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Zakażenia wirusami Herpes
manifestujące się zmianami skórnymi
Odpornoœæ zmienia siê wraz z wiekiem, dlatego te¿ okreœlone zaka¿enia wirusowe
przypadaj¹ na okreœlone lata ¿ycia cz³owieka. Ustaleniu trafnego rozpoznania
w przypadku zmian skórnych o pod³o¿u wirusowym sprzyja znajomoœæ
charakterystycznych objawów zaka¿enia oraz wieku, który sprzyja rozwojowi choroby.
Badanie lekarskie przy u¿yciu dobrego œwiat³a powinno obejmowaæ ca³¹ skórê pacjenta.
Zmiany skórne czêsto pomagaj¹ postawiæ rozpoznanie choroby podstawowej, dlatego
ich charakter, pocz¹tek i czas trwania nale¿y dok³adnie notowaæ. Odwo³uj¹c siê do
terminologii, dobrze jest najpierw zidentyfikowaæ i opisaæ zmiany pierwotne,
a nastêpnie wtórne, ich kolor, kszta³t i rozmieszczenie [1].

Wiele zaka¿eñ manifestuje siê objawami skórnymi, czêsto o nietypowym przebiegu klinicznym.
Zmiany skórne wiêkszoœci chorób wirusowych s¹
wynikiem zaka¿enia i replikacji wirusa w skórze. Istnieje 5 grup wirusów najczêœciej odpowiedzialnych
za towarzysz¹ce objawy skórne [2]:
1) wirusy rodziny Herpesviridae; herpes simplex
( H S V 1 , H S V 2 ) ; w i r u s E p s t e i n a - Barra (EBV);
wirus cytomegalii (CMV), ospy wietrznej i pó³ paœca (VZV); ludzki wirus herpes (HHV) typ 6,
7, 8;
2) Papowaviridae (HPV); ludzki wirus brodawczakowaty (human papillomavirus);
3) Poxvirus (guzki dojarek = paravaccinia nodules,
niesztowica wirusowa, ospa prawdziwa);
4) Picornaviridae (coxackie);
5) retrowirusy (HIV).
Równie¿ inne choroby wirusowe manifestuj¹ siê
wysypk¹. Niektóre z nich to typowe choroby okresu
dzieciêcego (odra, ró¿yczka; coraz rzadziej spotykane; upowszechnienie szczepieñ), inne zaœ wystêpuj¹ w ka¿dym wieku (zapalenie w¹troby typu B,
parvovirosa).
Wirusy rodziny Herpesviridae odgrywaj¹ dominuj¹c¹ rolê wœród czynników odpowiedzialnych za
zmiany skórne i gor¹czkê u dzieci. Pierwotne zaka¿enie wirusem HSV1 przypada na wiek 1–5 lat [3].
Czêstoœæ zaka¿enia wœród noworodków wynosi
1/3–20 tys., z czego 75 proc. to zaka¿enie HSV2,
zaœ 25 proc. – HSV1 [4]. Wed³ug amerykañskich
danych epidemiologicznych, czêstoœæ zaka¿enia

HSV2 w grupie wiekowej 12–19 lat wynosi 5,6
proc. [5]. Ospa wietrzna jest powszechn¹ chorob¹
okresu dzieciêcego, któr¹ w USA w ci¹gu roku
przechodzi 3,5 mln dzieci, z czego 90 proc. przypadków przypada na wiek poni¿ej 15 lat [6]. 10–20
proc. dzieci przed okresem dojrzewania ma dodatnie
przeciwcia³a przeciw CMV [7].
Badanie przeprowadzone w Bangkoku (czerwiec
2000 – grudzieñ 2001) objê³o 100 dzieci z wysypk¹, gor¹czk¹, bez objawów zaka¿enia dróg oddechowych (43 ch³opców i 57 dziewcz¹t w wieku 2 mies. 14 lat). Ka¿de dziecko diagnozowano w kierunku
zaka¿enia wirusem rodziny Herpes przy u¿yciu metody PCR. Dominowa³o zaka¿enie HHV6 (24
proc.), podczas gdy zaka¿enie wirusem HHV7,
EBV, i CMV dotyczy³o odpowiednio 9 proc.,
3 proc. i 2 proc. badanych dzieci. 4 przesz³o równoczesne zaka¿enie wirusem HHV6 i HHV7, zaœ
1 CMV, HHV6, HHV7. Œredni wiek pacjentów
z HHV7 wynosi³ 4,5. roku ¿ycia, podczas gdy
z HHV6 – 1,6. roku ¿ycia [8].
