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Czyn ni kiem od po wie dzial nym za wy stę po wa nie opry szcz ki jest wi rus
opry szcz ki zwy kłej (Her pes sim plex) ty pu 1 (HSV-1) lub ty pu 2 (HSV-2),
który po wnik nię ciu do orga ni zmu przez bło nę ślu zo wą lub uszko dzo ną
skórę i wstęp nej re pli ka cji po wo du je za ka że nie pier wot ne u osób se ro -
ne ga tyw nych, a na stęp nie prze mie szcza się akso na mi neu ro nów czu cio -
wych do ich ciał w zwo jach ner wo wych. 
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Czynniki wywołujące
opryszczkę – narażenie na
wykwity latem

Przyczyny i rodzaje opryszczki

HSV-1 naj czę ściej ata ku je zwój trój dziel -
ny, HSV-2 zwo je ner wów rdze nio wych S2-
S5, gdzie po zo sta je w po sta ci uta jo nej. Za ka -
że nia HSV są po wszech ne na ca łym świe cie.
Do za ka że nia HSV-1 do cho dzi zwy kle
w dzie ciń stwie, a HSV-2 pod czas kon tak tów
se ksu al nych. Na le ży pa mię tać, że za ka że nie
HSV-1 nie chro ni przed za ka że niem HSV-2.
Sza cu je się, że oko ło 50-80% lu dzi do ro -
słych jest za ka żo nych HSV-1[1,2].

Je dy nym re zer wu a rem wi ru sa jest czło -
wiek, zaś źródłem za ka że nia cho ry lub za ka -
żo ny bez o bja wo wo (uwa ża się, że 99%
osób prze cho dzi opry szcz kę bez o bja wo -
wo). Moż li we jest tak że prze nie sie nie za ka -
że nia z mat ki na płód lub no wo rod ka.
W okre ślo nych wa run kach do cho dzi do
ujaw nie nia się tzw. opry szcz ki na wro to wej,
co ma miej sce w przy pad ku dzia ła nia ta kich
czyn ni ków ze wnę trz nych, jak stres, wy zię -
bie nie, mie siącz ka (szcze gól nie na 7-10 dni
przed po ja wie niem się krwa wie nia – na tu -
ral ne zmia ny hor mo nal ne w cy klu mie siącz -

ko wym po wo du ją ob ni że nie od por no ści),
osła bie nie ukła du od por no ścio we go orga ni -
zmu, nie do ży wie nie, cho ro ba bak te ryj na,
uraz w obrę bie ust, eks trak cja zę ba, cho ro -
ba bak te ryj na, eks po zy cja na sil ne świa tło
sło necz ne (pro mie nio wa nie UV – nadmier -
na eks po zy cja na słoń ce osła bia układ im mu -
no lo gicz ny), du że wa ha nia tem pe ra tu ry
i wil got no ści po wie trza, wiatr i mróz, rza -
dziej sa mo i st nie. Za leż nie od po sta ci za ka -
że nia okres wy lę ga nia wy no si 1-26 dni,
a zwy kle wy no si 6-8 dni[1,3].

Jak wspo mnia no, jed ną z przy czyn po ja -
wie nia się opry szcz ki jest nadmier na eks po -
zy cja na słoń ce i prze grza nie orga ni zmu, dla -
te go opry szcz ka po ja wia się bar dzo czę sto
la tem, po nie waż wte dy chęt niej wy sta wi my
cia ło na dzia ła nie pro mie ni sło necz nych.
Zbyt sil ne pro mie nio wa nie UV wy wie ra
szko dli wy wpływ na skórę, zwła szcza
w obrę bie tak de li kat nych par tii cia ła jak usta.
Pod wpły wem wy so kiej tem pe ra tu ry do -
cho dzi do utra ty przez nie ela stycz no ści,
przez co sta ją się tak że su che i szor st kie.
Do cho dzi do uszko dze nia war stwy ochron -
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nej na skór ka, co spra wia, że jest ona też
bar dziej po dat na na in fek cje, jak rów nież
uak tyw nia nie się wi ru sa HSV-1, który jest
od po wie dzial ny za po wsta nie opry szcz ki.
Wia do mo, że pro mie nio wa nie UV mo że
po wo do wać zmia ny w funk cjo no wa niu
ukła du od por no ścio we go orga ni zmu, na
sku tek cze go wi rus opry szcz ki mo że się nie -
o gra ni cze nie roz mna żać. Sto pień osła bie nia
funk cjo no wa nia ukła du od por no ścio we go
orga ni zmu przez pro mie nio wa nie UVB jest
za leż ny od in dy wi du al nych i ge ne tycz nych
uwa run ko wań.

