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Human Herpesvírusok

Herpesvírusok családja több, mint 1OO vírust foglal magába, 
amelyek különböző állatfajokat fertőzhetnek meg.
Ezek DNS vírusok és komplex antigén struktúrával 
rendelkeznek.
Morfológiájuk hasonló, electronmikroszkópon nehezen 
különböztethetők meg.
Nagyméretűek (150-250 nm) és négy jól felismerhető részből 
tevődnek össze:

Külső burok-virális glicoproteinek helye → a célsejt 
receptorai és a vírus  kapcsolódásában játszanak szerepet
Matrix – a vírus replikációra szükséges proteineket tárolja
Nucleocapsid – nagysága 100 nm és átlagban 160 protein 
capsomért tartalmaz
Virális genom – lineáris DNS molekulát tratalmaz, amely 70-
150 virális proteint tud kódolni. 5 genom típust írtak le, 
amelyeket A →E – ig neveztek el.



Human Herpesvirusok

Az emberre csak 8 vírustípus patogén, ezeket Human Herpes Virus-
HHV nevezik.
Az utolsó három típust az utóbbi két évtizedben írták le → szerepük 
nem ismert eléggé a patológiában (HHV6-1986, HHV7-1990, HHV8-
1995). 
A majmokra pathogén herpesvírusok közül egy az embert is 
megfertőzheti → Herpesvirus simiae (Cercopithicine herpesvirus 1) 
vagy más néven Herpes Virus B.
A HHV rezervoárja kizárólag az ember, a fertőzés módja direkt, →
emberről emberre terjed.
Jellegzetes a HHV: 

Primoinfectio: általában gyerekkorban történik és lehet tünet vagy 
tünetmentes klinikai forma.
Latens állapot: bizonyos célsejtekben "meghúzódnak„ korlátlan 
ideig.
Reaktiváló/ másodlagos fertőzés - típusos klinikai kórképek.  



Human Herpesvirusok

A HHV három alosztályba sorolták a virális genom struktúrája, 
a replikáció kinetikája és a célsejtek típusa szerint:

1. Alfa herpesvírusok: széles célsejt skála, gyors replikáció, 
latencia állapot idegdúcokban (HSV1, HSV2, VZV). 

2. Beta herpesvírusok: szük célsejt skála, lassú replikáció 
(CMV, HHV6, HHV7). 

3. Gamma herpesvírusok: kevés célsejt, nagyon lassú 
replikáció (EBV, HHV8).
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Az emberre pathogén Herpesvírusok osztályozása és jellegzetességei



Herpesvírus ellenes gyógyszerek

IDOXURIDIN (IDU) - HSV 1,2, VZV
Timidin halogén analógja
Aciclovirhoz hasonló hatásmechanismusa van
Toxikus, főleg medullotoxikus
Csak helyileg használják: 0,1% oldat, 0,1% ung. → 4 x 5 
naponta

VIDARABIN (VIRA-A) - HSV 1, HSV 2, VZV, Hepatitis B
Purin analóg
Aciclovirhoz hasonló hatásmechanizmusa van
Toxikus, főleg medullo- és neurotoxikus 
Oldat im, iv (15 mg/kg/die 7-10 napig) és gél (4xdie 7 napig)
Indikáció: súlyos herpes fertőzések, amelyek AV rezistensek 
(enkephalitis, herpes generalizata), ritkán hepatitis B



Herpesvírus ellenes gyógyszerek

ACICLOVIR (1978) – HSV1,2, VZV,CMV, EBV, herpes B
Georges Hitchings és Gertrude Elion→Nobel díj 1988
9,2 metilguaninin. Hatását 3 lépésben fejti ki:

Csak a fertőzött sejtekben való szelektív 
behatolás
Sejten belül alakul át az aktív formája (aciclovir 
trifosfát)
Az aciclovir trifosfát gátolja a vírális DNS 
szintézisét

A herpes fertőzések standard kezelése
Szisztémás mellékhatásoktól mentes, jól tolerálható
Ritkán felléphet: agitáció, delírium, halucináció, hányás, hasi 
görcsök, hasmenés, fejfájás, rush, stb.