Wirus herpes simplex typ 1 i 2 (HSV) w typowym
przebiegu charakteryzuje siê pêcherzykowymi zmianami na skórze, które pojawiaj¹ siê po prodromalnym
okresie bólu tej samej okolicy. W postaci subklinicznej zaka¿enia wirusy namna¿aj¹ siê pomimo braku
objawów klinicznych. Pierwotne zaka¿enie HSV1
zwykle ma miejsce w dzieciñstwie i manifestuje siê
zapaleniem jamy ustnej. Nastêpnie wirus pozostaje
w zwojach nerwu trójdzielnego w postaci utajonej,
aby reaktywowaæ siê w wyniku replikacji, co objawia
siê opryszczk¹ wargow¹. W tym stadium choroby
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chory jest zakaŸny. Inna lokalizacja zmian to d³onie,
odbyt, postaæ skórna g³êboka, zespó³ Kaposiego-Juliusberga (rozleg³a postaæ opryszczki u dzieci z atopowym zapaleniem skóry; na pod³o¿u wyprysku alergicznego krosty i zmiany opryszczkowe) [9].
Nawroty opryszczki manifestuj¹ siê zmianami
w pobli¿u miejsc pierwotnego zaka¿enia i s¹ prowokowane przez nadmiern¹ ekspozycjê na s³oñce, aktywnoœæ seksualn¹, menstruacjê, stres, pokarmy
alergizuj¹ce, leki, pokarmy zawieraj¹ce du¿e iloœci
argininy.
Wirus ospy wietrznej (varicella -zoster virus ;
VZV) wywo³uje ospê wietrzn¹ i pó³pasiec. Ospa
wietrzna to powszechna choroba, rozwijaj¹ca siê
w 90 proc. u dzieci do 15. roku ¿ycia. Charakteryzuje siê gor¹czk¹, namna¿aniem wirusa i rozsianymi pêcherzykowymi zmianami na ca³ej skórze. Wirus ospy wietrznej pozostaje w postaci uœpionej (latentnej) w zwojach grzbietowych korzeni
nerwowych. W okresie replikacji w zwojach wirus
przedostaje siê do nerwów czuciowych, powoduj¹c
siln¹ neuralgiê, zaœ pêcherzyki na skórze pojawiaj¹ siê w odnoœnych dermatomach. Pó³pasiec to choroba osób doros³ych, a jeœli rozwinie siê u dzieci
m³odszych ni¿ 2 lata, wówczas nale¿y rozwa¿yæ objawy niedoboru odpornoœci.
Wirus cytomegali (CMV) – Pariser w 2000 r.
opisa³ 2 postacie zmian skórnych wspó³istniej¹cych
z zaka¿eniem CMV. Jedna z nich charakteryzuje siê
miernie nasilonymi wrzodziej¹cymi zmianami, druga zaœ, bardziej nasilona, osutk¹ (wysypka plamisto-grudkowa), czêsto swêdz¹c¹ [10, 11].
Drago w 2000 r. sklasyfikowa³ zmiany skórne jako swoiste i nieswoiste [12].
Zmiany nieswoiste s¹ wtórne do zaburzeñ uk³adu
immunologicznego, bêd¹cych wynikiem zaka¿enia
CMV, równie¿ bêd¹ce wynikiem reakcji nadwra¿liwoœci na podawane leki, np. ampicylinê (wysypka
plamisto-grudkowa, wysypka pokrzywkowa i zmiany szkarlatynopodobne) [13, 14]. Blisko 10 proc.
zaka¿onych noworodków ma widoczne objawy
w postaci ¿ó³taczki, wybroczyn, plamicy, które równie¿ zaliczane s¹ do zmian nietypowych.
