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В
ирусът на варицела зостер 
(VZV – Varicella Zoster Virus, 
Herpes Virus Type 3, HHV3) е 

причинителят на варицелата и на 

херпес зостер (HZ)[1]. При HZ се ре-

активира латентната VZV инфек-

ция. Тя се развива при около 20% от 

здравите възрастни и при 50% от 

имунокомпрометираните. При по-

следните се наблюдава значител-

на заболеваемост и смъртност[1]. 

Обикновено се проявява като само-

ограничаващ се херпетичен обрив 

с болка, но може да доведе и до се-

риозни усложнения като постхерпе-

тична невралгия, ангажиране на n. 

ophtalmicus със засягане на окото, 

ангажиране на n. oticus със засяга-

не на слуха, засягане на моторната 

инервация с последваща слабост на 

мускулатура, вторична бактериална 

инфекция, менингоенцефалит и др.[2]. 

Заболеваемостта от HZ е повсе-

местна, като честотата нараства 

с възрастта. Ходът на заболяване-

то може да се раздели на три фази 

– прееруптивна (прехерпетична не-

вралгия); остра еруптивна; хронична 

(постхерпетична невралгия)[2].

ПАТОГЕНЕЗА

Инфекцията се предава въздуш-

но-капково или чрез директен кон-

такт. Пациентите са заразни ня-

колко дни преди поява на варицелния 

екзантем и до последните везикул-

ни обриви. Крустите не са заразни. 

VZV от кожата на болен с HZ може 

да се разпространи аерогенно и да 

предизвика варицела при нативни 

индивиди.

Вирусът на варицела зостер е α-хер-

пес вирус с двуверижен ДНК геном[3]. 

VZV e разпространен само сред хо-

рата, без животински резервоар. Ос-

новните му мишени са Т-лимфоцити-

те, епителните клетки и невроните 

в ганглиите. Първичната инфекция 

причинява варицела, по време на коя-

то VZV достига до ганглийните нев-

рони и остава там в латентно със-

тояние[3]. Хора от всички възрасти 

могат да бъдат засегнати, като 

честотата нараства с възраст та 

поради намаляване на Т-клетъчния 

имунитет към вируса[3,4]. Пациенти 

с Т-клетъчна имуносупресия са из-

ложени на по-голям риск[5]. Рискови 

фактори за реактивиране на вируса 

са напреднала възраст, скорошна 

физическа травма, имуносупресивни 

лекарства, лимфом, умора, емоцио-

нален стрес, лъчева терапия и др. 

Вирусът от ганглийните неврони се 

връща обратно по сензорния нерв и 

засяга кожата[4,6]. Продромалната и 

хроничната болка са резултат от 

възпалението на засегнатите нер-

ви[7]. Реактивиране на вируса обикно-

вено е веднъж в живота[4]. Рецидив 

настъпва при по-малко от 5% от на-

селението предимно при имуноком-

проментирани. 

КЛИНИЧНА КАРТИНА

Инкубационният период е от 7 до 
21 дни. Клиничните прояви про-
тичат в три фази: прееруптивна 
(прехерпетична невралгия), остра 
еруптивна и хронична (постхерпе-
тична невралгия)[2].

ПРЕЕРУПТИВНА ФАЗА

Херпес зостер може да започне с 
грипоподобни симптоми като трес-
ка, главоболие, неразположение, 
от пад налост и да се добави регио-
нална лимфаденопатия[2,4]. Прехерпе-
тична невралгия, сърбеж или парене 
по съответния дерматом предхож-
дат ерупцията с 1 до 10 дни[1,2,4]. Бол-
ката може да симулира плеврит, ми-
окарден инфаркт, остър хирургичен 
корем, ангина или мигрена, което 
създава диагностичен проблем до 
момента на поява на обрива[4]. Про-
дромални симптоми може да липс-
ват при деца[4].

ОСТРА  
ЕРУПТИВНА ФАЗА

Характерна находка е едностран-
ното разпространение на обрива, 
по хода на сетивните нерви, без 
преминаване на срединната линия. 
Най-чест е торакалният HZ (>50 %), 
следван от тригеминалния, лумбо-
сакралния и цервикалния.

Еруптивната фаза започва с групи-
рани, болезнени еритемни макули/
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ХЕРПЕС ЗОСТЕР Е ВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ, ПРИЧИНЕНА ОТ РЕАКТИВИРАНЕ НА ВИРУСА НА ВАРИ-
ЦЕЛА-ЗОСТЕР (VZV), намиращ се в латентно състояние в сетивните дорзални ганглии. Най-често се 
изразява като болезнен, но самоограничаващ се дерматомен обрив. Симптомите обикновено започват 
с болка по протежение на засегнатия дерматом, която след 2-3 дни се последва от херпетични везикули 
върху еритемна основа. Клиничната картина и възможните усложнения са разнообразни в зависимост 
от засегнатия ганглий. Лечението включва антивирусни медикаменти като ацикловир, фамцикловир и 
валацикловир, приложени до 72 часа от началото на заболяването.
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папули върху еритемоедемна осно-
ва (24 часа), които се разпростра-
няват по дерматома[2,4]. В рамките 
на 48 часа се появяват херпетифор-
мени везикули/були, а впоследствие 
пустулозни лезии (96 часа) и крусти 
(7-10 дни), които отпадат за 2-3 сед-
мици без остатъчни промени[4]. Нови 
лезии може да се появяват в рамки-
те на седмица.