Herpesvírus ellenes gyógyszerek

ACICLOVIR (1978) – HSV1,2, VZV,CMV, EBV, herpes B
Ellenjavallat: terhesség, gyermekágyi periódus, AV 
érzékenység
Dózis: herpes genitális, varicella, zona esetén 5 x 200-800 
mg/die 7-10 napig a klinikai formától függően
Ritkán létezik AV rezistencia:

In vitro: immundeprimáltaknál 5-7%
immunkompetenseknél O,3% 

In vivo: nagyon ritka



Herpesvírus ellenes gyógyszerek

PENCICLOVIR (PEN)- HVS 1,2, VZV
Guaninin derivátum, AV hasonló hatásmechanizmus és 
spektrum
Rossz felszívódású, csak lokális szer→ herpes labialisban
Kidolgozás alatt van egy IV készítmény (Immundeprimáltak 
Herpeses kezelésére)

FAMCICLOVIR (FAM)- HSV1,2, VZV,CMV, in vitro hepatitis B
Guaninin észterezett derivátuma, AV hasonló 
hatásmechanizmus és spektrum
Gyors és jó felszívódás
Ellenjavallt: terhesség (állatkísérletben carcinogén hatású)
Dózis: 250-500 mgx3/die 7 napig



Herpesvírus ellenes gyógyszerek

VALACYCLOVIR- HVS 1,2, VZV, CMV
AC L-valil észtere, az AC jobb farmacokinetikája van
Hatásmechanizmus és indikációja akár az AV
55%-os felszívódás, a májban AV és valinra bomlik
Biodiszponibilítása 3-5 x nagyobb, mint az AV, kisebb 
dózisban és rövidebb ideig kell adagolni
Adag: 500-1000mg 2x /die, 5-10 napig

GANCICLOVIR-CMV, in vitro HVS 1,2, VZV, EBV, HHV8, 
Herpes B

Guanin analóg, hatásmechanizmus és akár az AV
IV flacon=500mg, 1 gél kapszula=500mg
Dózis: 5mg/kg/12 ora iv, 2x1-2 kapszula, 21 napig
Per os felszívódása lassú
Probeneciddel társítva a Gan plazmaszintje 45% nő
Jelentős medullo, neuro és hepato-renális toxicítása van



Herpesvírus ellenes gyógyszerek

BRIVUDIN – VZV, HSV1
Halogénezett (Br) timidin analóg, kismértékben medullo-
toxikus. Dózis 1x125 mg/die, 7 napig

ADEFOVIR- CMV, HIV, Hepatitis,- klinikai study fázisa
Metilszulfonált oligonucleotidák csoportja, mRNS blokkolás 
révén fejtik ki hatásukat
Nagy reményt fűznek a AIDS betegek herpesfertőzésének 
kezelésében

FOSCARNET- CMV, HSV 1,2, VZV, HHV8, HIV
Pirofoszfát származék, amely a DNS polimerázt blokkolja
Csak IV (6g/250ml vagy 12g/500ml) készitményben létezik
AIDS-ben, AIDS betegek herpesfertőzésének kezelésében
és AV rezistencia esetén alkalmazzák
Jelentős medullo, neuro, hepato-renális toxicítása van, Hipo-
Ca, Mg, K, Na okoz és állatkísérletben teratogén



Herpesvírus ellenes gyógyszerek

CIDOFOVIR- HSV 1,2, VZV,CMV, EBV, HHV6, HHV8
Egyébb DNS vírusok: HPV, Poliomavírusok, Adeno-vírusok, 
Poxvírusok, Hepatitis B
Iv (375mg/5ml) és gél 1% (3g) formájában kapható. AV 
hasonlóan hat. 

Gél: HSV1, HSV2 fertőzések, kerato-conjunctivitis (HSV, 
VZV, CMV), genitális papilomatosis
IV: CMV retinitis, viscerális CMV fertőzés, AIDS betegek 
herpesfertőzésének kezelésében és AV rezistencia a nyelv 
hajas leukopláziája (EBV) esetén adják.

Dózis: iv 3-5mg/kg 1x hetente vagy kéthetente
Citomegalia vírusellenes szerek: Valganciclovir, Lobucavir, 
Moribavir

Különböző klinikai kutatások fázisaiban vannak



Egyéb herpesellenes gyógyszerek

Imiquimod
Interleukin I
Interferon alfa
Resiquimod
Isoprinosin
Levamisol



HSV1 és HVS2 fertőzések-Epidemiológia

1940-1960 között, különböző populációkon elvégzett 
tanulmányok 90%-os HSV ellenes antitest + igazoltak.Típus 
specifikus szerológiák igazolták, hogy HSV1>HSV2
Utóbbi évtizedekben: Fejlett országokban: HSV1 csökkenést, 
míg a HSV2 növekvő tendenciát mutat. A fejlődő és harmadik 
világ országaiban úgy a HSV1 és a HSV2 növekvő tendenciát 
mutat
80% feletti HSV1 fertőzöttség: Afrika (Zair, Rwanda, Senegal), 
Ázsia (Kína, Taiwan-Japánt kívéve), Kelet Európa (elégtelen 
adatok), Spanyolország, USA (főleg a néger lakosság)
50-80% közötti HSV1 fertőzöttség: Nyugat Európa (fehér bőrű
lakosság körében, emelkedett szociális-anyagi standarddal).
A HSV2 fertőzés incidenciája háromszorosra nőtt és növekvő
tendenciát mutat.