Swoiste dla CMV zmiany skórne s¹ zale¿ne od
odpornoœci pacjenta. W przypadku niedoborów odpornoœci zmiany wrzodziej¹ce mog¹ obejmowaæ
okolicê narz¹dów p³ciowych, szerzyæ siê na klatkê
piersiow¹, w postaci licznych brodawek mog¹ pojawiæ siê na piêtach, zaœ na twarzy w postaci wysypki.
grudkowej zlewaj¹cej siê w strupy [15–17].
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Charakterystyczna dla zaka¿enia wirusami z grupy herpes, uogólniona pokrzywka z pêcherzowymi
zmianami, towarzyszy postaci rozsianej zaka¿enia
wirusem CMV (Pariser), natomiast u pacjentów
z prawid³owym uk³adem odpornoœci zmiany skórne rzadko towarzysz¹ zaka¿eniu CMV i maj¹ postaæ osutki [12].
Badanie histopatologiczne zmienionej tkanki
skórnej daje obraz zapalenia drobnych naczyñ o etiologii cytomegalii (ogromne i atypowe komórki endotelium), czêœæ komórek ma zmienione j¹dra, co stanowi ostateczne pod³o¿e do rozpoznania cytomegalii.
Mononukleoza zakaŸna – we wczesnym okresie
choroby mo¿e pojawiæ siê na skórze wysypka o charakterze ró¿yczki, odry, p³onicy, rzadko o charak terze krwotocznym lub uczuleniowym.
Rumieñ nag³y, exanthema subitum, trzydniówka –
to wynik zaka¿enia wirusem HHV6, do którego
dochodzi najczêœciej w pierwszych 2 latach ¿ycia,
z najwiêkszym nasileniem w 6.–12. mies., ale mo¿e
rozwin¹æ siê ju¿ w 2. tyg. ¿ycia dziecka [18]. Choroba charakteryzuje siê wysok¹ gor¹czk¹ (39–40oC),
trwaj¹c¹ 3–5 dni, po ust¹pieniu której pojawia siê
wysypka plamkowo-grudkowa.
Wiêkszoœæ zaka¿eñ przebiega bez powik³añ, chocia¿ czêsto obserwuje siê w przebiegu tego zaka¿enia zaburzenia pracy w¹troby i drgawki [19].
HHV7 – jest wirusem powszechnie wystêpuj¹cym, powoduje zaka¿enie zwykle w okresie dzieciñstwa. Podobnie jak wirus HHV6 w formie latentnej pozostaje w limfocytach T. Zaka¿enie HHV7
wywo³uje gor¹czkê, rumieñ nag³y.
Zaka¿enie wirusem HHV8 zdarza siê bardzo
rzadko u dzieci.
Leczenie zaka¿enia wirusem HHV6, HHV7
i EB jest wy³¹cznie objawowe.
Profilaktyka jest najskuteczniejsz¹ ochron¹
przed wirusowymi chorobami okresu dzieciêcego
(szczepionki przeciw ospie wietrznej, odrze, œwince, ró¿yczce s¹ powszechnie stosowane). Równie¿
obiecuj¹ce s¹ wyniki badañ klinicznych ze szczepionk¹ przeciw wirusowi opryszczki i papilloma.
W ostatnich latach przyby³o leeków dzia³aj¹cych
przeciwwirusowo. Leki immunomoduluj¹ce, swo iste immunoglobuliny, enzymy antywirusowe i kortykosteryoidy odgrywaj¹ du¿¹ rolê w leczeniu chorób wirusowych [20].
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Wzmocnienie odpornoœci jest najlepsz¹ drog¹,
wiod¹c¹ do opanowania nawrotu zaka¿eñ. U osób
z nawracaj¹cymi zaka¿eniami wirusem HS czêsto
stwierdza siê niedobór odpornoœci komórkowej [21].
Preparaty zawieraj¹ce wyci¹g z grasicy (TFX) maj¹
w³aœciwoœci immunostymuluj¹ce, przez co s¹ skuteczne w zapobieganiu zaka¿eniu, równie¿ moduluj¹ przebieg choroby, manifestuj¹cy siê ³agodniejszym
przebiegiem i zmniejszeniem nawrotów. W badaniach doœwiadczalnych na pozbawionych grasicy
myszkach zaka¿enie wirusem opryszczki w ka¿dym
przypadku by³o letalne; myszy te nigdy nie rozwinê³y przeciwcia³ neutralizuj¹cych wirusy [21].