Na ra że nie na dzia ła nie pro mie nio wa nia
UV wią że się m.in. z lo kal nym uwal nia niem
pro sta glan dyn, które mo gą wpły wać na
zwięk sze nie cy klicz ne go AMP we wnątrz ko -
mórek, co z ko lei in du ku je eks pre sję ge no -
mu wi ru sa[4]. Do dat ko wo pro mie nio wa nie
UV po wo du je zmniej sze nie licz by ko mórek
Lan ge rhan sa i zdol no ści po zo sta łych ko -
mórek na skór ka do pre zen to wa nia HSV
ukła do wi im mu no lo gicz ne mu[5].

Nie ste ty wi rus opry szcz ki po sia da zdol -
ność prze trwa nia w orga ni zmie czło wie ka
w for mie uta jo nej, stąd po za ka że niu pier -
wot nym ist nie je nie ste ty ry zy ko na wro tów
cho ro by. Wy róż nia się trzy ro dza je in fek cji
wi ru sem opry szcz ki: pier wot ną, nie pier -
wot ną i na wra ca ją cą. In fek cja pier wot na
wy stę pu je u osób, które nie mia ły wcze -
śniej kon tak tu z żad nym ty pem wi ru sa
opry szcz ki i te go ro dza ju in fek cja mo że
prze bie gać bez o bja wo wo. W wie lu przy -
pad kach, po mi mo te go że ob ja wy zwia stu -
no we nie są sil nie za zna czo ne, czę sto za ka -
że nie pier wot ne cha rak te ry zu je się du żą
dy na mi ką po ja wia nia się wy kwi tów opry -
szcz ko wych i ten den cją do ich zle wa nia się
ze so bą. Z ko lei do in fek cji nie pier wot nej
do cho dzi u osób, które prze szły in fek cję
jed nym ty pem wi ru sa, a mia ły stycz ność po
raz pierw szy z dru gim ty pem wi ru sa. Wów -
czas ob ja wy kli nicz ne są podob ne jak pod -
czas in fek cji pier wot nej, ale ich prze bieg jest

ła go dniej szy. Ostat ni typ in fek cji – in fek cja
na wra ca ją ca (80% wszy st kich za ka żeń HSV)
– roz wi ja się w przy pad ku ak ty wa cji wi ru sa
znaj du ją ce go się w orga ni zmie w for mie la -
tent nej (uta jo nej). Te mu ty po wi in fek cji to -
wa rzy szą sil niej za zna czo ne ob ja wy zwia -
stu no we, a sa me zmia ny na skórze lub ślu -
zów kach są bar dziej ogra ni czo ne i mo że im
to wa rzy szyć po więk sze nie oko licz nych wę -
złów chłon nych. 

Opry szcz ka jest ogól nym okre śle niem
dla du że go spek trum za ka żeń opry szcz ko -
wych. Naj czę ściej utoż sa mia się ją na to miast
z wy kwi ta mi opry szcz ko wy mi lo ka li zu ją cy mi
się w oko li cy czer wie ni war go wej[3,6]. 

Za ka że nia HSV skla sy fi ko wa no w Mię -
dzy na ro do wej Kla sy fi ka cji Cho rób i Pro ble -
mów Zdro wot nych ICD-10 pod ko dem
B00 i do za ka żeń opry szcz ko wych za li czo no
wy prysk opry szcz ko wy, opry szcz ko we pę -
che rzy ko we za pa le nie skóry, opry szcz ko we
za pa le nie dzią seł i ja my ust nej oraz gar dła
i mig dał ków, opry szcz ko we za pa le nie opon
mózgo wych, opry szcz ko we za pa le nie
mózgu, opry szcz ko wą cho ro bę gał ki ocznej,
roz sia ną opry szcz kę po spo li tą oraz in ne po -
sta cie za ka że nia wi ru sem opry szcz ki.