HSV1 és HVS2 fertőzések-Epidemiológia

HSV2 fertőzés
USA: lakosság 16,4% (1980) és 31% (1992), a fehér bőrű 
terhesek 34,9%, mig a feketéké 53,4%(1980)+
Afrika: lakosság 40,8% (Zair), 33,3% Rwanda (1986)+
Európa: Spanyolországban a lakosság 7,4%, a terhesek 9,7% 
(1986), Franciaországban a lakosság 15,9% és a terhesek
17,3% (1986)+
Románia: egy tanulmányt végeztek 1992, 264 egyénen, amely 
statisztikailag szignifikáns volt Bukarest lakossági összetételére. 
HSV1 91,3%, míg a HSV2 21,2% volt +
HSV2 > nők esetén
HSV2 seroprevalenciája növekedett a kórral és 50 év felett
elérte a 40%
A HSV1 is okozhat herpes genitalist (USA 30%, Singapur 42%, 
Japán 50%, Anglia 30-49%). Oka: orális szex



HSV1 és HVS2 fertőzések-Epidemiológia

Fertőzés módja
Direkt érintkezés a herpeses lézióval (csók a HSV1 és szexuális 
kapcsolat a HSV2 esetén)
Tünetmentes herpesvírus űrítők biológiai termékeivel
Autoinokuláció
Indirekt módon: lehetséges, de elhanyagolható HSV1 
(zsebkendő, fogkefe, fogászati műszerek, stb) HSV2 (intim 
ruhanemű, törülkőző, nőgyógyászati műszerek, stb)
Oro-genitálisan: ebben az esetben a HSV1 okozhatja a genitális 
tüneteket

Fertőzőképesség
Primoinfekciók esetén: 10-15 nap
Recidiváló vagy másodlagos fertőzések esetén: már a 
prodromális szakban fertőző és átlagban 2,4-5 napig tart



HSV1 és HVS2 fertőzések-Epidemiológia

Tünetmentes vírusűrítés
8o-as években bizonyították, hogy van tünetmentes vírusűrítés, amikor 
is az egyén fertőz, klinikai tünetek nélkül. Ez a tény magyarázhatja a 
HSV2 fertőzés világszintű, robbanásszerű megnővekedését

Ezért a HSV2 nem egy intermittáló fertőző kórkép, hanem krónikus 
betegségnek kell tekinteni

Tünetmentes periódusokban is lehetséges a fertőzés

A genitális herpes akut kezelése Aciclovirral nem véd a tünetmentes 
virus űrítés ellen

A szupresszív hosszútávú (1-3 év) antivirális kezelés, 9O%-ban 
csökkentheti a tünetmentes vírusűrítést 



HSV1- Klinikum-Primoinfekciók

a. Gingivostomatitis herpetica - 1-5 éves gyerekeket érint, 
közösségekben epidémiákat okoz – első találkozásuk a 
vírussal. Klinikum: szájnyálkahártya, foghús fájdalmas 
duzzanata, vékonyfalú hólyagocskák és fehér lepedékkel telt 
eróziók jelenléte. Késői tünetek: nyirokcsomó duzzanat, láz, 
hányinger, hányás

b. Aphtoid (Pospischill) - Kanyaró vagy pertussis miatt legyengült 
gyermekek elsődleges herpesvírus fertőzése. Klinikum: circinaer 
(körkörös) módon terjedő szürkéssárga lepedékkel fedett, 
gyulladt fájdalmas eroziók

c. Vulvovaginitis herpetica - Ritka, a gingivo-stomatitis 
megfelelője a genitáliákon. Klinikum: oedéma, vizelési zavar, 
fájdalom

d. Keratoconjunctivitis herpetica - Ritka, súlyos klinikai forma, 
gennyes cornea fekéllyel jár

e. Pharingitis herpetica - Alábecsült forma, a herpanginával 
tévesztik (Coxsackie A okoz) öszze.



