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Herpes simplex vírusfertôzés
KOVÁCS JÁNOS, DR.1, ONGRÁDI JÓZSEF, DR.2

Szakorvosi Rendelôintézet (Csengery utca), Bôrgyógyászat 1, Semmelweis Egyetem, Orvosi Mikrobiológiai Intézet 2

MEGHATÁROZÁS  A herpes simplex vírus (HSV) 1-es és 2-es 
típusa által okozott, hólyagcsás tünetekkel, több-kevesebb ki-
újulással jellemzett betegség. Gyakorlati vonatkozásai néhány 
fôbb pont köré csoportosíthatók: 
a) rendkívül kellemetlen, 
b)  a tünetmentes vírushordozás következtében a betegség 

gyakran visszatérhet, 
c)  a beteget véglegesen tünetmentesítô gyógymód nem ismert, 
d) a fentiek miatt súlyos depresszió és lelki nehézségek alakul-

hatnak ki, amelyek a nemi kapcsolat zavaraihoz vezethetnek 
(pszichoszexuális zavarok), 

e)  esetenként súlyos, visszafordíthatatlan újszülöttkori és mag-
zati károsodásokat okozhat,  

f)  immungátolt (immunszupprimált) egyénekben szokatlan le-
folyású kórformák fejlôdhetnek ki. 

TÖRTÉNELMI ADATOK  Az emberi herpes simplex fertôzésnek 
meg fe le lô bôrtünetek leírásai már ôsidôk óta, Hippokratesz ide-
jé bôl ismertek. A görög iskolák a „herpes” szót úgy határozták 
meg, mint „kúszni vagy mászni”, mely a bôrelváltozások ter-
jedési formáira utal. A római Herodotus a lázzal járó szájüregi 
fekélyek és az ajkakra terjedô hólyagcsák (vesiculák) társulá-
sát „herpes febrilis”-ként határozta meg. Galenus a „herpes exs-
cretin” kifejezést használta, azt feltételezte, hogy a herpeszes 
elváltozásokon keresztül a szervezet ördögi nedvektôl igyek-
szik megszabadulni. A nemi szervi herpesz (herpes genitalis) 
meg je le né sé rôl a 18. században elôször a francia király, I. Fe-
renc orvosa, Astruc számolt be. A fertôzés emberrôl emberre 
terjedését 1893-ban Vidal ismerte fel. A 19. század végére a 
betegséget jellemzô többmagú óriássejtek kórszövettani leírá-
sával is találkozhatunk. A herpes simplex vírus (HSV) fer tô-
zé ses természetét 1919-ben Löwenstein igazolta, aki a herpes 
labialis és keratitis herpetica hólyagcsáiból a betegséget át 
tudta vinni a nyulak szaruhártyájára. Hasonló megfigyeléseket 
1910 körül már Gruter is tett, ô azt is észrevette, hogy az öv-
sömör (herpes zoster) elváltozásaiból a betegség nem vihetô 

át a nyulak szemére, de eredményeirôl csak késôbb számolt 
be. A korai 1930-as években Andrews és Carmichael a HSV-
vel fer tô zött felnôttek szérumában semlegesítô (neutralizáló) 
ellenanyagokat mutattak ki. Ezután, az 1930-as évek végén 
Dodd, illetve Burnet munkacsoportja a szájnyálkahártya sú-
lyos fekélyes gyulladásában (stomatitis aphtosában) szen-
vedett, lábadozó gyermekek savójában szintén semlegesítô 
ellenanyagokat talált. Az 1940-es és 50-es évek irodalmában 
a betegség jellegzetességei kerültek a figyelem középpontjá-
ba, úgymint a nyálkahártyák elsôdleges és kiújult fertôzései 
(gingivostomatitis, herpes labialis és genitalis), a herpeszes ujj,-
begygyulladás (paronychia) és ekzema herpeticum, szaru- és 
kö tô hár tya-gyulladás (keratoconjunctivitis), az újszülöttkori 
és az immunhiányos szervezetben létrejövô HSV-fertôzések, 
valamint a herpes simplex encephalitis (HSE). A klinikai meg-
figyelései alapján mintegy 80 éve elôször Lipschütz vetette fel, 
hogy a különbözô HSV-fajták között antigénbeli különbségek 
lehetnek. Ezt laboratóriumi megfigyelések alapján mások is 
gyanították, de a HSV1-es és 2-es típusa közötti különbségeket 
csak 1968-ban igazolta Nahmias és Dowdle. Ôk mutattak rá 
arra is, hogy a HSV1 gyakrabban okoz a nemi szerveken kívül 
fertôzést, míg a nemi szervi betegségben inkább a HSV2 fordul 
elô. A következô évtizedben tett felfedezések a HSV-fertôzések 
kialakulásának és természetes lefolyásának jobb megértéséhez 
vezettek, és a korábbiakhoz képest rendkívül hatásos kezelés 
vált elérhetôvé herpes simplex encephalitisben, a nemi szervi 
herpeszben és az immunhiányosok HSV-fertôzésében is. A to-
vábbiakban a vírus-DNS restrikciósendonukleáz-elemzésével 
mutattak ki különbségeket a HSV-törzsek között. Ez a módszer 
a késôbbiekben a molekuláris epidemiológiai tanulmányok esz-
köztárának fontos részévé vált. A típusfajlagos antigének fel-
használása a fertôzés elterjedésének megismerését tovább se-
gítette. A vírus-sokszorozódás (replikáció) molekuláris szintû 
folyamatainak feltárása, a sokszorozódás és a génkifejezôdés 
módosítása pedig új vírusellenes (antivirális) gyógyszerek és 
oltások kifejlesztésében lehet hasznos.

GYAKORISÁG, TERJEDÉS  A HSV világszerte elterjedt – mind a 
fejlett, mind a fejlôdô társadalmakban –, hordozója a fertôzött 
ember, az emberi fertôzések állati átvivôje nem ismert. A nemi 
szervi herpeszek kb. 70%-ában a HSV2, 30%-ában a HSV1 a 
kórokozó. Közvetlen testi kapcsolat vagy a vírustartalmú vá-
ladék érintésével terjed, egyéb tárgyak nem közvetítik a fer tô-
zést. Évszaki különbség vagy nemenként eltérô fogékonyság 
nem észlelhetô, bár nô-férfi kapcsolatban a nôk könnyebben 
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fertôzôdnek, mint a férfiak. Az elsôdlegesen fertôzöttek 60–
90%-ában visszatérô jellegû a betegség. Ennek legtöbbször a 
lappangva hordozott kórokozó újraéledése az oka, ritkán azon-
ban újrafertôzôdés is elôfordulhat. 

A fertôzés forrásának kiderítése és bizonyítása nehéz, többnyi-
re lehetetlen. A fertôzöttek szervezetébôl nyert vírusizolátumok 
DNS-ének átalakulásai jellegzetesek lehetnek, ezeket bakteri-
ális restrikciósenzim-emésztéssel vagy a DNS-bázissorrend 
vizsgálatával (DNS-szekvenálással) ki lehet mutatni. Az ilyen 
vizsgálatok azonban rendkívül munkaigényesek, különleges 
felkészültséget igényelnek és nagyon drágák, ezért jelenleg 
csak kísérleti célból végezhetôk. Mivel a fertôzés ritkán vég-
zetes, és a vírus a szervezetben megmarad, becslések szerint 
bolygónk népességének több mint egyharmada szenved ki-
újuló her pesz fer tô zés ben, akik ezt a nemi kapcsolattal tovább 
is adhatják. Tíz év alatti életkorban a HSV1 elleni antitestek 
gyakoriak; a szerokonverzió idejét az életkor és a társadalmi, 
gazdasági helyzet befolyásolja. Az utóbbi alacsonyabb szintje 
mellett az ellenanyagok korábban jelennek meg, és jóval gya-
koribbak is a fiatal korúakban. Az 5. évtizedre ez a különbség 
kiegyenlítôdik, és az ellenanyagok akár a népesség 95%-ában 
is kimutathatók. 

A herpeszfertôzés átvitele nemi érintkezéssel (elsôsorban a 
HSV2) vagy fertôzött nyállal, illetve az ajak vagy más terület 
elváltozásának közvetlen érintkezésével történik (többségében 
a HSV1). A nemi úti fertôzés leggyakrabban a nemi szervi, 
máskor száj-nemi szervi (orogenitalis) vagy végbél-nemi szer-
vi (anogenitalis) érintkezéssel terjed. A terjedés különleges for-
mája a magzat fertôzôdése, amikor a fertôzött anya magzatát 
vagy a méhlepényen át vagy a szülés közben fertôzi, illetve 
szoptatás alatt az újszülött közvetlenül is fertôzôdhet. 

Mivel a HSV2 többnyire nemi úton fertôz, a vele szembeni 
ellenanyagok (antitestek) megjelenése a nemi élet megkez-
dése elôtt ritka. Az irodalmi adatok szerint azonban a HSV1-
fer tô zé sek is egyre gyakrabban okozzák a nemi szervi beteg-
séget. Az Egyesült Államokban az elsôdleges nemi szervi 
her pesz fer tô zés elô for du lá sát évente 0,5–1 millióra becsülik, 
az új szerológiai módszerekkel a betegség gyakoriságát évi 
40-60 milliós számban határozták meg. Az HSV-antitest-po-
zitív egyének arányában jelentôsek a földrajzi különbségek, 
például Ame ri ka iak ban 10–21%, Ugandában 77%. Nôkben 
a fer tô zé sek aránya magasabb, különösen örömlányokban és 
azok vendégeiben ész lel hetô a különbség. A HSV2-fajlagos 
(specifikus) antitestek megjelenése a nemi élet megkezdésé-
vel függ össze. 

Magyarországon a bôr- és nemibeteg-gondozói hálózat éves 
statisztikai adatszolgáltatásában megadják a nemi szervi her-
pesz miatt kezelt betegek számát és nemét, de hogy elsôdleges 
vagy kiújult fertôzésrôl van-e szó, azt nem. Sok olyan beteg 
is van, aki nem fordul orvoshoz. Hazánk HSV-fertôzöttségérôl 
tehát nem rendelkezünk pontos ismeretekkel. 