Jed nym z naj czę st szych za ka żeń z tej gru -
py jest opry szcz ka war go wa.

Opry szcz ka war go wa

Za wy stę po wa nie opry szcz ki war go wej
od po wia da HSV-1. Ten typ opry szcz ki po -
ja wia się wo kół ust – na gra ni cy czer wie ni
war go wej i zwy kłej skóry oraz w oko li cach
no zdrzy czy na po licz kach. Wy kwi ty opry -
szcz ko we mo gą tak że uwi docz nić się na
skrzy deł kach no sa i w in nych lo ka li za cjach.
Do syć czę sto wy stę pu je tak że opry szcz ka
na rzą dów płcio wych. Na le ży rów nież mieć
na uwa dze, że u oko ło 1% za ra żo nych ob -
ser wu je się za pa le nie ja my ust nej, ro gów ki,
opry szcz ko we za pa le nie mózgu i opon
mózgo wych.
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W po cząt ko wym eta pie in fek cji cho ry
czu je mro wie nie, świąd, pie cze nie, a na stęp -
nie ból. Po 2-3 dniach – w dru gim eta pie
cho ro by – po ja wia ją się w po sta ci sku pisk
z ten den cją do zle wa nia się w więk sze wy -
kwi ty pę che rzy ki wy peł nio ne su ro wi czym
pły nem za wie ra ją cym ak tyw ne wi ru sy.
W ko lej nym eta pie ule ga ją one za mia nie
w bo le sne nadżer ki, na stęp nie w strup ki, aż
w koń cu stop nio wo ule ga ją wy go je niu.
Opry szcz ka to scho rze nie sa mo u ste pu ją ce –
do wy le cze nia do cho dzi sa mo i st nie, zwy kle
w okre sie 8-10 dni od po ja wie nia się pierw -
szych ob ja wów.

Opry szcz ka na rzą dów płcio wych

Z ko lei za wy stę po wa nie opry szcz ki
płcio wej od po wia da HSV-2, który ata ku je
głów nie oko li ce ge ni ta liów u ko biet i męż -
czyzn. Jest to jed na z naj czę st szych cho rób
prze no szo nych dro gą płcio wą. Do za ra że nia
do cho dzi wy łącz nie po przez kon takt se ksu al -
ny z oso bą za in fe ko wa ną. Na le ży mieć jed -
nak na uwa dze fakt, że part ner za ra ża ją cy nie -
ko niecz nie mu si mieć ze wnę trze ob ja wy za -
ka że nia w po sta ci pę che rzy ków na na rzą dach
płcio wych i czę sto mo że na wet nie wie dzieć,
że jest no si cie lem HSV-2. Sza cu je się, że na -
wet co 5 do ro sły czło wiek jest za ra żo ny tym
ty pem wi ru sa, ale wspo mnia ny od se tek mo -
że być na wet więk szy, bio rąc pod uwa gę, że
czę sto wi rus roz wi ja się bez o bja wo wo al bo
ob ja wy cho ro by są tak sła bo na si lo ne, że pa -
cjen ci nie zgła sza ją się z ich po wo du do le ka -
rza. Ob ja wy za ka że nia i je go prze bieg są
podob ne jak w przy pad ku opry szcz ki war go -
wej. Po oko ło 3-7 dniach wy lę ga nia u więk -
szo ści ko biet i oko ło 40% męż czyzn po ja wia -
ją się ob ja wy ogól ne: go rącz ka, ból gło wy
i mię śni. W przy pad ku męż czyzn pę che rzy ki
po ja wia ją się na prą ciu, rza dziej na mo sznie
i we wnę trz nej po wierzch ni ud, cza sem rów -
nież w obrę bie cew ki mo czo wej, po wo du jąc
utru dnie nie lub unie moż li wie nie od da wa nia

mo czu, z ko lei u ko biet zmia ny wy stę pu ją na
war gach sro mo wych, kro czu, cza sa mi na
we wnę trz nej po wierzch ni ud, w po chwie
i szyj ce ma ci cy, nie kie dy tak że na po ślad kach.
Su ge ru je się, że za ka że nie HSV-2 u ko biet
zwięk sza ry zy ko ra ka szyj ki ma ci cy[2]. 