HSV1- Klinikum-Primoinfekciók

f. Herpes sepsis - Zömmel koraszülöttek megbetegedése, súlyos 
hepatitis, szepsis, meningo-enkephalitis léphet fel. Halálos 
kimenetelű. Kisgyermekeknél a prognózis jobb.

g. Eczema herpeticum Kaposi-Juliusberg - Ritka, súlyos 
szövödményekkel járó klinikai forma, amely főleg atópiás 
csecsemőket érint. Pustulo - haemorrhágiás bőrtünetek és 
pluriviszcerális érintettség jellemzi. Gyakran halálos 
kimenetelű.

h. Enkephalitis herpetica (3O% HSV2 okozza) - Akut nekrotizáló 
enkephalitis klinikai képét mutatja, magas mortalítással vagy 
maradandó neurológiai szövödményekkel jár.

I    Herpeses panaritium - autoinokuláció
j.   Rhinitis herpetica
k.  Esophagitis herpetica – stomatitishez társulhat, jellemző az 

odinodiszfágia
l.   Disszeminált herpes immundeprimáltakon – szeptikémiákat 

okozhat, súlyos szövödményekkel



HSV1- Klinikum- másodlagos, recidiváló 
klinikai formák

Herpes simplex facialis et labialis - Lokalizáció: ajak, 
szájüreg, orrnyílás, fülkagyló. Klinikum: bőrpír + hólyagok → 
bennék megzavarosodik → pörk → felszínes erozió + 
nyirokcsomó duzzanat. Subjektíve: égő, viszkető érzés + 
fájdalom.
Recidiváló herpes ofthalmicus – primér keratoconjunctivitis 
herpetica után két éven belül az esetek 33%-ban recidiválhat.
Klinikai formák: conjunctivitis, scleritis és episcleritis, keratitis, 
kerato-uveitis.
Enkephalitis herpetica – ritka, de lehetséges
Recurens herpeses panaritium – ritka forma
Polimorf erythema és Stevens Johnson szindróma –
kialakulhat, mint nem specifikus válasz a HSV1és HSV2 
fertőzésre
Recurens disszeminált herpes – ID írták le 



Herpes simplex facialis



Herpes simplex facialis



Polimorf erythema



Stevens Johnson szindroma



HSV2- Klinikum-Primoinfekciók

Herpes genitalis (HG)
Withley a HSV2 + esetek klinikai feldolgozása után megfigyelte:

5 HSV2 + esetből 4 nem volt klinikailag 
diagnosztizált. Ezekből:
1  klinikailag tünetmentes volt
3 – nak atípusos vagy tünetszegény klinikuma volt 
és más diagnózissal kezelték
1 klinikailag diagnosztizált volt 

Lokalizáció: fityma, sulcus coronarius, makk, kisajak, 
hüvelybemenetelen, illetve húgycsőnyálkahártyán 
Klinikum: erythema + vezicula, majd erozió + karélyos szélű 
hámfoszlást okoz
Szubjektíve: vizelési panasz + folyás nőknél, égő, viszkető 
érzés + fájdalom férfiaknál.



HSV2- Klinikum-Primoinfekciók

Klinikai formák
Vulvovaginitis herpetica
Cervicitis herpetica
Endometritis herpetica – ritka
Uretritis herpetica – ritka
Balanitis herpetica
Proctitis és perianalis herpes
Herpeses panaritium
Faringitis herpetica
Benignus limphocytaer meningitis
Extragenitális HSV2 primoinfectio -16% far, comb tájékon 
jelentkezik. főleg nőkön
HSV2 primoinfectio terhességben – Ritka, zajosabb klinikai 
képet mutat, mint terhesség hiányában. Szervi szóródás léphet 
fel (máj, idegrendszer). 5O% a mortalítás



Vulvovaginitis herpetica



Balanitis herpetica



Proctitis és perianalis herpes



HSV 2- Klinikum- másodlagos, recidiváló 
klinikai formák

Recidiváló HG
A HG 1 éves recidivájának a rizikóját 9O% becsülik.
Az esetek zöme subklinikus és atipusos tünetekkel jár ezért 
nem diagnosztizálható.
A recidivák száma változó átlagban 5/évente férfiaknál és 4/
évente nőknél.
A klinikailag manifest eseteket kiválthatják: lokális traumák, 
stress, kimerültség, menses, intercurens fetőzések, stb.  

Atipusos recidiváló HG
Legtöbbszőr nem diagnosztizálhatók
Petechiák, furunculusok, genitális pruritus, escoriaciók képében
jelenkeznek. Ezek felülfertőzése (gomba, baktérium) módositja 
a klinikai képet.