A gazdasági és társadalmi helyzetbôl adódó különbségekre 
hívja fel a figyelmet, hogy az Egyesült Államokban a hátrá-
nyos helyzetû rétegekben mintegy 50-60%-ban mutatható ki 
HSV2-ellenanyag, összehasonlítva a középosztályok 35%-os 
értékével. A HSV2-fertôzôdést befolyásoló tényezôk még: a 
nem (nô>férfi), származás, (fekete>fehér), családi állapot 
(elvált>egyedülálló, házas), lakóhely (város>vidék) és a nemi 
társak száma.

Becslések szerint egy fogékony nô 80%-os valószínûséggel 
fertôzôdik egy fertôzött férfitôl egyetlen nemi kapcsolat alatt. 
A HSV1-ellenanyag csökkenti a HSV2-fertôzôdés esélyét, kü-
lönösen nôk ben. A HSV1 és -2 szembeni szeropozitivitás is 
meg le he tô sen gyakori, ilyen ugyanazon anatómiai területen, 
például a nemi szerveken, egyidejûleg is elôfordulhat. A vé-
dô gu mi használata szintén csökkenti a HSV2-fertôzés esélyét, 
különösen a nôknél. A fertôzôdési hajlam immunológiai hátte-
re részben genetikailag meghatározott: a tünetek gyakoribbak 
a HLA-B27 és Cw2-típusoknál. Mivel a betegség kifekélyese-
désre hajlamos, a humán immundeficiencia vírus- (HIV) 1 és a 
humán T-sejtes leukémia vírus- (HTLV) 1 fertôzés átvitelének 
kockázata a fertôzött egyénekben legalább kétszeres. Az utób-
bi két évtizedben a HSV2-ellenanyogok elterjedtsége 32%-kal 
nôtt az USA-ban. Ennek okát nehéz meghatározni, mivel a biz-
tonságos nemi kapcsolatot és a kondomhasználatot népszerûsítô 
közegészségügyi erôfeszítések ezen idôszakban fokozódtak. A 
növekedés egyik oka az lehet, hogy a népességben nem tu-
datosult, hogy a HSV2 átvitele a tünetmentes vagy a nem ki-
mutatható vírusürítéssel hozható kapcsolatba. A vírusürítés a 
nôkben ismételt PCR-alapú mérésekkel az elsôdleges fertôzés 
után jelentôs arányban mutatható ki a tünetmentes idôszakban 
is. A HSV2 leggyakoribb forrása mások kiújuló nemi szervi 
fertôzése, mely – ugyanúgy mint HSV1-nél – lehet tüneteket 
okozó és tünetmentes. A kiújuló fertôzések rövidebb ideig tar-
tanak és kevesebb elváltozás alakul ki. Klinikai tünetek mellett 
az átvitel esélye is nagyobb, ámbár ilyenkor a betegek általában 
kerülik a szokásosan fájdalmas nemi életet. A kiújuló fertôzés 
férfiaknál gyakoribb: 100 betegnapra vetítve ez 2,7-es értéket 
jelent, szemben a nôk 1,9-es arányával; az elsôdleges fertôzés 
lezajlása után mintegy 90%-ban kell a betegség kiújulásával 
számolni. A nemi szervek herpeszfertôzése sokkal ritkábban 
tér vissza, ha a fertôzést a HSV1 okozza (átlagosan évente egy-
szer), míg a HSV2-fertôzések évente hozzávetôlegesen négy-
szer újulnak ki. 

KÓROKOZÓK, KÓRKIALAKULÁS  A herpes progenitalis kóroko-
zója – mint fentebb már említettük – a humán herpeszvírus 2-es, 
illetve ritkábban 1-es típusa, amelyek a herpeszvírusok család-
jának az alfa-herpeszvírusok alcsaládjába tartozó, ikozaéder 
alakú, DNS-tartalmú vírusok. DNS-ük kétszálú, egyenes. A ví-
ruscsalád nevezéktani részletezését az 1. táblázat tartalmazza. 

A víruskapszid (vírusburok) kubikális szimmetriájú, a sejtmag-
ban épül össze, felépítésében 162 burokfehérje (kapszomer) 
vesz részt. A vírusburkot a külsô boríték, az ún. vírusboríték 
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(envelop) veszi körül, amelyet a sejtmaghártyán vesz fel. Elekt-
ronmikroszkóppal vizsgálva a két vírustípus részecskéinek 
alaki sajátosságai azonosak. A HSV1 és 2 DNS-azonossága 
(homológiája) 50%-os, számos hosszabb azonos, állandósult 
(konzervált) szakasszal. Restrikciós endonukleázokkal végzett 
emésztést követôen az egyes típusokból származó részecskék 
(fragmentek) eltérô mintázatot mutatnak. 

A nukleokapszid 100 nm átmérôjû, a külsô boríték mérete 120-
200 nm. A borítékban a vírus által kódolt és az összeépüléskor, 
a sejtmaghártyájából származó fehérjék keverednek. Fer tô zés-
kor a külsô borítékban található glikoproteinek kapcsolódnak 
a sejtfelszín fogadó molekuláihoz (receptoraihoz, jelfogóihoz), 
melyeknek tulajdonságai részleteiben még nem ismertek. A bo-
ríték glikoproteinjei kötik meg az ellenanyag- és komplement-
molekulákat is. A külsô boríték és a nukleokapszid közötti 
burok amorf szerkezetû, s az itt található vírusfehérjék a vírus 
replikációjának elindításában vesznek részt. A sokszorozódás 
alatt keletkezett vírusrészecskék jelentôs része vagy sérült (de-
fektív) – ezekben vírus-DNS-töredékek (fragmentumok) és poli-
pep ti dek találhatók – vagy ún. könnyû részecskék (partikulák), 
amelyek csak egyes vírusfehérjéket tartalmaznak. Ezeknek a 
részecskéknek a biológiai szerepe nem ismert. A sejtbe fúzi-
óval vagy pinocytosissal bejutó vírus-DNS 70-100 új fehérje 
képzôdését kódolja szigorúan szabályozott idôrendben. Az 
igen korai és korai fehérjék a sejtek mûködését gátolják, majd a 
sejt mû kö dés átalakításával a vírus-DNS képzôdését serkentik. 
Közülük legfontosabbak a timidin-kináz és a DNS-polimeráz. 
A koraiakhoz viszonyítva aránylag kevés késôi fehérje válik a 
virion szerkezeti elemévé. 

Tenyészetben mindkét HSV-típus jól szaporodik a legtöbb em-
beri, majom és rágcsáló eredetû hám- és fibroblaszt-sejtkultú-
rán. A fer tô zés tôl számított egy-két napon belül megjelennek 
a jellegzetes acidofil magzárványok, s többmagvú óriássejtek 
alakulnak ki, amelyek ballonáló elfajulást követôen elhalás, fel-
oldódás révén pusztulnak el. A két HSV-típus hatása a sejtekre 
(sejt tro piz musa) eltérô: egyes esetekben a HSV2 okozta sejt-
elfajulásos foltok nagyobbak, mint a HSV1 által elôidézettek. 
A virion borítékjában lévô glikoproteinek egy része (például a 
glikoprotein-B) azonos a kétféle HSV-ben, míg másik részük 

(például a glikoprotein-G) eltérô. Ez utóbbiak egyfelôl – kü-
lön bö zô sejtreceptorokhoz kötôdve – részben magyarázzák az 
eltérô kórlefolyást, másfelôl másfajta ellenanyag képzôdését 
váltják ki. A boríték nagyon érzékeny és sérülékeny: károsodá-
sa a virion fertôzôképességének elvesztésével jár, ezért a sza-
bad virionok a környezetben hamar tönkremennek, testváladé-
kokban ellenben jobban megôrzik fertôzôképességüket.

KÓRKIALAKULÁS (PATOGENEZIS)  A herpeszfertôzés kialakulásához 
szükséges, hogy a vírus hámfosztott bôrrel vagy nyálkahártyá-
val közvetlenül érintkezzen, például bôrsérüléseken, horzsolá-
sokon keresztül. Az elszarusodó hámsejtek nem fogékonyak a 
fer tô zés re. A vírusok szaporodása a fertôzés helyén a para ba zá-
lis és átmeneti (metapláziás) hám sejtjeiben kezdôdik. 

Az elsôdleges fertôzést követôen a HSV az érzôideg-vég zô dé-
sek be jut; a folyamatban a sejtfelszínen kifejezôdô virális borí-
tékfehérjéknek van szerepe. Az ép virion vagy a nukleokapszid 
az idegnyúlványon visszafelé áramolva (retrográd axonális 
áramlással) jut a gerincvelô hátsó gyöki ganglionjaiba, és azok 
sejtjeiben marad, élethossziglan. A ganglionsejtek kromoszó-
máihoz nem kötôdik. Ez a rejtett vírushordozás a klasszikus 
virológiai módszerekkel nem bizonyítható, a vírus is csak na-
gyon ritkán nyerhetô, például a táptalajba átültetett (explantált) 
idegdúcból. A lappangó vírus DNS-e azonban kimutatható, s 
ezenkívül egy igen korai HSV-gén is kifejezôdik, amelynek 
polipeptid terméke azonosítható. 

A fertôzött egyének lymphocytáinak egy része is fertôzôdik, s 
bennük rejtett vírushordozás alakulhat ki. Idônként ezek a hor-
dozott vírusok magukhoz térnek, így a nyiroksejtek is termel-
hetnek herpeszvírusokat. Ezek a vírushordozó, vírustermelô 
lym pho cy ták a többi nyiroksejt között véletlenszerûen megje-
lennek a legkülönfélébb váladékokban (nyál, ondó, stb.), s a 
be lô lük kikerülô szabad vírusrészecskékkel, vagy a befogadó 
szervezet sejtjeivel közvetlenül érintkezve vihetik át a fertôzést. 
Fel té te lez he tôen a fehérvérsejtek szerepe a HSV átvitelében 
nagyobb, mint azt jelenlegi ismereteink szerint gondoljuk.

Sem a fehérvérsejtekben, sem az idegsejtekben létrejövô lap-
pangás folyamata, sem a HSV1- és 2-fertôzés iránti fogékony-
ság közti különbség oka nem ismeret. 