Na le ży pa mię tać, że z opry szcz ką mo gą
być zwią za ne róż ne go ty pu po wi kła nia, ta kie
jak wtór ne za ka że nie bak te ryj ne lub grzy bi -
cze wy kwi tów, za ka że nie roz sia ne ośrod ko -
we go ukła du ner wo we go, prze ły ku, płuc,
nad ner czy, sta wów, ru mień wie lo po sta cio -
wy (75% przy pad ków to wa rzy szy za ka że niu
HSV). W przy pad ku ko biet cię żar nych mo że
dojść z ko lei do za ka że nia no wo rod ka,
u które go za ka że nie prze bie ga w po sta ci
roz sia nych pę che rzy ko wych wy kwi tów na
skórze. Mo że dojść po nad to do cięż kie go
za pa le nia mózgu, wą tro by i in nych na rzą -
dów, co mo że pro wa dzić do zgo nu. Za ka -
że nie pło du (naj czę ściej HSV-2) mo że mieć
miej sce w okre sie oko ło po ro do wym pod -
czas pier wot ne go (ry zy ko prze nie sie nia za -
ka że nia 30-50%) lub na wro to we go (ry zy ko
<1%) za ka że nia u mat ki. U ko biet w III
trymestrze cią ży zakażenie jest wska za niem
do cię cia ce sar skie go. Na le ży pa mię tać, że
u osób z ob ni żo ną od por no ścią i no wo rod -
ków opry szcz ka mo że mieć bar dzo cięż ki
prze bieg. Trze ba rów nież pa mię tać, że
opry szcz ka dróg rod nych w cza sie cią ży
zwięk sza ry zy ko po ro du przed wcze sne go,
opóźnie nia roz wo ju we wnątrz ma cicz ne go
pło du i sa mo i st ne go po ro nie nia[6]. 

Jak so bie ra dzić z opry szcz ką?

Wy bór od po wie dniej me to dy le cze nia
za ka że nia wi ru sem opry szcz ki jest za leż ny
od wie ku pa cjen ta, je go sta nu zdro wia, a tak -
że od dy na mi ki i stop nia na si le nia wy kwi tów
opry szcz ko wych. W przy pad ku pa cjen tów
z pra wi dło wym funk cjo no wa niem ukła du
od por no ścio we go opry szcz ka prze bie ga
zwy kle bez o bja wo wo bądź to wa rzy szą jej
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sub tel ne ob ja wy nie wy ma ga ją ce le cze nia. Pro -
ble ma tycz na sta je się te ra pia za ka żeń HSV
w przy pad ku pa cjen tów z ob ni żo ną od por no -
ścią – m.in. za ka żo nych wi ru sem HIV lub bę -
dą cych w trak cie te ra pii prze ciw no wo two ro -
wej czy po prze szcze pie na rzą dów. 

Jed ną z moż li wo ści te ra pii jest po da wa nie
le ków prze ciw wi ru so wych w ce lu zła go dze nia
ob ja wów za ka że nia pier wot ne go i na wro to -
we go. Zwy kle wy ko rzy stu je się w tym ce lu
acy klo wir, wa la cy klo wir, pen cy klo wir i fam cy -
klo wir – le ki ha mu ją ce syn te zę wi ru so we go
DNA. Le kiem pierw sze go wy bo ru jest acy klo -
wir. W przy pad ku nie których cho rych sto su je
się le ki prze ciw go rącz ko we i prze ciw bólo we.
Z ko lei u cho rych z nie do bo ra mi od por no ści
le ki te po da je się prze wle kle. Sche mat i dłu -
gość le cze nia są za leż ne od na si le nia ob ja wów
kli nicz nych. Zwy kle cho rym z za ka że niem bło -
ny ślu zo wej ja my ust nej i gar dła są one po da -
wa ne do u st nie przez 3-5 dni, na to miast u cho -
rych z opry szcz ką na rzą dów płcio wych dłu żej
– do 10 dni. W nie których przy pad kach, je śli
zmia ny skór ne to wa rzy szą ce opry szcz ce nadal
utrzy mu ją się, le cze nie mo że zo stać wy dłu żo -
ne. W przy pad ku te ra pii ko biet w cią ży za le ca
się acy klo wir z uwa gi na je go bez pie czeń stwo
dla pło du. Cza sa mi jest on po da wa ny pro fi lak -
tycz nie ko bie tom z na wro to wą opry szcz ką na -
rzą dów płcio wych od 36. ty go dnia cią ży, co
ma na ce lu zmniej sze nie ry zy ka na wro tu i za -
koń cze nia cią ży przez cię cie ce sar skie. Z ko lei
w le cze niu na wro to wej opry szcz ki war go wej
o ła god nym prze bie gu za zwy czaj nie sto su je
się żad ne go le cze nia, a je dy nie do ła go dze nia
ob ja wów miej sco wych wska za ne jest sto so -
wa nie acy klo wi ru w po sta ci kre mu. U pa cjen -
tów z cięż ką roz sia ną po sta cią za ka że nia te ra -
pię roz po czy na się od po da wa nia le ków prze -
ciw wi ru so wych do u st nie, przez co naj mniej
10 dni. 