Preparaty pobudzaj¹ce pracê grasicy (Inosine pranobex, IP) s¹ pomocne w profilaktyce nawrotów
opryszczki b¹dŸ ³agodz¹ objawy choroby. IP wykazuje dzia³anie antywirusowe poprzez supresjê syntezy wirusowego RNA w zaka¿onej komórce, co objawia siê redukcj¹ namna¿ania wirusa. Wzmacnianie
odpornoœci antywirusowej po zastosowaniu Inosine
pranobex polega na stymulacji procesu ró¿nicowania
limfocytów T na T-helper i T-killer. IP wzmacnia
równie¿ funkcjê komórek NK (natural killer), pracê
makrofagów i dzia³anie interferonu, ma równie¿ korzystny wp³yw na produkcjê interleukiny-2 [22].
Cynk w dawce 50 mg/dzieñ skutecznie zmniejsza liczbê nawrotów zaka¿enia HSV, a tak¿e ³agodzi
objawy. W badaniach doœwiadczalnych cynk stosowany doustnie hamuje replikacjê wirusa HS, zaœ
efekt in vivo polega na wzmocnieniu odpornoœci komórkowej [23].
Witamina C w dawce doustnej 1 000 mg przyspiesza gojenie opryszczki do 4,4 dnia, zaœ gojenie
w grupie kontrolnej nastêpuje 10. dnia [24].
Korzeñ lukrecji w postaci maœci, stosowany miejscowo w okresie objawów, przyspiesza gojenie i redukuje ból zwi¹zany z opryszczk¹ [25].
Meli sa stosowana w okresie bezobjawowym regularnie, miejscowo, w postaci maœci, redukuje liczbê nawrotów (okresy bez nawrotów d³u¿sze o 3,5
mies. w porównaniu z grup¹ kontroln¹) [26]. Przebieg wielu chorób zale¿y w du¿ym stopniu od diety.
Dieta bogata w lizynê, uboga w argininê i wzbogacona w witaminy daje korzyœci w wielu zaka¿eniach wirusowych, a szczególnie w zaka¿eniu wirusem Herpes.

Arginina sprzyja replikacji wirusa Herpes. Spo¿ywana w kawie, kakao, czekoladzie potêguje namna¿anie wirusa [27].
Lizyna w du¿ej iloœci wystêpuje w wo³owinie, nabiale, jajkach. Spo¿ywana w iloœci >1 200 mg/dobê hamuje rozwój wirusa HS [28].
Spoœród 7 wirusów HHV wywo³uj¹cych zmiany
skórne, 4 (HSV typ 1 i typ 2, wirus ospy wietrznej
i cytomegalia) skutecznie poddaj¹ siê swoistemu leczeniu przeciwwirusowemu. Zmiany skórne w wy mienionych czterech postaciach zaka¿enia s¹ wyni kiem wiremii, dlatego te¿ skuteczne leki swoiste
skracaj¹ czas trwania replikacji wirusa, wysypki oraz
skracaj¹ czas trwania bólu.
Leki przeciwwirusowe stosowane w zaka¿eniu
CMV [29]:
• Ganciclovir,
• Foscarnet,
• Cidofovir.
Leki przeciwwirusowe stosowane w zakażeniu
HSV i VZV
W œwiatowym piœmiennictwie ci¹gle brakuje jednolitych standardów skutecznego leczenia zaka¿enia
HSV i VZV. Nowe, dostêpne ju¿ leki przeciwwirusowe s¹ skuteczne w leczeniu tkanek zaka¿onych wirusem HSV i VZV:
• Acyclovir (Zovirax) – lek stosowany od ponad 10
lat. In vitro wykazuje skutecznoœæ wobec HSV,
VZV, EBV, CMV i HHV6. Od czasu wprowadzenia do leczenia w 1983 r. jest najczêœciej przepisywanym lekiem przeciwwirusowym. W postaci doustnej charakteryzuje siê nisk¹ biodostêpnoœci¹
(15–20 proc.), dlatego konieczne jest zachowanie
krótkich odstêpów miêdzy dawkami [20];
• Valacyclovir (Valtrex) – prolek acycloviru, co sprawia, ¿e jego biodostêpnoœæ w formie doustnej jest
3–5 razy wiêksza od biodostêpnoœci doustnej formy acycloviru. Jest równie skuteczny w leczeniu
zaka¿eñ HSV1, HSV2, jak acyklovir, jednak wygodniejszy w stosowaniu (mniej dawek; 2/dobê).