A szervezetben lappangó herpeszvírusok feléledhetnek ma-
guktól, de külsô (trauma, stresszhatások, UV-fény, im mun-
szup resszió) és belsô (láz, havivérzés, hormonális változá-
sok) tényezôk hatására is. Valószínûleg a sejtek másodlagos 
jel zô rend sze rei nek és a sejtmag átíró tényezôinek (a nukleáris 
transz krip ciós faktoroknak) közremûködésével aktiválódnak 
a lappangó vírusok, és vagy teljes virionok vagy csak egyes 
korai géntermékek keletkeznek. A virionok az érzôidegeken 
keresztül a kültakaró felé terjedve az idegvégzôdésbôl átjut-
nak a parabazális hámsejtekbe, s ott elszaporodnak. Részben 
a neutralizáló ellenanyagok, nagyobb részt azonban a sejtes 
immunitás elemei (a természetes NK és lymphokin-aktivált 

1.táblázat  Az emberi herpeszvírusok nevezéktana 

Alcsalád, nemzetség Fajok (típusok) 

Alphaherpesvirinae
 Szimplexvírus
 Varicellovírus

Humán herpeszvírus-1 és -2 (HSV1 és 2)
Humán herpeszvírus-3 (VZV, varicella zoster vírus)

Betaherpesvirinae
 Cytomegalovírus
 Roseolovírus

Humán herpeszvírus-5 (CMV)
Humán herpeszvírus-6 és -7

Gammaherpesvirinae
 Lymphocryptovírus
 Rhadinovírus

Human herpeszvírus-4 (EBV, Epstein–Barr-vírus)
Humán herpessvírus-8 (KSHV, Kaposi-sarcoma-
herpeszvírus)
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ölô sej tek), valamint az interferontermelés vetnek véget a fo-
lyamatnak, s elôzik meg a vírusok szóródását. Viraemia csak 
leromlott gyermekekben és immungátolt felnôttekben fordul 
elô. Érdekes, hogy az érintett idegdúcból kiinduló idegek kö-
zül csak annak az ágnak a végzôdései körül alakul ki ismételt 
fertôzés, amelynél az elsôdleges fertôzés volt. A HSV-részecs-
kék az idegsejtekbeli „utazásuk” – közvetlen sejtrôl-sejtre terje-
désük – miatt védettek a vírushordozó egyének savójában talál-
ható, gyakran igen nagy mennyiségû, semlegesítô antitestekkel 
szemben. A ganglionokban és fehérvérsejtekben hordozott 
HSV rendszeresen feléledhet klinikai tünetek megnyilvánulása 
nélkül is, s éppen ez a tünetmentes vírusürítés lehet az oka a 
legtöbb fer tô zés nek. Elképzelhetô, hogy ebben a folyamatban a 
vírushordozó lymphocyták játszanak elsôdleges szerepet, míg 
a nyálkahártyákon megjelenô kórképek az idegdúcokban lap-
pangó vírusok aktiválódása miatt alakulnak ki.

Az elsôdleges fertôzés idején a vírus szaporodása szükséges a 
betegség kialakulásához, ugyanúgy, mint az életet esetlegesen 
veszélyeztetô idegrendszeri fertôzések kialakulásához is. Ha a 
fer tô zés a hátsó ganglionokon túlterjed, általános (disszeminált) 
újszülöttkori fertôzés, várandósságban több szervre terjedô be-
tegség, illetve az immungátoltakban is szóródás jöhet létre. A 
hátsó ganglionokban kialakuló gazdaszervezet-vírus kölcsön-
hatás normálisan lappangás kialakulásához vezet, ahonnan 
késôbb megfelelô inger hatására a vírus újra a kültakaró irá-
nyába vándorolhat, és betegséget okozhat. Cushing már 1905-
ben megfigyelte, hogy trigeminus neuralgia miatt, az idegágak 
átvágásával kezelt betegekben az átvágott törzsek által ellátott 
területen herpeszes tünetek jelentkeztek. Hasonló megfigyelé-
seket tettek a nemi szervi herpesznél is, amikor a hát alsó részé-
nek mûtéte miatt a keresztcsonti ganglionokat is megbolygat-
ták. A vírus tartózkodását a ganglionokban az is igazolja, hogy 
a kiújulások nem elôzhetôk meg az érintett bôrterület sebészi 
eltávolításával. 

A kiújult herpeszfertôzéseket bizonyos értelemben immunoló-
giai képtelenségnek (paradoxonnak) tekinthetjük, hiszen olyan 
betegekben is elôfordulhatnak, akiknek az ellenanyag szintje 
magas, azokban viszont nem, akiknek nincsen fajlagos ellen-
anyaguk; ugyanis ezek (pl. fogékonyság hiányában) nem estek 
át elsôdleges fertôzésen.

A többségében nemi érintkezéssel átvitt HSV2-fertôzésben a 
vírus a nemi szervek területén a bôrben vagy a nyálkahártya 
felszínén szaporodik, és késôbb a keresztcsonti érzôidegdúcban 
kerül lappangó állapotba. 

A fogékony, ellenanyagmentes szervezetben a HSV1- és a 
HSV2-fer tô zést is elsôdlegesnek (primer infekciónak), a rö-
videbb-hosszabb lappangás utáni kiújulást pedig recidívának, 
reaktiválódó vagy rekurrens (visszatérô) fertôzésnek nevez-
zük. Ha a szervezetben már keletkezett a HSV1-gyel, illetve 
a HSV2-vel szemben ellenanyag, akkor a másik típussal való 
elsô fer tô zést kül sô új ra fer tô zés nek (exogén reinfekciónak) ne-

vezzük. Utóbbi jelenséget már 1968-ban leírták, de csak a ví-
rus-DNS restrikciósendonukleáz-analízisével bizonyították, és 
ezután igazolódott az is, hogy egy beteg fertôzôdhet egyszerre 
több különbözô vírustörzzsel is. Ismételt fertôzés ugyanazon 
vírustörzzsel kialakulhat a fertôzéstôl távol, önfertôzôdéssel 
(auto ino ku lá ció): így az ajakherpesz is átvihetô a nemi szer-
vekre, például az ujjakkal. A vírusátvitelnek ez a módja inkább 
az elsôdleges fertôzés idején lehetséges, a kiújult herpeszben a 
szisztémás immunitás valószínûleg gátolja az önfertôzôdést. 

TÜNETEK ÉS KLINIKAI MEGNYILVÁNULÁS  A nemi szervi herpe-
szek többségét nem ismerik fel, részben mert kb. 20%-ban tü-
netmentesek, másrészt azért, mert a herpeszfertôzések 60%-át 
tévesen kórismézik. Csak a maradék 20% a tünetekkel társult, 
felismert betegség, így a betegek több mint háromnegyede nem 
kap célzott kezelést. A legsúlyosabb klinikai tünetegyüttest az 
elsôdleges nemi szervi herpesz kialakulásakor észlelhetjük. 

ELSÔDLEGES FERTÔZÉS  Az elsôdleges fertôzés többnyire ser dü lô-
kor ban és fiatal felnôttkorban, a nemi élet kezdetén fordul elô, 
amikor az együttlét idején, a társak egyike éppen nemi szervi 
her pesz fer tô zés ben (fôleg HSV2) szenved, vagy pedig száj-
nemi szervi (orogenitális) kapcsolat révén a herpes labialisos 
(HSV1) társtól. Sokszor a társ klinikailag tünetmentes vírus-
ürítése a fertôzés forrása. 

Az elsôdleges fertôzéskor a vírus nagy mennyiségben szapo-
rodik a nemi szervekben (>106 partikula/0,2 ml inokulum). A 
fer tô zô dés után 2-12, átlagosan 4 nappal, többnyire fájdalmas, 
bôr pi ro so dá sos (erythemás) alapon csoportos hólyagocskák 
(vesi cu lák) és göbcsék (papulák) alakulnak ki, amelyek késôbb 
kifekélyesednek. A folyamatot gyakran láz, elesettség, hányin-
ger, izomfájdalom, vizelési zavar, fájdalmas lágyéki nyirok-
csomó-nagyobbodás, esetleg húgycsô- vagy hüvelyi folyás, 
szeméremtest-bántalom, berepedések (fissurák) a herezacskón, 
a végbélkörüli területen és a szeméremtesten kíséri, és vizenyô 
súlyosbíthatja. A szeméremtestnek rendszerint mindkét oldala 
érintett. A fer tô zés ráhúzódhat a méhnyakra (cervicitis her pe ti-
ca), a gátra, a hüvelyre (vulvovaginitis herpetica) a fartájékra, 
a combokra, beterjedhet a húgycsôbe, de néha távolabb – akár 
a talpon is – megfigyelhetôk a hólyagocskák. A vizeletürítési 
nehézség, a húgyhólyag tökéletlen kiürítése (vizeletretenciós 
szindróma) a nôk 10–15%-ában, a nem fertôzô (aszeptikus) agy-
hár tya gyul la dás pedig 25%-ukban is kialakulhat. Az általános 
tünetek 40%-ban észlelhetôk, a méhnyak az esetek 80–90%-
ában érintett. A bôr te rü le te ken (szeméremdomb, gát, combok, 
farpofák) a fer tô zés sokszor heggel gyógyul. 

Feltétlenül érdemes felhívni a figyelmet a végbélnyílás és kör-
nyékének herpeszvírus-fertôzésére, amelyet egyre gyakrabban 
ismernek fel a nôkön. Fájdalom, viszketés, fájdalmas székelési 
inger, székrekedés, váladékozás a fôbb helyi tünetek, hozzá-
juk láz, gyengeség, fejfájás, keresztcsonti érzékelési zavarok 
(paraesthesia) és vizelési nehézség társulhat. Az említett terülel-
teken hólyagcsák és fekélyek láthatók, amelyek hamar egybe-
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folynak, s vizenyôs, gyulladt, vérzékeny alapon szürkés, ki fe ké-
lye se dô cryptitis, végbélgyulladás alakul ki. A végbéltükrözés 
csak rendkívüli fájdalmak mellett végezhetô el.

Ritkán, az elsôdleges nemi szervi fertôzéseknél, a betegség 
második hetében – önfertôzôdés útján – hólyagcsák jelenhet-
nek meg valamelyik ujjon, a kezeken, a száj körül vagy egyéb 
bôr te rü le te ken (combok, farpofák stb.). Ezek övsömört (herpes 
zostert) utánozhatnak, bár a tünetek egy dermatomára – egyet-
len gerincvelôi ideg beidegzési területére – korlátozódása itt 
nem jel lem zô, a fájdalom sem oly erôs és más jellegû, mint az 
övsömörben. 