W przy pad ku opry szcz ki na rzą dów płcio -
wych, z uwa gi na brak szcze pion ki i jed no cze -
śnie trud ny do prze wi dze nia prze bieg za ka że -
nia, bar dzo waż ną ro lę peł ni pro fi lak ty ka.

W ce lu za po bie ga nia za ka że niom pier wot nym,
szcze gól nie w przy pad ku opry szcz ki na rzą dów
płcio wych, sto su je się tzw. pro fi lak ty kę pier -
wot ną, która po le ga na uży wa niu pre zer wa -
tyw la te kso wych pod czas sto sun ków, po mi mo
że ta ka for ma pro fi lak ty ki nie sta no wi cał ko wi -
tej ochro ny przed za cho ro wa niem. Istot ne
jest, aby oso ba za ka żo na in for mo wa ła rów nież
part ne ra o ist nie ją cym za gro że niu, po nie waż
do za ka że nia mo że tak że dojść w okre sie bez -
o bja wo wym. Po nad to ko bie ty w cią ży, które
prze by ły wcze śniej opry szcz kę na rzą dów
płcio wych po win ny po wia do mić o tym le ka rza
pro wa dzą ce go cią żę. Z ko lei zdro we cię żar ne
nie po win ny podej mo wać współ ży cia płcio -
we go w III try me strze cią ży, je śli ich part ne rzy
cho ro wa li na opry szcz kę na rzą dów płcio wych.
Do me tod pro fi lak ty ki wtór nej za li cza się ak -
tyw ne le cze nie le ka mi prze ciw wi ru so wy mi
(np. acy klo wir), sto so wa ny mi u osób z czę sto
wy stę pu ją cy mi i uciąż li wy mi na wro ta mi cho ro -
by oraz nie do bo ra mi od por no ści. War to za -
zna czyć, że bez pie czeń stwo acy klo wi ru zo sta -
ło po twier dzo ne w przy pad ku te ra pii trwa ją cej
na wet 6 lat, a dla po rów na nia dla wa la cy klo wi -
ru je dy nie przez rok. Za le tą pro wa dzo nej te -
ra pii jest rzad sze wy stę po wa nie na wro tów
cho ro by, a co się z tym wią że, po pra wa ja ko -
ści ży cia pa cjen tów. Zmniej sza się po nad to ry -
zy ko za ka że nia HSV-2. Za le ca się także przyj -
mo wa nie wi ta mi ny B1 i B2. 

