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Herpes vírus hominis je DNA vírus spôsobujúci akútne infekcie s postihom celkového 
zdravotného stavu. Podľa postihnutia jednotlivých častí tela rozoznávame dva typy: typ 1, 
ktorý predilekčne postihuje sliznice na ústnej sliznici, perách a koži hlavy a hornej polovice 
tela a typ 2, pri ktorom sú lézie lokalizované na sliznici genitálií. Primárne aj recidivujúce 
infekcie sú vysoko nákazlivé a šíria sa priamym stykom. 
 
Je dokázané, že vírus pretrváva v 70 - 90 % v tkanivách hostiteľov, ktorí sú aj nosiči vírusu. V 
prípade zníženia hladiny protilátok a spolupôsobenia niektorých z vyvolávajúcich faktorov 
akými sú horúčka, trauma, menštruácia, nadmerné slnečné žiarenie, tráviace ťažkosti a stres, 
vzniká u vnímavých jedincov tendencia k vzniku niektorého z recidivujúcich ochorení 
(schéma). Primoinfekcia herpes vírusom hominis v ústnej dutine je gingivostomatitis 
herpetica (GSH) - akútne ochorenie trvajúce 1 až 2 týždne, vysoko infekčné a prenosné. 
Najviac sú postihnuté malé deti vo veku 3 - 4 rokov. Toto obdobie je charakterizované 
znížením hladiny pasívneho prenosu protilátok z materinského tela, ako aj nástupom detí do 
detských kolektívov v materských školách, kde je vyššie riziko transportu infekcie. 
 
Priebeh ochorenia 
 
Inkubačná doba pri GSH je 4 až 5 dní, po ktorej nasleduje prodromálne štádium 
charakterizované nechutenstvom, únavou, deti nemajú záujem o hry a spontánne sa pýtajú 
do postieľok. Po dvoch dňoch začína štádium horúčok (38 - 39°C) trvajúcich 3 - 4 dni. Nie je 
postihnuté hrdlo, ani kašeľ. Ďalej dochádza k rapídnemu poklesu horúčok, prakticky z večera 
do rána a potom nastáva štádium výsevu vezikúl a neskôr tvorby erózií. Ich lokalizácia je v 
anteriórnej polovici ústnej dutiny. Početné drobné vezikuly sú naplnené vodnatou infekčnou 
tekutinou. Vo vlhkom prostredí ústnej dutiny povrch vezikuly rýchlo maceruje, praská a 
vznikajú početné bolestivé erózie nepravidelného dobre ohraničeného tvaru, obkolesené 
červeným dvorcom. Povrch erózie sa rýchlo pokrýva bielym až bieložltým 
pseudomembranóznym povlakom. Predilekčná lokalizácia erózií je na gingíve, jazyku, na 
sliznici a červeni pier, na bukálnej sliznici, menej často je postihnutá sliznica podnebia. 
Tonzily a nosohltan nie sú postihnuté. Ďalšími príznakmi sú gingivostomatitis acuta a výrazná 
sialorrhea, biely zmnožený povlak jazyka. Pre bolesť je vylúčená ústna hygiena a v dôsledku 
nekrotického rozpadu tkaniva vzniká výrazný foetor ex ore. Výrazné zápalové zmeny 
postihujú aj regionálne lymfatické uzliny, ktoré sú zväčšené a palpačne bolestivé. Zväčšenie 
pretrváva aj 2 mesiace po prekonaní ochorenia. V subjektívnej symptomatológii dominuje 
výrazná bolesť, neschopnosť prijímať akúkoľvek potravu. Redukcia bolesti je mierne 
kompenzovaná ústnym dýchaním, pri ktorom prúdenie vzduchu ústnou dutinou redukuje 



bolesť. V dôsledku zvýšenej salivácie a otvorených úst dochádza k spontánnemu vytekaniu 
sliny z úst. Deti odmietajú konzumáciu nápojov a príjem potravy, hrozí riziko dehydratácie a 
úbytku telesnej hmotnosti. 
Gingivostomatitis herpetica ako primoinfekcia u dospelých má podstatne miernejší priebeh 
vo všetkých štádiách. Prodromálne štádium niekedy môže chýbať a rovnako štádium 
horúčok je nevýrazné. Diferenciálne diagnosticky je potrebné vylúčiť stomatitis aphtosa 
recidivans, herpangínu, cheilitis glandularis purulenta, herpes zoster, handfoot and mouth 
disease a erythema exudativum multiforme. 
 
Možnosti liečby 
 
Liečba u pacientov bez porúch imunitného systému je podporná a paliatívna, v domácej 
starostlivosti. U imunosuprimovaných pacientov je nevyhnutná celková antivírusová liečba a 
hospitalizácia. Symptomatická liečba zahŕňa výplachy ústnej dutiny pre hojenie lézií, 
aplikáciu epitelizačných mastí s orabázou. Nevyhnutné je kontrolovať príjem tekutín. 
Odporúčame nápoje piť pomocou slamky, nakoľko sliznica podnebia je minimálne postihnutá 
eróziami. Potrava musí byť kašovitá, nedráždivá a bohatá na bielkoviny. Postihnutý pacient 
musí mať pokoj na lôžku a je nevyhnutná jeho izolácia. 
 
Herpes simples recidivans 
 
Ide o najčastejšiu herpetickú dermatózu a najčastejšiu recidivujúcu formu. Je zistené, že 
ukazovateľom recidívy je aj sociálno-ekonomický stav pacienta (nízky = 80 - 90 % výskyt, 
vyšší sociálny status = 42 % výskytu). Herpes vírus hominis postihuje: kožu tváre, najmä na 
mukokutánnom rozhraní červene a sliznice pery, menej často môže byť postihnutá koža na 
nose, lícach, očnom viečku, prstoch rúk; ústnu sliznicu ako intraorálna forma postihujúca 
keratinizovanú sliznicu ústnej dutiny, v oblasti kde je sliznica fixovaná nad periostom - tvrdé 
podnebie, gingiva. Priebeh ochorenia: začína miernym prodromálnym štádiom (pocit 
pálenia, svrbenia, bolestivosť). Väčšina jedincov s častými recidívami pozná, že za niekoľko 
hodín dôjde k výsevu vezikúl. Po prodromálnom štádiu nasleduje obdobie erytematóznej 
formy, ktoré iniciuje vývoj 3 až 10 vezikúl naplnených čírou tekutinou. Diagnostika lézie na 
koži je jednoznačná. K omylom dochádza pri intraorálnej forme herpes simplex so stomatitis 
aphthosa. 
 
Liečba u pacientov s neporušeným imunitným systémom a ojedinelým výskytom je podporná 
a paliatívna. Lokálne sú indikované epitelizačné pasty alebo masti a vysoko efektívna je 
liečba ozónom. V prípadoch častých recidív v iniciálnom štádiu vývoja sú indikované 
virostatiká. Ako prevencia sekundárnej infekcie sú indikované lokálne antibiotické pasty. Kým 
lézia nie je úplne zhojené, je prísna kontraindikácia akéhokoľvek ošetrenia v ústnej dutine, 
okrem ošetrenia herpetickej lézie. Ako nám ukazuje denná prax, je nevyhnutá edukácia 
najmä mladej generácie o vysokom riziku prenosu herpetickej infekcie. 
 