Az elsôdleges fertôzés ellenanyag képzôdésével jár, szero kon-
ver zi ót eredményez. A HSV1- és HSV2-ellenes antitestek kö-
zött keresztreakció van, ezért – a többnyire gyermekkorban 
lezajló – elsôdleges HSV1-fertôzésnél termelôdô ellenanyagok 
valamelyes védnek az elsôdleges HSV2-fertôzés ellen. Ennek 
következtében a HSV2 okozta nemi szervi herpesz súlyossága 
és lefolyása enyhébb. 

Különösen súlyos, de szerencsére ritka a szóródott, kiterjedt 
zsigeri érintettséggel járó fertôzés várandósokban. Szintén rit-
kábban fordulnak elô az olyan súlyos kórképek, mint az elha-
lásos májgyulladás (nekrotizáló), a vérlemezkék és a fehérvér-
sejtek számának csökkenése (thrombocytopenia, leukopenia), 
a disszeminált intravaszkuláris koaguláció és az agy ve lô gyul la-
dás. Az állapotos nôk szétterjedt fertôzésének halálozása eléri 
az 50%-ot, és a magzati halálozás is több mint 50%. A váran-
dósok súlyos fertôzéseit valószínûleg a sejtek által közvetített 
immunitás megváltozása okozza.

A nemi szervi herpesz területe bakteriumokkal felülfertôzôdhet, 
ami rendkívül meghosszabbítja a gyógyulást. Az ujjakon lévô 
herpeszgyulladást nemegyszer körömágy-gyulladásnak vélik, 
bemetszik, és ezzel utat nyitnak a bakteriális fertôzésnek.

Az elsôdleges fertôzés tünetei 2–3 hét alatt oldódnak, a víruski-
választás átlagosan 3 hétig tart. Az elsôdleges HSV2-fertôzés 
után a kiújulás elôbb és gyakrabban várható, mint a HSV1 ese-
tében. 

ISMÉTELT FERTÔZÉS  Az ismételt nemi szervi fertôzés (külsô újra-
fer tô zô dés heterológ ellenanyagok jelenlétében) gyorsabban 
gyógyul, tünetei enyhébbek, az elváltozások száma, a fájda-
lom súlyossága és a szövôdmények va ló szí nû sé ge lényegesen 
kisebb.

KIÚJULÓ FERTÔZÉS  A kiújuló fertôzés (rekurráló infekció) helyi 
kellemetlenséggel (irritációval) és elô- (prodromális) tünetek-
kel kez dô dik. Ezekben kevesebb (általában 3-5) hólyagocska 
keletkezik, szokásosan csak a külsô nemi szervek egyik olda-
lán. A hólyagcsák mérsékeltebben váladékozók, gyorsabban 
pörkösödnek, és rövidebb idô alatt – általában 7-10 napon be-
lül – gyógyulnak. Az általános tünetek elôfordulnak, de reny-

hébben. Gyakran csak szeméremtesti fájdalmak, érzékenység 
(vulvaris irritáció) keletkezik. A vírusürítés rendszerint 2–5 
– többnyire három – napig tart és mérsékeltebb (átlagosan 102-
103/0,2 ml inokulum szövetkultúrában). A hegesedés kivételes, 
inkább gyakori kiújulásoknál figyelhetô meg. 

Mivel az elsôdleges fertôzéseknek legalább a fele tünetmen-
tesen zajlik le, elôfordulhat, hogy a biológiai értelemben vett 
kiújulás nyilvánul meg elsô betegségként.

A nemi szervi herpeszes fertôzésekkel kapcsolatos legnagyobb 
gondot éppen a recidívák jelentik, melyek gyakorisága változó, 
és fôleg az elsôdleges fertôzés súlyosságával párhuzamos. A 
betegek harmadánál évente háromnál kevesebb, további har-
madánál évi 4-7, illetve a maradék harmadánál évente 8-9 vagy 
több alkalommal újul ki a betegség.

A BÔR ÉS NYÁLKAHÁRTYÁK HSVEREDETÛ EGYÉB KÓRKÉPEI  A bôr gyó gyá-
sza ti rendeléseket felkeresô nôk kb. 1,5%-a herpeszes bôr fer-
tô zés sel jelentkezik. A HSV bôr- és nyálkahártya-fertôzései 
kü lön bö zô szövôdményes formákban jelenhetnek meg: 

• Az ekzema herpeticum (Kaposi-féle varicelliform eruptio) 
súlyos, szóródó bôrtünetek jár. Leggyakrabban atopiás der-
ma ti tis (túlérzékenységi bôrgyulladás) talaján keletkezik, de 
kialakulhat égést, pemphigus vulgarist, mycosis fun go idest, 
Sézary-szindrómmát, keratosis follicularist, congenitalis 
ichtyosiform erythrodermát és Darier-betegséget kísérô szö-
vôd mé ny ként is. 

• A kézujjak HSV2-fertôzése szintén gyakoribb, oka a fer tô-
zött nemi szervek érintése. Gyakran szövôdik másodlagos 
nyirokcsomó-gyulladással (lymphadenitisszel). 

• Viszonylag gyakori járulékos lokalizáció az arc, fül, karok 
és az emlôbimbók, valamint a HSV-folliculitis. 

• Szintén ritka, de annál súlyosabb szövôdmény a toxicus epii-
dermalis necrolysis visszatérô herpeszfertôzéseknél. 

• Immunológiai alapon erythema exsudativum multiforme 
alakulhat ki, mely a rekurráló herpeszfertôzés mellett kiúju-
lásra hajlamos. Valójában a betegség hátterében a HSV az 
egyik leggyakrabban kimutatható kóroki tényezô. 

• A HSV-keratoconjunctivitis (a szaru-, kötôhártya gyulla-
dása) az újszülöttkort követôen alakul ki. Leggyakrabban a 
HSV1, de a HSV2 is okozhatja a fertôzô nemi szervi vála-
dék átvitelével (kontaminációjával), például a kéz közvetí-
tésével. Az Egyesült Államokban évente hozzávetôlegesen 
300 000 ilyen szemészeti fertôzést diagnosztizálnak, és 
a szemsérülések után ez a szaruhártyavakság leggyako-
ribb oka. Az elsôdleges herpes keratoconjunctivitis lehet 
fél- és kétoldali, praeauricularis nyirokcsomó-duzzanattal 
jár. Kísérô tünetei: fényiszony (photophobia), könnyezés, 
szem héj vi ze nyô, chemosis a pathognosztikus dendritikus 
léziókkal, ritkábban a szaruhártya (cornea) geographicus 
ulcusaival vagy uveitissel. A szaruhártya gyógyulása még 
meg fe le lô (adekvát) antiviralis kezelés mellett is akár egy 
hónapot vehet igénybe. A szemészeti elsôdleges fertôzéseket 
is gyakran követi kiújulás, amely többnyire egyoldali. Foko-
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zódó stromalis érintettség esetén szaruhártya-homályosodás 
(cornea opacitás), látásromlás vagy akár a szemgolyó repe-
dése (rupturája) is bekövetkezhet.

IMMUNGÁTOLTAK HSVFERTÔZÉSEI  Immunhiányos szervezetben 
(szerzett immunhiányos tünetegyüttes [AIDS], immungátló 
(szup presszív) kezelés, szervátültetés (transzplantáció) után, 
autóimmun kórképek, kemoterápia daganatos betegeknél, sú-
lyos alapbetegség, alultápláltság [malnutritio]) a her pesz fer tô-
zé sek gyakoribbak, és súlyosabb, sokszor szokatlan formában 
zajlanak le. 

Ha a szervátültetéses betegek szérumában a HSV-el len anya-
gok a mûtét elôtt kimutathatók, várható, hogy a szervátültetést 
kö ve tô en a HSV-fertôzés elôbb-utóbb kiújul. A kiújult beteg-
ség a lég  zô szer vek re, a nyelôcsôre és a gyomor-bélrendszerre 
is ráterjedhet, súlyossága összefügg az immungátló kezelés 
mértékével. 

Az AIDS-betegek herpeszfertôzésérôl is egyre több ismeretet 
szerzünk. Elôrehaladott HIV-fertôzésekben elhúzódó, szóró-
dásra hajlamos, gyakran exophyticus, szemölcsös (verrucosus) 
bôrtünetek alakulnak ki. Az immunfékezett egyénekben társu-
ló más fertôzés vagy orvosi beavatkozás következtében a HSV-
fertôzések gyakrabban terjednek szét, több szervet is érinthet-
nek. Ennek oka elsôsorban a T-sejtes immunitás gyengülése. 
Sokszor az AIDS-ben szenvedôk HSV-fertôzése végbélkörüli 
fekélyekkel, vastagbél-, nyelôcsô- és tüdôgyulladással és sok-
féle idegrendszeri zavarral jár. Ugyanakkor a nemi szervek 
herpeszes kimaródásai jó behatolási kaput nyitnak a HIV szá-
mára, férfi-nô kapcsolatnál is. Laboratóriumi kísérletek szerint 
a HSV1 és -2 korai géntermékei serkentik a HIV mûködését, 
sokszorozódását (transzaktiválás).

SZÜLÉSKÖRÜLI SZÖVÔDMÉNYEK, ÚJSZÜLÖTTKORI HSVFERTÔZÉSEK ÉS FEJ

LÔ DÉ SI RENDELLENESSÉGEK  Az újszülöttkori HSV-fertôzések szá-
mában bár észlelhetô némi hullámzás, hozzávetôlegesen 2000–
5000 szülésenként egy esettel számolhatunk. A vírus átvitelét 
több tényezô is befolyásolja:

• Az anyai nemi szervi fertôzés formája: az elsôdleges fer-
tô zés ben az újszülöttkori herpesz (herpes neonatalis) kb. 
33%-os gyakorisággal alakul ki, míg kiújuló fertôzésben 
3%-os eséllyel.

• A lepényen keresztül jutó (transzplacentaris) anyai neutralizá-
ló és ADCC-antitestek gátolják az újszülöttek fer tô zô dé sét.