Opry szcz kę le czy się po nad to, sto su jąc
le ki o dzia ła niu miej sco wym, na przy kład
w po sta ci róż ne go ro dza ju kre mów czy past
(np. cyn ko wyc), co ma na ce lu od ka że nie
i osu sze nie zmie nio nej cho ro bo wo skóry.
Nie ste ty dzia ła nie le ku miej sco we go jest
znacz nie słab sze niż po da wa ne go dro gą do -
u st ną bądź do je li to wą. Istot ny jest rów nież
fakt, że te go ro dza ju le ki dzia ła ją je dy nie na
wi ru sy re pli ku ją ce i nie za po bie ga ją na wro -
tom cho ro by. Na le ży pa mię tać, aby nie sto -
so wać ma ści z an ty bio ty ka mi z uwa gi na fakt,
że wy dłu ża ją one czas le cze nia i nie wy ka zu -
ją dzia ła nia prze ciw wi ru so we go. Te go ro -
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dza ju ma ści mo gą być je dy nie wy ko rzy sta -
ne w przy pad ku, je śli wy kwi tom opry szcz -
ko wym to wa rzy szy za ka że nie bak te ryj ne.
Na le ży pa mię tać, aby kre my na kła dać nie
tyl ko na zmie nio ne cho ro bo wo miej sca,
ale rów nież na są sia du ją cą z ni mi skórę
i sto so wać je przez 5 dni, ale nie dłu żej niż
10 dni. Moż na rów nież sto so wać pre pa ra -
ty wspo ma ga ją ce od por ność w ce lu
zmniej sze nia ry zy ka na wro tu cho ro by,
a tak że spo ży wać du że ilo ści wa rzyw
i owo ców, zaś w le cie uży wać po mad ki
ochron nej z fil tra mi UV.

Acy klo wir – jed na z moż li wo ści

Acy klo wir to orga nicz ny zwią zek che -
micz ny bę dą cy po chod ną de o ksy gu a no zy -
ny, w której zo sta ła zmo dy fi ko wa na re szta
cu kro wa na dro dze wpro wa dze nia nie cy -
klicz ne go łań cu cha bocz ne go w miej sce cy -
klicz nej de o ksy ry bo zy. Dzię ki ta kiej mo dy -
fi ka cji jest to syn te tycz ny ana log nu kle o ty du
pu ry no we go z acy klicz nym łań cu chem
bocz nym. Acy klo wir ha mu je re pli ka cję wi -
ru sów opry szcz ki ty pu 1 i 2, sła biej wi ru sa
ospy wie trz nej i pół pa ś ca (VZV), wi ru sa
Epste i na i Bar ra (EBV) oraz wi ru sa cy to me -
ga lii (CMV). Lek ule ga w za ka żo nych ko -
mór kach fo sfo ry la cji do czyn ne go tri fo sfo -
ra nu acy klo wi ru, który z ko lei od po wia da
za ha mo wa nie syn te zy DNA dwie ma dro -
ga mi – po przez ha mo wa nie in kor po ra cji
tri fo sfo ra nu de o ksy gu a no zy ny do wi ru so -
we go DNA oraz wbu do wu jąc się do re pli -
ku ją ce go się łań cu cha wi ru so we go DNA,
co jest moż li we dzię ki te mu, że po li me ra za
DNA myl nie roz po zna je tri fo sfo ran acy klo -
wi ru ja ko tri fo sfo ran gu a no zy ny. Waż ne
jest, że acy klo wir nie wpły wa na me ta bo -
lizm ko mórek go spo da rza, po nie waż po -
wi no wac two wi ru so wej ki na zy ty mi dy no -
wej do acy klo wi ru jest kil ka set ra zy więk sze
niż ki na zy ko mórek go spo da rza. Udo wo -
dnio no, że w ko mór kach za ka żo nych HSV

ob ser wu je się od 40 do 100 ra zy wy ższy
po ziom ak tyw nych form fo sfo ra no wych
acy klo wi ru niż w przy pad ku ko mórek nie -
za ka żo nych[7]. 