Valacyclovir zmniejsza wiremiê i wiriuriê CMV,
skutecznie leczy zaka¿enie wirusem VZV [20];
• Famciclovir (Famvir) – prolek pencicloviru, co
sprawia, ¿e jego biodostêpnoœæ siêga 77 proc.
Wykazuje skutecznoœæ wobec HSV1, HSV2,
VZV [20];
• Penciclovir (Denavir) – in vitro skuteczny w leczeniu zaka¿eñ HSV1, HSV2, VZV. Z uwagi na nisk¹ biodostêpnoœæ zarejestrowany jest jedynie do
przewodnik lekarza
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stosowania miejscowego w leczeniu nawrotów
opryszczki wargowej [30];
• Foscarnet (Foscavir) – jedyny lek zarejestrowany
do leczenia zaka¿eñ HSV wirusem opornym na
acyklovir. Badania kliniczne wskazuj¹ na jego skutecznoœæ wobec opornych na acyklovir wirusów
CM i VZ, wykazuje aktywnoœæ wobec HHV8
i HIV. 1 proc. krem jest skutecznym œrodkiem
w leczeniu bólu, zmian opryszczkowych na skórze,
jednak u 25 proc. leczonych opryszczka pojawia
siê w s¹siednim miejscu [20];
• Trifluridine (Viroptic) – zarejestrowany jest do leczenia postaci ocznych zaka¿eñ wirusem HS. Wykazuje skutecznoœæ wobec HSV1, HSV2, CMV
i niektórych szczepów adenowirusa [20];
• Vidarabine (Vira-A) – zarejestrowany wy³¹cznie
do leczenia postaci ocznej zaka¿eñ wirusami HS;
• Cidofovir (Vistide) – badania kliniczne w toku
[20];
• Resiquimod – badania kliniczne w toku [20].
Z uwagi na doœæ du¿¹ toksycznoœæ leków przeciwwirusowych, w przypadku ³agodnych objawów
zaka¿enia HSV lub VZV nale¿y rozwa¿yæ stosowanie œrodka przeciwwirusowego dzia³aj¹cego miejsco wo. Powszechnie stosowane pasty zawieraj¹ce cynk,
kaolin, talk w badaniach klinicznych wykazuj¹ skutecznoœæ równ¹ placebo [31, 32]. Dostêpne w Polsce
leki przeciwwirusowe do stosowania miejscowego to
preparaty acykloviru (antyvir, awirol, supraviron, xorovir, hascovir virolex, ranviran, zovirax), denotoviru (polviran, vratizolin), tomantadyny (viru-merz).
W piœmiennictwie istnieje wiele kontrowersji
zwi¹zanych ze skutecznoœci¹ leczenia miejscowego,
jednak opublikowane wyniki badañ klinicznych
wskazuj¹, ¿e acyklovir w kremie na zmianê z 1-proc.
hydrocortisonem w kremie skraca czas leczenia
zmian, przyspiesza gojenie i redukuje ból [33].
Miejscowe leczenie 5-proc. acyklovirem zalecane jest w przypadku pierwszych objawów zaka¿enia HHV2 i w przypadku ograniczonych zmian
zaka¿enia HHV1 u pacjentów z niedoborem odpornoœci [34].
Wybieraj¹c preparat nale¿y zwracaæ uwagê na rodzaj pod³o¿a (wazelina, euceryna, lanolina, parafina
p³ynna, parafina sta³a). W³aœnie to w du¿ej mierze
mo¿e decydowaæ o stopniu wch³aniania leku podstawowego, jak równie¿ o jego trwa³oœci na skórze.
W zale¿noœci od pod³o¿a, maœci dzielimy na:
– tzw. maœci pokrywaj¹ce (epidermalne) – dzia³aj¹
tylko na powierzchniê skóry; nie przenikaj¹ g³êbiej, spe³niaj¹ rolê ochronn¹;
4 przewodnik lekarza

– endodermalne – dzia³aj¹ na g³êbiej le¿¹ce warstwy
skóry;
– diadermalne – maj¹ najlepsze wch³anianie przez
skórê i œluzówki.