Polimorf erythema és Stevens Johnson szindróma –
kialakulhat mint nem specifikus válasz a HSV1és HSV2 

fertőzésre.



Diferenciál diagnózis

Herpes labialis→impetigo, cc spinocelulare

Szájüregi herpes→ afták, kéz, száj és láb betegség, 
herpangina, varicella, toxidermiák, pemfigus, pemfigoides, lues, 
zoster, ekczémák, candidás stomatitis

Herpes genitalis→ candidózis, ekzéma, zoster, psoriázis 
pustulosa, afták, Bechet szindróma, lokális traumák, HIV, ulcus 
molle, lues, limfogranuloma inginale, toxidermia, fix gyógyszer 
exantémák, lichen erosiva, pemfigus, pemfigoides, molluscum 
contagiosum, cc. spinocelulare 



Laboratóriumi diagnózis

Direkt, viruszológiai diagnózis:
Vírus kimutatása sejttenyészeten
PCR – HSV DNS részeinek a kimutatása

Szerológiai diagnózis: jelentőségük korlátozott a 
keresztreakciók miatt

Anti  HSV1
Anti  HSV2

Tzank citodiagnózis : UNNA sejtek kimutatása
Nem diferenciál a HSV1,2 és VZV között



Kezelés-szisztemás

Herpes genitalis 
Aciclovir (Zovirax) dózisa napi 2-4 g (5x400-800 mg 
naponta) 10 napig a klinikai kép súlyosságától függően 
Valaciclovir 500-1000mg 2x/die, 5-10 napig
Famciclovir 3x25Omg naponta, 5 napig
Súlyos esetekben Aciclovir iv.
Aciclovir rezistencia esetén (ID) Cidofovir iv 3-5mg/kg 
hetente 1x vagy kéthetente

Recidiváló Herpes genitalis 
Akárcsak a primoinfeció esetén
Szupresszív kezelés: AV 2oo-400 mg/2x/die 1 évig, 
Valaciclovir 0.5-1g/2x/die 1 évig, Famciclovir 125mg/2x/die 
1 évig

Encephalitis herpetica
Av iv 10-15 mg/kg/8h 14-28 napig

Vakcinák!- kisérleti stádiumban vannak



VZV  = varicella zoster vírus=HHV3

1888 – Bokay János-összefüggést feltételez a varicella és 
zoster között
1907- Hunt – faciál parézis és auriculáris herpes kialakulása a 
ggl. geniculatum érintettsége miatt van
1925 – Kunndratitz – bebizonyítja a V és HZ közös etiológiáját
1947 – Laforet és Lynch - congenitális varicella
1948 – Ruska – vírust leírja elektronmikroszkópos vizsgálaton
1952 – Weller és Stoddard – vírust izolálják
1958 – Weller – V és HZ egy vírus okozza =VZV
1964 – Hope-Simpson – vírus reaktiváció elmélete 
1983 – Gilden - bizonyítja a Hope-Simpson elméletet
1986 – Davidson-Scott – virális genom szekvenciáját leírják
1997 - Redman – V ellenes oltás sikeres használata 
transplantált beteg súlyos zosterében



VZV  = varicella zoster vírus=HHV3

V a VZV primoinfekciója- benignus betegség, kívéve ID, 
terheseknél és újszülőtteknél, akiknél halálos kimenetelű is lehet
Kizárólag az embert betegíti meg, endemo-epidémiákat okoz, 
főleg gyerekközösségekben. Szezonális megjelenésű
Európa és USA-ban 10 éves korig a gyerekek 90-95% átesik V
Trópusokon 15 éves korig a gyerekek csak 15% esik át V →
immunizáció hiánya
ID a V kialakulása 20-40% lehetséges, a mortalítás 7-10%
Terhesek: 5-10% szeronegatív VZV, magas a rizikó V 
kialakulására (Európa 0,05-0,3%/1000 terhesség)
Fertőző forrás a V beteg. Tejedése aerogén és transplacentáris
HZ beteg V indukálhat V át nem esett gyerekeken. 



