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Pentru ca o persoană să  dezvolte  infecţia  VVZ, trebuie mai 
întâi să fi trecut prin varicelă. După o lungă perioadă de adormire 
a virusului, acesta ar putea să se reactiveze şi să provoace un focar 
de  herpes zoster.

Multe persoane desfăşoară varicela în vreun moment al vieţii, 
deobicei în perioada copilăriei, chiar dacă o poate avea la oricare 
altă vârstă. În ciuda faptului că leziunile care le produce pe piele 
se vindecă, virusul rămâne în rădăcinile  nervilor, foarte aproape 
de măduva spinării a persoanelor infectate, de formă  latentă sau 
inactivă. În momentul când se activează, se răspândeşte de-a 
lungul sistemului  nervos, cauzând mai intâi durere  sau senzaţie 
de arsuri.

 VVZ nu se transmite altei persoane care a trecut prin varicelă 
sau persoanei care s-a vaccinat pentru a evita boala. Fără îndo-
ială, acea persoană care nu a avut varicela şi nici nu s-a vaccinat 
poate să se îmbolnăvească de varicelă dacă intră în contact cu o 
persoană cu focar de herpes.

Cauze

Cu toate că cauza determinată a reactivării nu se cunoaşte, 
herpesul zoster poate să reapară după o deteriorare a sistemului 
imunitar. Deasemenea i se asociază şi îmbătrânirea ,sau cum ar 
fi  situaţii de stres sau oricare alte situaţii ce ar putea duce  la 
alterarea  defenselor  organismului. 

VVZ en persoane cu HIV

 Printre populaţia în general, între un 3% şi un 5% dintre 
persoanele cu VVZ sunt dispuşi să dezvolte herpesul zoster în 
vreo etapă a  vieţii. În schimb, după cum indică unele calcule, 
printre  persoanele cu HIV, posibilităţile sunt între 15 şi 25 de ori 
mai mari, şi poate să se ivească chiar şi în cazul când nivelele de 
CD4 nu sunt prea scăzute.

Şi mai mult, în  persoanele cu HIV al căror sistem imunitar 
este foarte debilitat, adică, cu  nivele de CD4 pe desubt de 50, 
creşte riscul, ca o dată ce infecţia s-a dezvoltat, herpesul zoster 
compromite alte părţi ale corpului, cum ar fi retina; ceea ce poate 
duce de formă rapidă la orbire, ce poate să ajungă permanentă 
dacă nu este tratată la timp.

Simptome

Simptomele herpesului zoster apar, de obicei, fără un aviz 
previu şi începe  cu o senzaţie de arsuri, dureri înţepătoare, furni-
cături sau amorţiri în zona afectată. La unele persoane poate să 
apară o senzaţie de mâncărime sau uşor jenantă în loc de durere. 
Alţe persoane, în schimb , pot să simtă deasemenea oboseală, 
febră, frisoane, durere de cap şi jenări la stomac.

 Erupţia tipică a VVZ apare la două trei zile după ieşirea vi-
rusului din rădăcinile nervoase. Este caracterizat prin apariţia de 
pete roşii pe piele sub formă de băşici mici, ce sunt foarte  simi-
lare celor de la faza iniţială a varicelei. 

Foarte des, erupţia se măreşte între următoarele trei şi cinci 
zile, după care băşicile se rup şi formează  mici ulceraţii care supu-
rează, posterior, se usucă şi se formează cruste, care se desprind 
în următoarele două sau trei săptămâni şi lasă pielea roşiatică în 
proces de cicatrizare. 

Leziunile pot întârzia mai mult timp în a se seca în cazul per-
soanelor cu HIV a cărui  sistem imunitar este în stare debilitată.

De obicei apar mai des pe zona spatelui , în partea superioară 
a abdomenului sau pe faţă . 

Tratamentul

Chiar dacă poate fi incomod sau poate chiar să provoace du-
rere intensă, simptomele sale se pot trata. Scopurile tratamentului 
sunt să prevină extinderea infecţiei,să diminueze durerea, şi să 
evite ca zona afectată să se infecteze de către vreo altă bacterie. 

Leziunile uşoare şi prea puţin extinse pot fi tratate cu pomadă 
(aciclovir), dar în schimb în multe ocazii este mai recomandat tra-
tamentul pe bază de pastile de (aciclovir, valaciclovir, famciclovir). 
În cazurile mai grave, ar putea fi necesară  administrarea intrave-
noasă, ceea ce poate implica  o perioadă de spitalizare.

Pentru ca tratamentul oral să funcţioneze mai bine, se re-
comandă a se iniţia luarea lui pe parcursul primelor 72 de ore 
de la apariţia leziunilor cutanee, de accea este important, ca în 
momentul când începi să simţi vreuna dintre simptomele descrise 
mai sus, să iei legătura de îndată cu medicul tău de familie  pen-
tru a putea iniţia cât mai repede tratamentul. 

Herpes zoster

¿Ce este  herpesul zoster?
Herpesul zoster (cunoscut deasemenea cum ‘culebrilla’) este o infecţie cauzată  de acelaşi virus ca varicela, ce aparţine familiei 

virusului herpes. Este numit virus de  varicelă zoster (VVZ) sau virus al herpesului uman tipul 3 (VHH-3).
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