• A magzatburkok megrepedése és a szülés között eltelt idô; 
a fertôzés átvitele ugyanis császármetszéssel világra jött cse-
cse mô kön is elôfordul.

Az újszülött fertôzôdése méhen belül, szülés alatt és után is 
létrejöhet; 70–80%-ban a fertôzôdés a szülés közben követ-
kezik be. Az újszülöttkori HSV-fertôzés gyakran halálos. A 
tünetek helye és súlyossága alapján három fokozatát külön-
böztethetjük meg:

• bôrre, szemre és/vagy szájra korlátozódó betegség,

• agyvelôgyulladás (encephalitis) bôr, szem és/vagy száj tü-
netekkel vagy azok nélkül,

• szóródott fertôzés több szerv érintettségével, beleértve a 
központi idegrendszert, tüdôt, gégét, légcsövet, májat, nye lô-
csö vet, gyomrot, bélrendszert, lépet, veséket, mellékveséket, 
hasnyálmirigyet és szívet, továbbá a bôrt, szemet és a szájat. 

A magzat fertôzését a bôrhólyagocskák, szembetegség (ér-ideg-
hártya gyulladása [chorioretinitis], illetve szaru-kötôhártya-
gyulladás) és microcephalia vagy vízfejûség hármasa (triásza) 
jellemzi. A kórjóslata természetesen a szóródott betegségnek a 
legrosszabb: kezelés nélküli halálozása 80%. A fertôzések 60–
75%-ában alakul ki agyvelôgyulladás, 20%-ában bôrtünetek 
nem jelentkeznek, ami a kórisme felállítását késleltetheti. A 
leggyakoribb a központi idegrendszer érintettsége, ami más 
fer tô zô dése nélkül is kialakulhat. A megbetegedett újszülöttek 
közel egyharmadánál csak agyvelôgyulladás jön létre, ilyen-
kor kísérô bôrtünetek csak mintegy 60%-ban észlelhetôk. Az 
agy ve lô gyul la dást körülírt (focalis) és általános (generalizált) 
rohamok, közönyösség (letargia), ingerlékenység (irritábilitás), 
remegés (tre mor), a test hô mér sék let ingadozása és piramisjelek 
jellemzik. Az agyvízben (liquorban) a sejtes elemek megszapo-
rodnak (pleocytosis) és proteinosis figyelhetô meg, a vírus kiteô-
nyésztése 25–40%-ban sikerül. A halálozás 50%-os, általában 
agytörzsi bántalom okozza. A túlélôkben legtöbbször tünetek 
maradnak vissza.

A bôrre, szemre és/vagy szájra korlátozott betegség halálozása 
jóval kisebb – általában a születés után 10–11 nappal ismerik 
fel – és kiújulásra hajlamos; a betegség a bevezetett kezeléstôl 
füg gô en az elsô 6 hónapban rendszeresen visszatér. Késôbbi 
idegrendszeri károsodás a betegek mintegy 30%-ánál alakul ki.

HSV ÉS NEMI SZERVI RÁKOK  A HSV2 és a nemi szervi daganatok, 
így a méhnyakrák kapcsolatát számos tanulmányban vizsgál-
ták. A HSV2-fertôzés gyakran a laphám-hengerhám határon 
alakul ki, amely a méhnyakráknak is elsôdleges helye, ezért 
jogos a feltevés, hogy a két betegség között összefüggés le-
het. Megállapították, hogy a méhnyakrák kockázata nagyobb 
azoknál, akiknek a szérumában a HSV2-ellenanyagok szintje 
emelkedett; a kapcsolat azonban valószínûleg nem közvetlen. 
A humán papillomavírusok (HPV-k) bizonyos típusai (HPV16/
18/31 stb.) közvetlen kapcsolatba hozhatók a nemi szervi rákok 
kialakulásával, amelyhez egyéb társtényezôk is hozzájárulhat-
nak, például a dohányzás és a HSV2-fertôzés. Utóbbi önál-
ló szerepe a HPV-negatív daganatokban – a méhnyakrákok 
5–10%-a – vizsgálható, mivel ezek a rákok feltételezhetôen nem 
a HPV-fertôzés következtében alakulnak ki. Más típusfajlagos 
szerológiai vizsgálatokon alapuló tanulmányokban is ellent-
mondásos eredmények születtek. Vannak, akik azt állítják, 
hogy a cervicalis intraepithelialis neoplasiában (CIN) a HSV2-
fer tô zés szerepe legfeljebb érintôleges, mások eseteik egyiké-
ben sem találtak HSV2-DNS-t, és daganatképzôdést inkább a 
HPV-vel vagy a p53-daganatgátlógén mûködésvesztésével ma-
gyarázzák. Elôbbieket erôsítik azok a vizsgálatok is, amelyek-
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ben HSV2 DNS-fragmentumai után kutattak PCR-módszerrel, 
és szintén nem találtak különbséget az egészségesekhez viszo-
nyítva. Hasonló eredményekhez vezettek a korábbi sejt-szövet-
tani vizsgálatok is. 

Jóllehet a HSV2 képes szövettenyészetekben a sejtek átalakítá-
sára (transzformálására), a vírus és a méhnyakrák közötti köz-
vetlen kapcsolatot eddig még nem bizonyították. A HSV2 sze-
repe inkább elindítóként (iniciátorként) vagy társtényezôként 
va ló szí nû sít he tô: más rákos elfajulást elôsegítô tényezôk mel-
lett a HSV növelheti a rosszindulatú átalakulás kockázatát. 

KÓRSZÖVETTANI VONATKOZÁSOK  A HSV sokszorozódása mi-
att keletkezett szöveti elváltozások az elsôdleges és visszatérô 
fertôzésben is azonosak: mindkettôre a sejtelhalás és a követ-
kezményes gyulladásos elváltozás jellemzô. A vírus hatására 
a fer tô zött sejtek ballonálóan elfajulnak. A keratinocyták de-
ge ne rá ló dá sa és a sejten belüli vizenyô hólyagképzôdéshez 
vezet a felhám (epidermis) mélyén, többnyire a parabasalis-
sejtrétegben. Jellegzetes többmagú óriássejtek alakulnak ki, 
melyek magvában a kromatin bazofil massza formájában válik 
láthatóvá, ami eozinofil magzárványokká alakul (Lipschütz- 
vagy Cowdry-A-típusú zárványok). Az irhában (dermisben) 
erôs gyulladás keletkezik, elôször mononuclearis sejtek, majd 
polymorphonuclearis leukocyták szûrik be. A következményes 
érelváltozások vérzéses (haemorrhagiás) elhaláshoz vezethet-
nek; nagy kiterjedésben ez különösen a szóródott – belsô szer-
veket is érintô – fertôzésekre jellemzô.

KÓRISMÉZÉS ÉS KÓRJÓSLATI TÉNYEZÔK  A jellegzetes lefolyása 
és a helyi elváltozások vizsgálata legtöbbször megkönnyíti a 
betegség felismerését. A fizikális vizsgálatnak ki kell terjednie 
nôkben a méhnyak megtekintésére. 

A HSV-fertôzés kórismézését különféle laboratóriumi módsze-
rek segítik: 

Bizonyító módszer a bôrhólyagocskákból, a liquorból, a szék-
let bôl, a vizeletbôl, a torokváladékból, a szem kö tô hár tyá já ról 
vett mintákból – a vírusok elkülönítését követôen – készített 
sejtkultúrákban a jellegzetes sejtkárosító (cytopathiás) hatások 
vizsgálata. A módszer azonban gyors diagnosztikára alkalmat-
lan és körülményes. A HSV-izolátumok tipizálása – mivel a 
kezelést lényegében nem befolyásolja – csak a gyakorisági, 
népességi (epidemiológiai) és kórfejlôdési (patogenetikai) ta-
nulmányoknál fontos. A fertôzés bizonyításának mégis a leg-
biztosabb módszere, ma is a vírusok tenyésztése és azonosítása. 
Ennek sikere nagyrészt a helyes mintavételen múlik. A 24-48 
órás hólyagok tartalmazzák a legtöbb fertôzô (infektív) vírus-
részecskét, a beszáradt pörk már alkalmatlan tenyésztésre. A 
fer tôt le ní tett, majd újra megszáradt nyálkahártya- illetve bôr te-
rü le ten lévô hólyagcsát finom tûvel meg kell nyitni, s néhány 
mikroliter hólyagbennéket kell 1 ml szállító táptalajba átvinni. 
Mintavétel céljára finom tampon is megfelelô, de ügyelni kell, 
hogy ne érjen a nem fertôtlenített hámfelszínhez. A tampont 

a hólyag alapjában jól meg kell forgatni. A mintát 1–2 óráig 
lehet tárolni 4°C-os hûtôszekrényben, ezután azonban mínusz 
70–80°C-on kell fagyasztani, ha azonnali feldolgozásra nincs 
lehetôség. Nagyon fontos, hogy ezek a vírusok 20°C-on hamar 
elvesztik fertôzôképességüket, ezért egyáltalán nem szabad a 
mintákat háztartási mélyhûtôben tartani. A laboratóriumban 
a mintákat a fogékony sejtkultúrák tápfolyadékába oltják. A 
sejteken a beoltás (inokuláció) után 24-48 órával a jellegzetes 
sejtkárosító hatás már kialakul. 

A méhnyakból vagy a bôr-nyálkahártya (mucocutan) léziókból 
vett Papanicolaou (Pap) kenetben a ballonáló elfajulás, több-
magú óriássejtek és ezekben Cowdry-A-típusú zárványok jel-
lem zô ek, de a módszer érzékenysége csak 60–70%-os. 

Nem életveszélyes fertôzésben tájékozódásra a Tzanck-vizs-
gálat is elegendô lehet: a sejtelváltozások az elôbbiekhez 
hasonlóak, de a módszer nem különíti el a varicella zoster ví-
rus fer tô zést (VZV-fertôzést). Helyettesítheti a direkt im mun flu-
oresz cens-vizsgálat, amelynek érzékenysége és fajlagossága is 
magasabb a nemi szervi herpeszben, mint VZV-fertôzésben. 
A HSV1- és a HSV2-ellenes monoklonális antitestek fluor esz-
cein-izotiocianáttal (FITC) jelzett készítményeivel im mun fluor-
esz cens- (IF-) festés végezhetô, amely nemcsak a HSV jelen-
létét bizonyítja, hanem a HSV1 és a HSV2 elkülönítésére is 
alkalmas. 