VZV  = varicella zoster virus=HHV3

Herpes Zoster
A latens VZV reaktiválása miatt alakul ki
Vírusos poliradikuloneuritis, bőrtünetekkel
Egy vagy több gerincvelői hátsógyök vagy agyidegdúc akut gyulladása. 
Elősegítő tényezők: lázas állapotok, leukémia, tumorok, idős kor,
Immunrendszer gyengesége, HIV fertőzés
Paraneoplázia
Lokalizáció:  II-IV toracalis és III lombaris szakasz közötti 
szegmentumok érintettek a leggyakrabban, de gyakorlatilag bármely 
metamért érintheti a betegség. Egyoldali, asszimetrikus. Általában egy 
ideggyököt érint, ritkábban kettőt vagy többet. Nagyon ritkán bilaterális

Klinikum:
2-3 napos prodromális szak után jelentkezik a kiütéses szak: 
erythemás folt rajta hólyagocskák (vezicula) → bennék 
megzavarosodik → pörk → leválnak → pigmenthiányos rész marad + 
nyirokcsomó duzzanat. Jellegzetes: az elváltozások különböző fejlődési 
szakaszokban lehetnek együtt  - polimorfizmus 
Subjektíve: fájdalom, hiperaestesia, viszketés. Mozgás, érzészavarok, 
bénulások, az érintett idegtől függően. Néha láz, rossz közérzet



VZV  = varicella zoster vírus=HHV3

Klinikai formák:
Abortív forma – pír vezicula nélkül
Erythemato-vezicularis forma– típusos, a fent leirt
Pustulozusos forma – gennyesedés jellemzi
Haemorhagiás forma – vérzés
Necroticus, gangrenosusos forma – szövetelhalás
Generalizált forma – súlyos → exitus

Legsúlyosabb klinikai formái közé tartozik
Zoster ophtalmicus

A Gasser dúc és a nervus ophtalmicus érintett, időseken a szemet veszélyezteti
Klinikum: fájdalom, könnyezés, fotofóbia, szemhéjoedéma, conjunctivitis, 
keratitis, cornea fekély, iritis, iridocyclitis lép fel és ritkábban secunder glaucoma

Zoster oticus: 
Ganglion geniculatum és a VII agyideg érintett
Klinikum: 3 tünetcsoport: a fülkagyló, külső hallójárat és a dobhártya hólyagos 
kiütése jellemzi. Felléphet szédülés, fülcsengés, hiper- és hipoacuzia.
Kialakulhat:  - faciális bénulás

- könnyelválasztás        → Ramsay Hunt szindroma
- ízérzés zavara          



VZV  = varicella zoster vírus=HHV3

Evolució: fiataloknál 2-3 hét, időseknél 3-4 hétig tarthat
Evolutív klinikai formák:

Klasszikus forma – a fentebb leírt
Súlyos evoluciójú forma – ID
Krónikus forma – AIDS
Atípusos forma - tünetszegény

Szövödmények
A postzosteres neuralgiák - évekig fájdalmasak lehetnek
Bőr – piodermizáció, disszemináció
Ideg – meningitis, enkephalitis, myelitis, idegbénulások,stb
Viszcerális – pneumónia, hepatitis, pericarditis, esophagitis, 
atritis, cystitis
Szem – keratitis, uveitis, iridociclitis, neuritis, vakság 



VZV  = varicella zoster vírus=HHV3

Laboratóriumi diagnózis: 
Direkt, virusológiai dg.:

Vírus kimutatása sejttenyészeten
Víruantigének kimutatása immunfluoreszcens módszerrel
PCR – a vírus DNS részeinek a kimutatása

Szerológiai dg.: jelentőségük korlátozott 
IgG Anti VZV
IgM Anti VZV – jelenléte elkülöníti a primoinfekciót a reaktiválástól

Tzank citodg.- UNNA sejtek kimutatása
Nem diferenciál a HSV1,2 és VZV között

Electronmikroszkóp – vírusrészecskék kimutatása
Interferon alfa dózírozása a gerincvelőből – HSV,VZV →idegrendszer 
érintettségre utal  



VZV  = varicella zoster vírus=HHV3

Kezelés
Varicella: csak a szövödményes eseteket és V újszülőtteket kezeljük 
szisztémásan AV iv 10 mg/kg/8 óra, 1o napig
Zooster:

Aciclovir (Zovirax) 5x 800 mg, 7-10 nap
Fanciclovir 3x250 mg, 7 nap
Valaciclovir 3x1g, 7 napig (Valtrex)
Brival (Brivudin) 1 tb (125mg)/nap 7 nap – kisebb a 
valószínűsége a postzosteres fájdalom kialakulásának 
Tüneti: gyulladáscsökkentők, fájdalomcsillapítók, vitaminok, 
antibiotikumok
AV rezistencia esetén Foscarnet iv 40mg/kg/8 óra gyógyulásig
Postzosteres fájdalom kezelése