Везикулите при HZ са с различен раз-
мер. При тежки случаи ексудатът 
на везикулите е хеморагичен а осно-
вата – некротична (zoster haemo rra-
gicus et necroticans s. gangraenosus)[4].

Ерупцията обикновено се огранича-
ва по кожата на един дерматом, но 
може да включва и два съседни дер-
матома. Много рядко няколко везику-
ли се появяват и извън срединната 
линия от другата страна в съсед-
ство (zoster aberans)[4]. Приблизител-
но 50% от пациентите с неусложнен 
HZ имат виремия, с поява на 20 до 30 
разпръснати везикули извън засегна-
тия дерматом[4].

Болката в засегнатия дерматом 
може да остане същата като в 
продрома или да се промени по ха-
рактер и интензитет[2].

Херпетичният обрив преминава без 
остатъчни лезии, но при некротичен 
HZ и при увреждане на по-дълбоките 
епидермални и дермални слоеве от 
екскориации, вторична инфекция или 
други усложнения, могат да възник-
нат цикатрикси[2]. 

ХРОНИЧНА ФАЗА 
(ПОСТХЕРПЕТИЧНА НЕВРАЛГИЯ)

Най-честото усложнение на HZ е по-
стхерпетичната невралгия. Проявя-
ва се с болка по хода на дерматома, 
която продължава най-малко 90 дни 
след обрива, но може да персистира 
с месеци до години. Тя често е изто-
щителна, засяга както физическото 
и психическото здраве, така и ка-
чеството на живот[2,8]. Среща се при 
приблизително 20% от пациентите, 

като по-често засяга възрастни-

те[9]. Болката е пареща или подобна 

на електрически ток и може да се 

съпътства от алодиния или хиперал-

гезия[9]. При леките форми може да 

е налице само леко парене и сърбеж, 

които преминават за 7 до 12 дни.

Болката от острия HZ и от пост-

херпетичната невралгия са невропа-

тични. Те са резултат както от въз-

палителния отговор на периферните 

нерви поради вирусната репликация 

в тях, така и от променената об-

работка на сигналите от ЦНС[4,7,10,11]. 

След увреждането периферните не-

врони спонтанно отделят сигнали, 

имат по-ниски прагове на активира-

не и дават повишени отговори към 

стимули[4]. Предполага се, че преко-

мерната периферна активност води 

до свръхвъзбудимост на дорзалния 

рог с последващи повишени отгово-

ри на ЦНС към всички сигнали[4].

ОСОБЕНИ КЛИНИЧНИ ФОРМИ 

Herpes Zoster Ophthalmicus (HZO)

HZO се развива при засягане на 1-вия 

клон (V1) на 5-тия черепно-мозъчен 

нерв (CN V) – n. trigeminus – от VZV[12]. 

Тригеминалният нерв се разделя 

на три клона n. ophthalmicus (V1), n. 

maxillaris (V2), n. mandibularis (V3). По 

неизвестни причини засягането на 

n. ophthalmicus е 5 пъти по-често от 

засягането на максиларния и манди-

буларния клон[2,4]. 

Често има продромални симптоми. 

Появяват се еритем и везикули по 

дерматома на V1, т.е. по кожата на 

челото, предната част на капилици-

ума и горния клепач[2,4].

Добавя се лимфаденопатия на пери-

аурикуларните и субмандибуларите 

лимфни възли. Възможни са менинге-

ални симптоми и парези на CN III и CN 

VI, тъй като n. ophthalmicus изпраща 

клони към тенториумa и към CN III и 

CN VI[2,4]. При засягане на r. nasocilliaris 

на n. ophthalmicus се появяват вези-

кули и по върха на носа – признак на 
Хътчинсън[2,4]. Наличието му насочва 
към очно засягане и усложнения като 
конюнктивит, склерит, еписклерит, 
кератит, иридоциклит, зеница на 
Argyll-Robertson, глаукома, ретинит, 
хороидит, атрофия на очния нерв, 
ретробулбарен неврит[2,4,13].

Herpes Zoster Maxillaris 

При ангажиране на V2 на CN V обри-
вът се локализира по бузата, долния 
клепач, страничната част на носа, 
горния венец, лигавицата на носа, 
назофаринкса, тонзилите и небце-
то[2]. Понякога засяга само оралната 
мукоза без кожата. Прехерпетична-
та болка може да симулира зъбобол 
и да доведе до ненужни стоматоло-
гични интервенции[2].