A vírus elektronmikroszkópos vizsgálattal is azonosítható, de 
a módszer drága és körülményes, így a napi gyakorlatban nem 
meg felelô. 

A kellôen felszerelt laboratóriumokban a HSV DNS-ének ki-
mutatása a legérzékenyebb módszer. A DNS-t sokszorozó 
(amplifikációs) módszerek, mint a PCR-vizsgálat, alkalmasak 
a vírus-DNS felismerésére a bôr-nyálkahártya (mucocutan), az 
agyvíz és a szöveti mintákból egyaránt, és a napi gyakorlatban 
is egyre elterjedtebbek, mert érzékeny és fajlagos módszerek. 
A HSV DNS-ének kimutatása a nyálkahártya és a bôrfelszíni 
mintákban gyakorlatilag egyenértékû a kórokozó azonosítá-
sával. Más, fehérvérsejteket mindig tartalmazó váladékból 
(hüvely, ondó, nyál stb.) vett mintákban, valamint az immun-, 
ideg- és daganatsejtekben a HSV-DNS-pozitivitás csak a vírus-
hordozás tényét bizonyítja. 

Elterjedtek a szerológiai módszerek is, de eredményük meg-
érkezéséig a kezeléssel többnyire nem lehet várni. Hátrányuk 
volt továbbá, hogy a kereskedelemben régóta elérhetô szeroló-
giai tesztek komplementkötésen, passzív hemagglutináción (a 
vörösvérsejtek összecsapódásán), semlegesítésen (neutralizáci-
ón) alapultak, és hogy ezekkel a HSV1- és a HSV2-fertôzést 
nem tudták megkülönböztetni. Ma azonban már léteznek im-
mun fluor esz cens és ELISA-alapú módszerek is, amelyekkel a 
HSV1- és HSV2-ellenes antitestek külön-külön mérhetôk. A 
savó IgG-titerének négyszeres emelkedése, vagy IgM-antitestek 
kimutatása lehet kórjelzô. A Western–blot-elemzés alkalmas a 
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2. táblázat  A herpes progenitalis elkülönítô kórismézése (differenciál diagnosztikája)

Vérbaj (syphilis I) Elsôdleges sánker, fájdalmatlan hólyagcsák, göbcsék (vesiculák és pustulák) nincsenek, nem kiújuló, önmagától gyógyuló fe-
kély a környéki nyirokcsomók fájdalmatlan duzzanatával. 

Chancroid Érzékeny, többszörös, alávájt szélû fekélyek, alapjukon sarjszövet (granulációs szövet), amelyet sárgás-szürke sebváladék (exz-
sudatum) fed, fájdalmas nyirokcsomó-duzzanat (lymphadenomegalia).

Granuloma inguinale Nodularis ulcerovegetatív, hypertrophiás vagy hegesedô tünetek.

Lymphogranuloma venereum A betegek kis hányadában fájdalmatlan kimaródások (eróziók), amelyet másodlagos lágyéki nyirokcsomó-bántalom (inguinalis 
lymphadenopathia) kísér.

Bechet-betegség (morbus Behçet) Nemi szervi és/vagy szájkörüli, visszatérô aphtosis, amelyet a betegségre jellemzô egyéb megnyilvánulások (manifesztációk) 
kísérnek: posterior uveitis, synovitis, pustulosus, cutan vasculitis.

Crohn-betegség A herpeszes eredetû fekélyeknél mélyebb sinusok és sipolyok (fistulák) a szeméremtesten és a végbélnyílás körül (perianalisan), 
vesiculák nincsenek.

Gombásodás (candidiasis) Néha felszínes hámhiányok (superficialis erosiók), vagy még ritkábban diszkrét fekélyek alakulnak ki, fehér folyás kíséri.

Övsömör (herpes zoster) Féloldali, a bôrtünetek eloszlása a dermatomát követi. A másodlagos immunválaszban a HSV és VZV között ke reszt sti mu lá ció 
állhat fenn!

Szokásos gyógyszerkiütés (exanthema) A gyógyszerek bevétele után jellegzetes elszínezôdés, amely a nemi szervek nyálkahártyáján gyorsan kimaródhat (erodálódhat)!

Erosiv balanitis/vulvitis Váladékozással (exsudatioval) járó felületi gyulladás. Polietiológiás eredetû. 

Sérülés, mûtermék Kórelôzmény; az utóbbinál pszichés eltérések.

HSV1- és HSV2-fertôzések elkülönítésére, nagy fajlagosságú 
és érzékenységû módszer, de költségessége miatt jobbára csak 
kutató laboratóriumokban alkalmazzák. Az újabban kifejlesz-
tett HSV2-glycoprotein-gG2 és HSV1-glycoprotein-gG1 és 

-gC1-elleni típusspecifikus választ mérô szerológiai tesztek már 
6–10 perc alatt kivitelezhetôk, és 92–97,7%-os érzékenységgel, 
valamint 94–100%-os biztonsággal képesek a két típus által 
okozott fertôzéseket elkülöníteni. 

A nemi szervi herpesz tüneteivel jelentkezô betegnél – elôzetes 
tanácsadás után – lehetôleg mindig végezzük el a vérbaj és HIV 
szerológiai vizsgálatát is. Ajánlatos még a beteget és társát más 
nemi betegségekre is szûrni. Az elkülönítô kórismézésében te-
kintetbe veendô kórképeket a 2. táblázat tartalmazza.

A herpes simplex encephalitisben a liquor cerebrospinalis vizs-
gálata (pleocytosis, emelkedett fehérjeszint szint, vörösvértes-
tek, szerológia és víruskimutatás), EEG-vizsgálat (kiugró csú-
csok és lassú hullám aktivitás a halántéklebenyben), valamint 
a CT- és az MR-vizsgálatok (vizenyô, középvonal-eltolódás,  a 
temporalis lebeny bevérzései) diagnosztikus értékûek.

KEZELÉS ÉS A MEGELÔZÉS LEHETÔSÉGEI  Összevetve az utóbbi 
4-5 évtizedben a bakteriális fertôzések kezelésében, az újabb és 
újabb antibiotikumok kifejlesztésében elért haladással, azonos 
értékû antivirális szerek csak kis számban és szûk javallati kör-
ben váltak elérhetôvé. Egyik ilyen, az alapgyógyszernek szá-
mító acyclovir, amely a HSV-fertôzésekben kezdettôl fogva 
(1983-óta) hatásosnak bizonyult, és számos más vírusellenes 
gyógyszer kifejlesztésének is mintája volt. A vírusok feltétlen 
sejtélôsdiek (paraziták), a gazdasejt biokémiai tevékenységét 
használják szaporodásukhoz, ezért nehéz olyan antivirális szert 
találni, amely a gazdasejt élettani folyamatait nem zavarja, és 

nem károsítja az ép – nem fertôzött – sejteket. A vírusszapo-
rodás gátlásának ideális célpontjai azok, amelyekben a vírusok 
sajátságos enzimei – timidin-kináz, proteázok és különbözô 
protein-kinázok – vesznek részt. A HSV-keratoconjunctivitis 
helyi kezelésére korábban már használták az 1950-es évek-
ben kifejlesztett, idoxuridine-t. A szisztémásan adagolható, az 
1960-as évek elején elôállított vidarabine-t 1977-ben alkalmaz-
ták elôször sikerrel a HSE-kezelésében. 

A második nemzedék acyclovir egy szintetikus, aciklikus purin-
származék, a guanozin, amely a sejtbe jutva a HSV által kódolt 
timidin-kinázt egy nukleotidanalóggá, az acyclovir-mo no fosz-
fát tá alakítja. A sejt guanylat-kináza és más enzimei ezt acyc lo-
vir-tri fosz fát tá foszforilálják, amely a természetes deoxy-gua-
nin helyére lép. Az acyclovir-trifoszfát molekulán nincsen – a 
DNS megnyúlásához szükséges – 3’-hydroxyl csoport, ennek 
következtében gátolja a vírus DNS-polimerázát, és leállítja a 
vírus sokszorozódását (lánc termináció). Az acyclovir-trifoszfát 
töménysége a fertôzött sejtekben 40-100-szor nagyobb, mint a 
nem fer tô zöt tek ben. A gyógyszer specifikus hatása a vírussal 
fer tô zött sejtekre abban áll, hogy az elsô foszforiláló lépést a 
vírus timidin-kináz enzime indítja el, valamint hogy a virális 
DNS-polimeráz kötôdése az acyclovir-trifoszfáthoz sokkal ki-
fejezettebb, mint a sejtek DNS-polimerázáé. 

A betegség korai felismerése azért lényeges, mert a tünetek 
megjelenéséig a vírus szaporodásának már számos szaka-
sza lezajlik. Mint minden fertôzô betegségnél, itt is fontos a 
gazdaszervezet reakciója, különösen a virális lappangási idô 
ismeretében: a HSV kiújulása veseátültetettekben 40–70%-
ban, a CMV-fer tô zé sek nél 80–100%-ban, a varicella zoster 
fertôzésben 5–35%-ban várható a mûtét után egy éven belül. 
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A gyógyszert elôször helyi és intravénás használatra szánták, 
felszívódása ugyanis szájon át (per os) adva lassú és nem teljes, 
csak 15–30%-a hasznosul. Az acyclovir egyébként hathatósan 
bejut a test minden szövetébe, beleértve az agyat is. A szerve-
zetben kismértékben lebontódik – fél életideje a sejtplazmában 
2–3 óra –, 85%-a a vesén át ürül változatlan formában. Súlyos 
veseelégtelenségben dózisát ezért csökkenteni kell.

ELSÔDLEGES NEMI SZERVI HERPESZ  Az elsôdleges nemi szervi her pesz-
fer tô zés kezelésére az intravénás acyclovir akkor ajánlott, ha a 
betegség nagyon súlyos, vagy általános szövôdményekkel jár, 
mivel a kezelés kórházi bennfekvést igényel. A kezelés hatásá-
ra a vírusürítés, fájdalom és a teljes gyógyulás ideje jelentôsen 
lerövidül. Egyébként – mivel a tablettás kezelés csaknem olyan 
hatásos, mint az intravénás – az elsôdleges herpes genitalis ke-
zelésének ez a szokványos formája. A visszatérô betegségek 
gyakoriságát sajnos egyik kezelésmód sem csökkenti. 