Wazelina bia³a, ¿ó³ta ( Vaselinum album, flavum )
– surowiec mineralny, produkt ropy naftowej, najtrwalsze pod³o¿e do maœci. Ma ograniczon¹ mo¿liwoœæ wi¹zania wody (8–15 proc.) i nie wch³ania siê
z powierzchni skóry. Z wy¿ej wymienionych wzglêdów jest dobrym pod³o¿em do maœci pokrywaj¹cych
(epidermalnych).
Parafina p³ynna (Oleum Paraffini=Paraffinum liquidum ) – surowiec mineralny, dodatek do zmiêkczania zbyt twardych maœci.
Parafina sta³a (Paraffinum solidum) – surowiec mineralny, dodatek do stosowania zbyt twardych maœci.
Euceryna (Eucerinum) – surowiec mineralny. Produkt otrzymywany przez po³¹czenie 95 czêœci wazeliny bia³ej z 2 czêœciami cholesterolu i 3 czêœciami
alkoholu etylowego. Euceryna jest dobr¹ podstaw¹
do maœci endodermalnych, poniewa¿ szybko siê
wch³ania i wi¹¿e 220-250 proc. wody.
Lanolina ( lanolinum) – t³uszcz zwierzêcy, otrzymuje siê przez zmieszanie (w stosunku 3:1) z wod¹
t³uszczu pokrywaj¹cego we³nê owcz¹. Lanolina ma
miêkk¹ konsystencjê, ³atwo siê wch³ania i wi¹¿e ok.
120 proc. wody.
Smalec wieprzowy (Adeps suillus ) – t³uszcz zwierzêcy, stosowany sporadycznie do przygotowywania
maœci recepturowych, poniewa¿ ma ograniczon¹
trwa³oœæ (szybko je³czeje) i ma³¹ zdolnoœæ wi¹zania
wody (7–16 proc.).
Maœæ glicerolowa (Unguentum glyceroli ) – pod³o¿e bezt³uszczowe, przygotowane w aptece, sk³ada siê
z gliceryny, wody i skrobi, zmiêkcza naskórek przy
nadmiernym rogowaceniu.
Maœæ zwyk³a (Unguentum simplex ) – jest mieszanin¹ wazeliny ¿ó³tej z lanolin¹ bezwodn¹, wi¹¿e ok.
85 proc. wody, zwiêksza resorpcjê œrodków leczniczych [35].
Równie¿ substancje pomocnicze decyduj¹ o stopniu wch³aniania leków, trwa³oœci na skórze. Wœród
nich na uwagê zas³uguje Dimeticon, substancja
wzmacniaj¹ca dzia³anie leku podstawowego, tworzy
trwa³¹ pow³okê na zmienionej skórze, przez co chroni
przed rozsiewaniem wirusa, zmniejsza ból i skraca
czas trwania choroby. Dimeticon nawil¿a podra¿nion¹, wysuszon¹ skórê [36], chroni uszkodzon¹, chor¹
skórê przed wnikaniem toksycznych substancji znajduj¹cych siê w otoczeniu [37]. Tworz¹c pow³okê, zapobiega nadka¿eniom uszkodzonej tkanki [38].
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Dimeticon jest polimerem silikonu, który w badaniach klinicznych okaza³ siê niezwykle bezpiecznym œrodkiem. Przy stosowaniu na skórê nie wykazuje dzia³ania toksycznego, nie uczula, nie ma dzia³ania rakotwórczego [39].
Opryszczka, pó³pasiec, ospa wietrzna to choroby wysoce zakaŸne, dlatego przed i po zastosowaniu kremu nale¿y umyæ rêce, aby nie dopuœciæ do
przeniesienia zaka¿enia w inne miejsce skóry.
Podczas leczenia nie nale¿y drapaæ pêcherzyków
i strupów oraz unikaæ dotykania ich rêcznikiem, natomiast, aby zapobiec przeniesieniu zaka¿enia na inne osoby nie nale¿y u¿ywaæ wspólnych rêczników,
a kontakty intymne ograniczyæ.
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