Acy klo wir mo że być po da wa ny do u st -
nie lub w pew nych przy pad kach (głów nie
u osób z cho ro ba mi ukła do wy mi, le czo -
nych im mu no su pre syj nie) tak że do żyl nie.
W przy pad ku roz two ru do in fu zji lek jest
wska za ny w le cze niu i pro fi lak ty ce za ka żeń
wy wo ła nych przez HSV u cho rych z upo -
śle dzo ną od por no ścią, le cze niu cięż kiej po -
sta ci opry szcz ko we go za ka że nia na rzą dów
płcio wych u pa cjen tów z pra wi dło wo funk -
cjo nu ją cym ukła dem od por no ścio wym
oraz za ka żeń wy wo ła nych przez HSV
u no wo rod ków i nie mow ląt do 3. mie sią ca
ży cia. Po nad to spraw dza się w le cze niu za -
ka żeń wy wo ła nych przez wi ru sa ospy wie -
trz nej i pół pa ś ca u cho rych z pra wi dło wą
lub upo śle dzo ną od por no ścią oraz le cze niu
opry szcz ko we go za pa le nia mózgu. Z ko lei
acy klo wir w po sta ci ta ble tek jest za le ca ny
do sto so wa nia w te ra pii za ka żeń skóry
i błon ślu zo wych wy wo ła nych przez HSV,
w tym rów nież opry szcz ko we go za ka że nia
na rzą dów płcio wych, ale z wy łą cze niem
za ka żeń u no wo rod ków oraz cięż kich za -
ka żeń u dzie ci ze znacz nym upo śle dze niem
od por no ści. W ta kiej po sta ci mo że być tak -
że sto so wa ny w za po bie ga niu na wro tom
za ka że nia HSV u osób z pra wi dło wą od -
por no ścią, w za po bie ga niu za ka że niom
u osób z upo śle dzo ną od por no ścią oraz
w le cze niu za ka żeń wy wo ła nych przez wi -
ru sa ospy wie trz nej i pół pa ś ca. Acy klo wir
jest uży wa ny tak że w po sta ci ma ści do
oczu, której sto so wa nie jest za le ca ne w le -
cze niu opry szcz ko we go za pa le nia ro gów ki.
Lek w po sta ci kre mu lub że lu sto su je się
w miej sco wym le cze niu na wro to wej opry -
szcz ki skóry w obrę bie warg, twa rzy, na -
rzą dów płcio wych. Za sto so wa nie acy klo -
wi ru w po sta ci ta ble tek w jak naj krót szym
cza sie od wy stą pie nia pierw szych ob ja wów
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za po bie ga po ja wie niu się bo le snych wy -
kwi tów. Na to miast po da ny w mo men cie,
kie dy zmia ny są już wi docz ne na skórze,
skra ca czas cho ro by i ła go dzi jej prze bieg.
W przy pad ku pa cjen tów, u których do cho -
dzi do czę stych in fek cji na wro to wych, za le -
ca się le cze nie su pre syj ne, które po le ga na
przyj mo wa niu acy klo wi ru do u st nie w daw -
ce 2 ra zy po 400 mg przez wie le mie się cy.
Te go ro dza ju le cze nie wa run ku je zmniej -
sze nie czę sto tli wo ści ata ków cho ro by. 

Wy ni ki prze pro wa dzo nych ba dań
u osób pod da nych za bie gom chi rur gicz nym
w oko li cy zwo ju czu cio we go ner wu trój -
dziel ne go, upra wia ją cych na rciar stwo al pej -
skie czy pod da nych do świad czal nie dzia ła niu
pro mie nio wa nia UV wska zu ją, że po da nie
acy klo wi ru w daw ce 800-1000 mg na do bę
(ta blet ki 200 mg, 4-5 ra zy na do bę) za po -
bie ga tak że re ak ty wa cji za ka że nia HSV[8-10].

Ist nie ją tak że do wo dy, że od po wie dnio
wcze śnie wpro wa dzo na te ra pia do u st na
z za sto so wa niem acy klo wi ru rów nież
znacz nie re du ku je czas trwa nia i cięż kość
prze bie gu ospy wie trz nej u dzie ci, mło -
dzie ży i do ro słych[11,12]. 

Pod su mo wa nie

Za ka że nia wi ru sem opry szcz ki wy stę pu -
ją po wszech nie na ca łym świe cie. Do za ka -
że nia HSV-1 zwy kle do cho dzi w dzie ciń -
stwie, a HSV-2 – pod czas kon tak tów se ksu -
al nych. Sza cu je się, że 5-10% ko biet w wie -
ku pro kre a cyj nym cho ro wa ło na opry szcz kę
na rzą dów płcio wych, a u 25-30% stwier dza
się prze ciw cia ła prze ciw ko HSV-2. Na le ży
pa mię tać, że za ka że nie HSV-1 nie chro ni
przed za ka że niem HSV-2. W przy pad ku
osób z czę sty mi i uciąż li wy mi na wro ta mi
cho ro by sto su je się acy klo wir p.o. 400 mg
co 12 h lub wa la cy klo wir p.o. 500 mg lub
1000 mg co 24 h.
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