Vakcinák – Ro - 2OO1 – VARILIX 
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Herpes ophtalmicus



EBV = Epstein Barr vírus = HHV4

Felnőttek 90-95%-nak van anti EBV ellentestje

Tejedése: orofaringiális, transzfuziók, szervátültetés, verticalis

Primoinfekció általában tünetmentes

30% manifeszt a primoinfekció = Mononucleosis infectiosa

Latencia: Korlátlan ideig megmarad latens állapotban 

Lehetségesek reaktiválások, ezek tünetmentesek IC, és súlyos 
tünetekkel jár ID

Ismert és bizonyított az EBV onkogén szerepe 



EBV = Epstein Barr vírus = HHV4

EBV fertőzéshez társítható kórképek (reaktiválás?)
IC

Nazopharingeális carcinoma
Spóradikus afrikai Burkitt limfóma
Centro-faciális limfoma?
Hodgkin kór
Gianotti-Crosti szindróma?

ID
Duncan betegség
Krónikus mononucleosis
Nyelv hajas leukopláziája
Burkitt limfóma
Immunoblastos limfóma
Hodgkin kór



Hodgkin kór



Gianotti-Crosti szindróma?



Immunoblastos limfóma



CMV = cytomegalovírus=HHV5

Primoinfektió
Gyermekkorban történik és általában tünetmentes
Főleg a mirigyes szöveteket támadja, üritése nyállal, 
könnyváladékkal, vizelettel, anyatejjel, genitális váladékokkal 
történik

Latencia szak
Korlátlan ideig megmarad latens állapotban limfocyta, monocyta, 
ideg-, endote-és epitelialis sejtekben, valamint a nyálmirigyek, tüdő, 
vese és retina sejtjeiben

Reaktiválás
Ritka esetekben lehetséges, amikor a vírus ürül
Tünetmentes, néha virémia léphet fel, haematogén szórás és 
transzplacentáris átjutás léphet fel 
Ilyenkor a spermában és hüvelyváladékban izolálható
=>szexuálisan is terjed. Placentán átjutva végleges magzatkárosító
hatása van
Idegrendszert károsítja - a malformációk 15%-át e vírusnak
tulajdonítják
Fő oka: ID (HIV, transplantáció, chimioterápia)

Reinfekció - Lehetséges, de ritka, főleg ID



CMV = cytomegalovirus=HHV5

Klinikum
Immunkompetensek

Hosszantartó lázas állapot – 15 nap→6O napig
Mononucleózis szindróma – 21% CMV, 79% EBV okozza

Immundeprimáltak (traszplantáltak, HIV, kimioterápia)
Pneumónia
Hosszantartó lázas állapot
Gasztrointesztinális tünetek (oesophagitis, colitis)
Retinitis
Hepatitis
Idegrendszeri érintettség (encephalitis, mieliti,neuropathiák)

Szerodiagnózis: IgM, IgG és IgA anti CMV kimutatása



Human herpes vírus 6 = HHV6

1910 - Roseola infantum – Zahorski

1941 - Roseola infantum – víruselmélete – Breese

1986 – izolálják a vírust tumoros AIDS betegek B limfocytájából 
– HBLV vírus – Salahuddin

1990  - mononucleosis – like szindróma – Steeper

1993 – HHV6 két típusa van A es B – Ablashi

1995 – HHV6 A genom struktúráját leírják- Gompels

1999 – HHV6 B genom struktúráját leírják- Dominiguez



Human herpes vírus 6 = HHV6

Célsejtek tisztázatlanok feltételezik: CD4 ás CD8 T limfocyták, B 
limfocyták, NK sejtek, makrofágok, epithélsejtek
Bebizonyították, hogy a HHV6 receptor sejtje a CD48 molekula, 
amely a legtöbb polimorfonukleáris sejten megtalálható
Primoinfekció: 

Roseola infantum (6-ik kiütéses betegség) – HHV6 B. 
Klinikum: Láz, rángógörcsök, gastro-intestinális tünetek 
vezetik be a kiütést. Az arc kivételével bárhol a testen 
megjelenhetnek, izoláltan vagy összefolyva erythémás 
maculák. Néhány napig tart. Kezelése tüneti. Szövödmény: 
lázas rángógörcs, mielitis, meningo - encephalitis
Non EBV mononucleosis - felnőtteknél
Hepatitis, pneumonia - felnőtteknél



Human herpes vírus 6 = HHV6

Latencia: korlátlan ideig latens állapotban vannak a perifériás 
monucleáris sejtekben
Reactiválás: nem eléggé tisztázott és bizonyított, de 
feltételezett a vírus szerepe a következő megbetegedések 
megjelenésében