KIÚJULÓ NEMI SZERVI HERPESZ  A visszatérô nemi szervi her-
pesz 24 órán belül megkezdett, szájon át adott acyclovir  keze-
lése lerövidíti a vírusürítés és a gyógyulás idejét (hétrôl átla-
gosan hat napra), de nem befolyásolja lényegesen a fájdalmat 
és a kö vet ke zô kiújulásig eltelt idôt. Elôbbiek miatt a betegek 
többségénél a szakaszos (epizodikus) kezelés nem ajánlott, bár 
kétségtelen elônye, hogy a kezelést a beteg már a kezdeti (pros-
dromalis) szakban, a kiújulás elsô jeleinek észlelésekor – az 
orvos felkeresése nélkül – elkezdheti. Ha a szakaszos kezelés 
helyett a folyamatos ún. visszaszorító (szuppressziós) kezelést 
választjuk, a kö vet ke zô szempontokat kell figyelembe venni:
• a beteg immunológiai állapota,
• a kiújulások gyakorisága (évente hatnál több),
• az elsô fertôzés (epizód) óta eltelt idô,
• a kiújulások súlyossága,
• a kiújulás kezdeti tüneteinek jelenléte,
• a nemi társ neme; ha a fogékony társ nô, állapotos-e?
• pszichoszociális tényezôk: a beteg fél, hogy gyermekét, tár-

sát megfertôzi. 

Az acyclovir napi alkalmazása 80%-kal csökkenti a kiújulások 
számát: a betegek 25-30%-ánál egyáltalán nem tér vissza a 
betegség a folyamatos kezelés alatt. Az irodalomban 10 éves 
eredményes kezelésrôl is beszámoltak. A tartós kezelés szük-
ségességének megítélésére célszerû a gyógyszer adagolását 12 
havonta megszakítani. 

A helyi acyclovir kezelés – az általánosan adott gyógyszerbôl a 
fer tô zés helyére kevés kerül – az enyhébb lefolyású, visszatérô 
fer tô zésekben vagy az általános kezelés kiegészítéseként aján-
lott, mivel csak a vírusürítés idejét csökkenti, de a klinikai tü-
netekre nincs lényeges hatással. 

Az elsôdleges és a visszatérô nemi szervi herpesz tablettás ke-
zelésének formáit a 3. táblázat tartalmazza. Az összeállítás a 
Bôr- és Nemibetegségek Szakmai Kollégiumának módszertani 
levelén alapszik (Egészségügyi Közlöny 2001; 11:1509-1519).

ÖSSZEGEZÉS  Összességében megállapítható, hogy az acyclovir 
kezelés nagyon ritkán jár lényeges mellékhatásokkal, a vesék 
mû kö dés za vara csak elvétve alakul ki, akkor is többnyire át-
meneti. Nagy adag intravénás alkalmazásakor figyeltek meg 
egy-egy esetben átmeneti vesekárosodást, melynek oka, hogy 
a gyógyszer a vesecsövecskékben kikristályosodhat. Lassú 
infúzióval és megfelelô folyadékpótlással (hydrálással) az 
utóbbi is elkerülhetô. Orális acyclovir kezelésnél (napi 5x800 
mg-os) vesekárosodást nem észleltek. Még sokkal ritkább a 
központi idegrendszeri zavarok kialakulása (agitáció, hallu-
cinációk, dezorientáció, tremor, myoclonus). A várandósság 
alatti acyclovir kezelés az eddigi ismeretek szerint nem veszé-
lyezteti sem a magzatot, sem az anyát, és fejlôdési rendellenes-
séget sem okoz. A vizsgált esetek kis száma miatt, valamint 
mert az acyclovir átjut a méhlepényen és felhalmozódik az 
amnionfolyadékban, a magzati vesekárosodás lehetôségét nem 
szabad figyelmen kívül hagyni. Így a gyógyszer alkalmazása 
állapotos nôknél a kockázat-haszon arány mérlegelése után ja-
vasolt. Az elsôdleges nemi szervi herpesz általános kezelése 
azonban mindenképpen tanácsos. 

EGYÉB GYÓGYSZEREK   
VALACYCLOVIR  A valacyclovir az acyclovir elôanyaga, L-valin-
észtere, melynek hasznosulása 3-5-ször jobb, mint az acycloviré. 
A szervezetben gyorsan acyclovirré és L-valinná alakul, így ha-
tásmódja, hatékonysága, biztonsága az acyclovirével megegye-
zik. Különbözô tanulmányok alapján a betegek ugyanolyan jól 
tûrik, mint az acyclovirt, és ugyanolyan eredményesen adható 
az elsôdleges és a visszatérô fertôzésben is, akár tartós, visz-
szaszorító kezelésként. Jobb hasznosulása miatt azonban a 
napi adagot kevesebb részre is el lehet osztani, így alkalma-
zása kényelmesebb. Ajánlott mennyiségére a 3. táblázatban 
leírtak az irányadók, azzal a kiegészítéssel, hogy visszatérô 
fertôzésekben – évente 10-nél több kiújuláskor – folyamatos 
kezelésként az FDA (Food and Drug Administration, USA) 
adását napi egyszer 1000 mg mennyiségben javasolja.

FAMCYCLOVIR  A famcyclovir a rossz felszívódású – ezért csak helyi 
használatra alkalmas – pencyclovir elôanyaga, az acyclovirhoz 
hasonlóan aciklikus guanozinanalóg, amelyet a viralis timidin-
kináz és a sejtkinázok foszforilálnak. A foszforilált termék 
szintén a vírus-DNS-polimerázt  gátolja, annak ellenére, hogy 
a DNS-láncnak nem obligát terminátora. A gyógyszer az el-
sôd le ges és vissza té rô nemi szervi herpeszben is hatásos, és 
jól alkalmazható betegség visszaszorításos kezelésében is. Az 
acyc lo vir ral ellentétben, megfelelô adagban, a beteg panaszait 
(fájdalom, érzékenység, égô érzés) gyorsabban szünteti, sôt az 
el sôd le ges fertôzést követô kiújulást is késleltetheti. Visszatérô 
fer tô zés ben a 6 órán belül megkezdett kezelés a hólyagcsákat 
és a vize nyôt gyorsan megszünteti, a vírusürítés idejét lerövidí-
ti, mi több, azt teljesen megszüntetheti. 

FOSCARNET  A foscarnet az egyetlen gyógyszer, amelyet az FDA 
az immunhiányos betegek acyclovirra érzéketlen her pesz fer-
tô zé sei nek kezelésére engedélyezett. A foscarnet, ellentétben 

Nôgyógyászati Onkológia 2006; 11:105–117



114

az eddig tárgyalt gyógyszerekkel, pirofoszfátanalóg, melynek 
lebontásához nincs szükség a vírus timidin-kinázára, ezért a 
timidin-kináz-negatív vírustörzsek ellen is hatékony. A mo-
lekula a vírusfajlagos DNS-polimeráz pirofoszfátkötô helyét 
kompetitíven gátolja, így állítja le a vírus replikációját. Rossz 
felszívódása miatt csak intravénás kezelésre alkalmas, és gyak-
ran okoz vesekárosodást. Sokszor elektrolitegyensúly-zavar, 
émelygés és hányás, hasmenés, fejfájás, láz, vérszegénység, 
központi idegrendszeri zavarok.

CIDOFOVIR  A cidofovir szintén aciklikus nukleotidanalóg; fosz-
fori lá ciója a sejtben hatásos anyagcseretermékké a vírus ti mi-
din-kinázától függetlenül megy végbe. Helyi alkalmazásakor 
mellékhatások inkább az 1%-nál nagyobb töménységû gyógy-
szer adásakor fordulnak elô. Az intravénás kezelés az immun-
gátoltak acyclovirérzéketlen fertôzéseiben is hatásos, de gyak-
ran kell általános mellékhatásokkal – vesekárosodással és a 
fehérvérsejtszám csökkenésével (neutropeniával) – számolni. 
Intravénás adását az FDA nem javasolja. A CDC (Centers for 
Disease Control, USA) ajánlásai szerint helyi alkalmazása jól 
helyettesítheti a gyûjtôeres kezelést.

DOCOSANOL  A docosanol (behenyl alkohol, telített alifás 22-
carbon alkohol) a vírus sejtbe hatolását gátolja azáltal, hogy a 
vírusburok és a sejthártya összeolvadását (fúzióját) akadályoz-
za meg. Tíz százalékos gél formájában hatásosnak találták a 
herpes labialisban. A herpes genitalis kezelésével számottevô 
tapasztalatunk még nincs.

RESIQUIMOD  A resiquimod immunválaszt módosító szer; a cito ki-
nek – alpha-interferon és interleukin-2 (IL2) – termelését váltja 
ki. Helyileg adva a kiújulások jelentôsen késleltethetôk.

Az elôbbieken kívül – a nemi szervi herpesz terén – számos 
gyógyszerrel és kezelési módszerrel folynak biztató vizsgálatok, 
mint például a foscarnet és edoxudine krém. Az ajakherpesz 
kezelésében a alpha-interferon gél, lézer, tetracaine és aszkor-
binsav helyi alkalmazásával vannak kedvezô tapasztalataink.

Az elváltozások helyi kezelésének célja a kellemetlen tünetek, 
mindenekelôtt a fájdalom enyhítése. Az elsôdleges és a vissza-
té rô fertôzések helyi kezelésére sós, melegvizes ülô für dôk, fáj-
dalomcsillapítók (analgeticumok), helyi nyugtató hatású ke nô-
csök, oldatok alkalmazása javasolt. Az elsôdleges fertôzésben 
adott szalicilátok antiprosztaglandin hatásuk miatt gátolják a 
vírus szóródását. 

Fürdés meleg konyhasós vízben (két kávéskanálnyi konyhasó 
literenként) azért is ajánlott, mert a sérült hámfelület tisztán tar-
tását is megkönnyíti, továbbá vizelet-visszatartáskor a vizelet-
ürítés megindításában is segíthet. Bakteriális felülfertôzôdésben 
általános antibiotikum és helyi antiszeptikus kezelés válhat 
szükségessé. Szteroidkenôcs a korai elváltozás gyulladását meg-
szünteti, de a vírusszaporodás serkentése miatt használata nem 
javasolt.

