
Herpes
simplex

 



Zgodovina

 Herpes je znana že vsaj 2000 let. 
 V 18. stoletju je bil herpes pogost 

med prostitutkami, zato so jo 
imenovali  "poklicno bolezen 
žensk.“

 Herpes ni bilo ugotovljeno, da je 
virus do leta 1940. 



Herpes
 Je virusna bolezen.
Poznamo 2 tipa:
 Herpes simplex virus 1 (HVS 1) 

ali 
   Humani herpes virus 1 (HHV 1)

 Herpes simplex virus 2 (HSV 2) 
ali 

   Humani herpes virus (HHV 2)



Herpes simplex virus 1

 Je pogostejši kot HSV 2
 Se pojavlja predvsem na 

ustnicah, v ustih, na očesni 
veznici. Lahko povzroči vnetje 
možganov

 Prenaša se kapljično



Herpes simplex virus 2

 Genitalni herpes
 Pojavlja se na spolovilu in 

zadnjiku
 Prenaša se s spolnimi odnosi



Znaki
 Začne se z nadležnim srbenjem in 

pekočim občutkom.
 Po nekaj urah se pojavijo značilni 

mehurčki, ki so napolnjeni s tekočino. 
 Po nekaj dneh se pojavi krasta, ki se 

lušči in na koncu odpade. 
 Izbruhe virusa lahko sprožijo: stres, 

oslabljen imunski sistem, bolezen, 
menstruacija, operacije ter tudi 
ponovna okužba z virusom. 

 Okužbo z virusom težko preprečimo, 
predvsem moramo skrbeti za čistočo 
površin, rok in tudi ustne votline.



Zdravljenje

 Proti herpesu ni zdravila!
 Ko se enkrat z njim okužimo ga v 

svojem telesu nosimo celo življenje
 Pogosto je da ljudje, ki imajo virus v 

sebi po nekaj letih postanejo 
asimptomatični 

   (še vedno nosijo virus v sebi in ga 
lahko prenašajo tudi na druge osebe)



 Herpes se pogosto zdravi z 
antivirotiki, ki pa niso zelo 
učinkoviti. 

 Predvsem je pomembno če vam 
zdravnik že predpiše antivirotik, 
da ga uporabite takoj, ko začutite 
srbenje, saj v nasprotnem 
primeru nima željenega učinka. 

 Za zdravljenje se pogosteje 
priporočajo različna mazila, ki 
sušijo mehurčke herpesa in 
preprečujejo njegovo širjenje



Hvala za vašo 
pozornost!
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