centrální 
skleslina. 

Jak se mollusca contagiosa léčí? 

Mollusca contagiosa se odstraňují zmrazením tekutým dusíkem nebo seškrábnutím ostrou lžičkou. Bez 
umrtvení jsou však tyto léčebné metody pro malé děti bolestivé, a proto je možné před ošetřením použít 
znecitlivující krém. Někdy postačí jen mechanické vytlačení bělavé hmoty a potření dezinfekčním prostředkem. 

Jaké je očekávání průběhu nemoci? 

Mollusca contagiosa mohou i bez léčby po několika měsících zmizet, ale mohou i přetrvávat řadu let. V 
některých případech po nich zůstávají jizvičky. 
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