A vírusellenes védekezés elôsegítésére korábban különbözô im-
mun ser ken tô ket (isoprinosin, interferon-alpha) adtak, de ezek 
nem váltották be a hozzájuk fûzött reményeket.

A VÍRUSELLENES GYÓGYSZEREKKEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS  Különös fi-
gyelmet érdemelnek az acyclovirrel szemben ellenálló vírus-
törzsek, mivel az ilyen vírusokkal fertôzôdött betegek kezelése 
meg le he tô sen nehéz. A gyógyszerre rezisztens törzsek létrejö-
hetnek: 

• a vírus timidin-kinázát kódoló génjének meghibásodása (mu-
tá ció ja) miatt, 

• új – tirozin-kináz-hiányos – törzs kialakulása miatt, 
• a génhibás törzsben képzôdött tirozin-kináz nem képes fosz-

fo ri lál ni az acylovirmolekulát.

Az acyclovirellenálló HSV-törzset elôször 1982-ben írták le. 
Ilyen törzsek kialakulására az acylovirrel szakaszosan kezelt 
immunhiányos betegeknél számíthatunk. A rezisztens vírusok 
majdnem mind tirozin-kináz-hiányosak, bár DNS-polimeráz-
mutáns törzseket is nyertek AIDS-betegekbôl. Az AIDS-be te-
gek bôl izolált tirozin-kináz-hiányos vírusok valószínûleg ke-
vésbé megbetegítôk (patogének), és túlnyomórészt érzékenyek 
vidarabinra és foscarnetre, mert ezek hatásához nincs szükség 
a vírus tirozin-kinázára. Számos belsô szervi izolátumban ta-
láltak még acyclovirra érzéketlen vírustörzseket immungátolt 
betegekben és, nagyon ritkán szabályos immunrendszerû bete-
gekben is. Az utóbbi idôben csak cidofovirrel kezelhetô (fos car-
net re vagy foscarnetre és acyclovirrae is érzéketlen) törzseket is 
egyre gyakrabban találnak AIDS-betegekben, ami a megfelelô 
idô ben elkezdett, megfelelô ideig (szuppressziós séma szerint) 
és adagolásban alkalmazott acyclovirkezelés fontosságára hív-
ja fel a figyelmet. Ez különösen AIDS-es betegeknél fontos az 
újabb génhibás törzsek kialakulásának megelôzése végett.

MEGELÔZÉS  Az utóbbi években különös figyelmet kaptak a 
HSV-betegségek, egyfelöl mert egyre gyakoribbak, másrészt 
mert a vírusellenes kezelés nem akadályozza meg a vírusok 

3. táblázat  A nemi szervi herpesz tablettás kezelésének formái

Elsôdleges fertôzés Kiújuló betegség Visszaszorító kezelés

Acyclovir 5 x 200 mg naponta 5-10 napig 5 x 200 mg naponta 5-7 napig 2 x 400 mg naponta

Valacyclovir 2 x 500 mg naponta 5 napig 2 x 500 mg naponta 5 napig 1 x 500 vagy 2 x 250 mg naponta

Famcyclovir 3 x 250 mg naponta 5 napig 2 x 125 mg naponta 5 napig 2 x 125 mg naponta

Kovács J és munkatársa
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lappangását és az életet végigkísérô visszatérô fertôzések ki-
alakulását. Emiatt a HSV-fertôzés kezelésére és megelôzésére 
is alkalmazható oltások kifejlesztésével kisérleteznek. Három 
kü lön bö zô HSV-vakcinával folytattak vizsgálatokat: az elsô 
egy kiegészítô alegységvakcina, a második egy DNS-vakcina, 
a harmadik pedig sokszorozódásra képtelen, hibás vírusból elô-
ál lí tott oltóanyag. Az utóbbit DISC- (disabled infectious single 
cycle) vakcina néven is említik.

A két fô, felszíni glikoproteint (gB2 és gD2) tartalmazó, rekom-
bi ná ns alegységvakcina hatására magas-titerû, HSV2-fajlagos, 
semlegesítô ellenanyagok (HSV2-specifikus neutralizáló anti-
testek) képzôdtek, ennek ellenére az oltás nem gátolta sem a 
HSV2-fertôzések kialakulását sem az elsôdleges fertôzés idô tar-
ta mát. Az egyik rekombináns gD2-t és egy új adjuvánst (deacet-
tilált monofoszforil lipid-A) tartalmazó, betegséget megelôzô 
(profilaktikus) HSV2-vakcina eredményes volt HSV1- illetve 
HSV2-szeronegatív nôknél a nemi szervi herpesz kivédésében, 
de a többi betegcsoportban nem. A jelenleg elérhetô vakcinák 
az aktív vagy a rekurráló betegségek kezelésében használa-
tosak. A DISC-vakcina biztonságát és hatásosságát a kiújuló 
herpes genitalisban is kiterjedten vizsgálják.

A nemi társak számának csökkentése, valamint a kapcsolat 
kerülése felismerhetô nemi szervi, ajak- vagy más herpeszben 
szen ve dô egyénnel mérsékli a fertôzés veszélyét. A vírust tü-
netmentesen ürítô partner, aki fertôzöttségérôl és vírushordozá-
sáról esetleg nem is tud, a legveszélyesebb fertôzésforrás.

A szeropozitív egyén szeronegatív – állandó – társának védel-
mére, illetve az elsôdleges fertôzésen átesett egyén vissza té rô 
fertôzéseinek megelôzésére az egyedüli lehetôség a kemo pre-
ven ció. 

A várandósság 34. hetétôl kezdôdôen a nemi szervi – fôleg el-
sôd le ges – herpeszben szenvedô, vagy bizonyítottan vírusürítô 
anyáknál, a magzati fertôzés elkerülése érdekében, császármet-
szés végzése javasolt, de csak akkor, ha a magzatburok még áll.

Külön fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a betegekkel kapcso-
latba kerülô egészségügyi dolgozók kesztyût viseljenek!

A betegség megelôzésében a jelenleg legkönnyebben elérhetô 
és legfontosabb módszer a kondom használata. Mint várható, a 
kondom csak az általa közvetlenül fedett területet védi, és mivel 
észrevehetetlen vírusürítés bármikor elôfordulhat, a kondom is 
csak akkor véd nagy biztonsággal, ha azt minden alkalomnál 
használják. Ezen kívül, mint minden nemi betegség terjedésé-
nek, úgy a HSV-fertôzés átvitelének esélyét is csökkenti a biz-
tonságos nemi élet elveinek követése: a gyakori társcsere (pro-
miszkuitás) és az egyéb kockázatos magatartásformák kerülése.

A BETEGEK ELLENÔRZÉSE, KÖVETÉSE  A betegek és nemi társaik 
teljes körû vizsgálata és szerológiai szûrése nemi betegségek 
irányában, a várandós fertôzött nôk következetes gondozása és 

gyermekágyi idejének követése mellett rendszeres ellenôrzés 
és életviteli tanácsadás javasolt. A visszafojtó, szuppressziós 
kezelést kapó betegek azért is igényelnek ellenôrzést, hogy a 
kezelés hatásossága megítélhetô és gyógyszerrel való ellátásuk 
megoldott legyen.

A betegség visszatérô jellege, a következményes testi és lelki 
tünetek sokszor rendszeres pszichés tanácsadást tesznek szük-
ségessé, ami az orvos számára is megterhelô feladat lehet. Fon-
tos a betegség természetének pontos megértetése, rábeszélés 
a szükséges védekezésre az esetleges szeronegatív társ védel-
mében. Számos országban – a hasonló betegségben szenvedôk 
megsegítésére – társadalmi szervezetek mûködnek, ahol az 
összejöveteleken és tapasztalatcserékkel könnyítnek a lelki 
gondokon. HSV2-fertôzés fennállása miatt rákszûrésre küldött 
nôk körében is fontos a felesleges aggodalmak eloszlatása.

A JÖVÔ ÚTJAI  A HSV-fertôzések molekuláris biológiájának, 
természetes lefolyásának és kezelésének megismerésében tett 
hatalmas haladás mellett még sok részletkérdés maradt meg-
válaszolatlan. A jövôben a kutatások fô célpontja a betegség 
molekuláris kórfolyamatának pontosabb megértése, és hatásos 
oltás kifejlesztése a fertôzôs megelôzésére.

A vírusellenes kezelésben elért eredmények felgyorsították a 
HSV-fertôzésekrôl szerzett ismereteinket: az acyclovir szin-
tetikus elôállítása valóban mérföldkô volt a vírusszaporo-
dás szelektív és specifikus gátlóinak kutatásában. Jóllehet az 
acyclovir a HSV- és a VZV-kórképek többségében hatásos és 
indikációs köre is egyre szélesedik, a gyógyszerre érzéketlen 
vírusok megjelenése miatt folyamatosan újabb kutatások és 
más hatásmódú gyógyszerek kifejlesztése szükséges. Az újabb 
antivirális gyógyszerek, mint a pencyclovir, famcyclovir vagy 
valacyclovir, általában az acyclovirhez hasonlóan hatásosak. 
Sajnos, a súlyos HSV-betegségek kialakulását és halálozását 
ezek sem csökkentik, mint ahogy nem képesek a vírusok lappan-
gását és a betegség kiújulását megakadályozni. Remélhetôleg 
ez majd újabb vírusellenes gyógyszerek és hatékony oltások 
kifejlesztésével válik lehetôvé a minél közelebbi jövôben.

A HSV-fertôzések gyakoribb elôfordulása fôleg a nem meg-
fe le lô társadalmi felvilágosító munka és a nagy számú felis-
meretlen és kezeletlen fertôzés következménye, amihez hoz-
zájárul a víruslappangás és a tünetmentes vírusürítés hatása is. 
A fer tô zés gyakoribbá válása tehát korántsem az acyclovirra 
érzéketlen törzsekben keresendô, sokkal inkább a nemi élet 
szokásaival kapcsolatos. Hangsúlyozzuk, hogy a nemi szervi 
her pesz fer tô zé sek és szövôdményeik visszaszorítása csak ak-
kor remélhetô, ha az orvosi kezeléshez széleskörû társadalmi 
felvilágosító munka és nevelés is társul.
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