Krónikus aszténiás szindróma (HHV6, EBV, CMV)
Sjögren szindróma
Aphtosis
Malignus limfómák
Sclerosis multiplex
ID: enkephalitis, pneumonia, retinitis, oportunista fertőzések, 
Szervkilőkődés



Human herpes vírus 7 = HHV7

1990 – izolálják a vírust, egy egészséges egyén CD4 
limfocytájából – Frenkel, 4 típusát izolálták: AL, JI, RK, SB
a HHV7 receptor sejtje a CD4 molekula
Primoinfekció: 

Roseola infantum – like
Lázas rángógörcs
Felső légúti akut fertőzés
Encephalitis

Latencia: korlátlan ideig latens állapotban van az 
idegrendszerben és mononucleáris sejtekben
Reactiválás: nem ismert, csak feltételezett a vírus szerepe a 
következő megbetegedés megjelenésében

Pitiriasis rosea Gilbert?



HHV 6, 7- Kezelés

Nincsen elfogadott kezelési protokoll
Mindkét HHV típus érzékeny Cidofovirra
In vitro mindkettő érzékeny Ganciclovirra, Foscarnetre és 
Aciclovirra
Nem létezik specifikus immunoglobulin vagy oltás



Pitiriasis rosea Gilbert?



Pitiriasis rosea Gilbert?



Human herpes vírus 8 = HHV8 

1872 – Kaposi szarkóma (KS) - Kaposi Mór
1981 - Kaposi szarkóma nagyon gyakori homoszexuálisokon →
KS fertőzéses eredetű lenne
Több vírust gyanitottak a KS okaként: HSV, CMV, HHV6, HPV, 
B hepatitis, HIV, stb
1994 – Chang - kimutat egy új herpes virust KS léziókból →
Kaposi sarcoma herpes virus → HHV8
1996 - AIDS megjelenő egyébb tumorális proliferációkért is 
felelős a HHV8
1997 – leírták a majmok retroperitoneális fibromatózisát, 
amelyet egy HHV8-like vírus okoz
HHV8 onkogén hatása nem tisztázott eléggé



Human herpes vírus 8 = HHV8 

Limfotrop vírus, célsejtje a CD19 B limfocyta
Szeroprevalencia: 

1-2% a lakosságnak
25-30% a HIV +, KS nélkűli betegeken
70-80% a HIV +, KS betegeken

Terjedés: 
Feltételezik, hogy szexuálisan, mert gyakoribb 
homoszexuálisokon, akiknek prosztata váladékából 
izolálták
HHV8 jelenléte spermában ellentmondásos
Nyálban csak HIV + KS betegeken találtak



Human herpes vírus 8 = HHV8 

Primoinfectio: klinikai képe ismeretlen
Latencia: székhelye ismeretlen
Reaktiválás: nem ismert, csak feltételezett a vírus szerepe a 
következő megbetegedések megjelenésében:

Kaposi szarkóma
Non Hodgkin típusú limfómák
Űregek limfómája (Body cavity based lymphoma)
Castleman betegség (limfovascularis hamartoma)

Kezelés:
In vitro: AC, GAN, FOS
In vivo: Cidofovir jó, mig a GAN, FOS mérsékelt 
eredmény adott
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Herpesvirus simiae vagy Herpes Vírus B

1932 – W.B. orvost egy majom harapott meg egy kisérlet alatt. 
10 nap után egy ascendáló mielitis következtében elhunyt
Boncolásakor Gay és Holden HSV hasonló vírust találtak
Sabin és Wright fedezték fel a vírust és nevezték el Herpes B 
vírusnak
Az utóbbi 65 évben 45 halálos esetet jegyeztek le, mindenik 
eset majom kísérlethez kötödött. (1950 poliomielitis, 1980
retrovirusok). 
1987 fertőző góc 4 személy→2 exitált encephalitisben
Terjedés: majomról emberre, direkt módon laboratóriumban
Klinikum: multifokális haemorrhágiás enkephalomielitis→exitus



Herpesvirus simiae vagy Herpes Virus B

Nem tudni: latens állapotban előfordulhat-e emberen és 
reaktiválódik-e
Kezelés: korai kell legyen 

In vitro: AC, GAN
In vivo: VAL

Profilaxis
MACACA genus majmait potenciálisan fertőzöttnek kell 
tekinteni
Tilos ezeket a majmokat kísérletre használni
Védőruha használata
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