Herpes Zoster Mandibularis 

При ангажиране на V3 на CN V обри-
вът засяга страничната част на 
главата, външното ухо и външния 
слухов канал, долната устна, езика и 
част от оралната мукоза[2].

Herpes Zoster Oticus  
(синдром на Ramsay Hunt) 

Синдромът на Ramsay Hunt проти-
ча с периферна парализа на лицевия 
нерв, придружена от херпетичен об-
рив на ушната мида, ушния канал, а 
понякога и на вътрешното ухо и на 
устата[4]. Причинява се предимно от 
засягане на ganglion geniculate, но и 
на CN IX и CN X. Чести симптоми са 
гадене, повръщане, световъртеж, 
шум в ушите, понижение до загуба 
на слуха и нистагъм[4]. Тези симп-
томи произлизат от CN VIII поради 
непосредствената му близост до 
ganglion geniculate в canalis facialis[4]. 
При ангажирането на ganglion 
geniculate се засягат както сензор-
ната, така и моторната инервация 
на n. facialis. Последва едностранна 
загуба на вкуса в предните две тре-
ти на езика, везикули по тъпанче-
вата мембрана, по външния слухов 
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канал, по конхата и едностранна ли-

цева парализа[4]. Възстановяването 

от двигателната парализа обикно-

вено е пълно, но е възможна оста-

тъчна слабост[4].

Глософарингеален и  
вагусен херпес зостер

При глософарингеалния зостер (хер-

песен фарингит) и вагусния зостер 

(херпесен ларингит) болезненият хер-

петичен обрив засяга небцето, зад-

ната част на езика, епиглотиса, тон-

зиилите и понякога външното ухо[2].

Herpes Occipitocollaris

При Herpes Occipiticolaris се засягат 

C2 и C3 нервите. Обривът се лока-

лизира по задната част на скалпа, 

нухалната област, части от ухото и 

части от долната челюст и предна-

та част на шията[2].

Херпес зостер, засягащ пикочния 
мехур

При ангажиране на дерматомите на 

вертебрални нерви L1, L2, S2, S3, S4 

от VZV се появяват везикули в пикоч-

ния мехур. Последва тежка дизурия и 

често уриниране, а при руптура на 

везикулите – хематурия. При мотор-

но засягане и преходна парализа на 

пикочния мехур е възможно остро 

задържане на урина[2].

Херпес зостер с двигателни 
усложнения

VZV обикновено засяга сетивните 

нерви, но вирусните частици поняко-

га преминават от дорзалния ганглий 

към предния рог и причиняват двига-

телни симптоми[2,4]. Тези симптоми 

варират от слабост до пълна пара-

лиза в зависимост от това колко ко-

рена на засегнатия нервен сплит са 

засегнати[2]. При засягане на С 3-5 се 

наблюдава диафрагмална слабост[1]. 

Моторните невропатии обикновено 

са преходни и приблизително 75% от 

пациентите се възстановяват[4].

Едностранен херпес зостер, 
включващ множество дерматоми

Ангажирането на повече от един 
дерматом е рядко и обикновено е 
признак за имуносупресия, причине-
на от СПИН, злокачествено заболя-
ване, химиотерапия и др.[2]. Засяга-
нето на два дерматома се означава 
като Zoster Duplex, а засягането на 
три или повече – Zoster Multiplex[2].

Двустранен херпес зостер

Двустранният HZ насочва към дисе-
миниране на заболяването и имуно-
компроментиране. 

Дисеминиран херпес зостер

При дисеминирания HZ се появяват 
повече от 20 екстрадерматомни 
везикули. Последните се появяват 
7-14 дни след началото на класиче-
ския HZ[2,4]. 

Дисеминацията често е индикация 
за подтиснат клетъчно-медииран 
имунитет, причинен от злокачест-
вени заболявания, лъчева терапия, 
химиотерапия, трансплантации на 
органи и дългосрочна употреба на 
системни кортикостероиди[2]. Па-
циентите с дисеминиран зостер 
трябва да се проконтролират пора-
ди опасност от развитие на пнев-
монит и енцефалит, които могат да 
бъдат животозастрашаващи[14].

Zoster Sine Herpete

При Zoster Sine Herpete са налице 
слабост и болка в областта на за-
сегнатия дерматом. Наблюдава се 
само нежна, еритемна, едностранна 
макула или плака, но без везикули[15]. 

УСЛОЖНЕНИЯ

Усложненията на HZ са:

 • Локални – вторични бактери-
ални инфекции, цикатрикси при 
некротичен HZ и при увреждане 
на по-дълбоките епидермални и 
дермални слоеве от екскориации 

и вторична инфекция, постхерпе-

тична невралгия.

 • Неврологични – менингоенцефа-

лит, съдови церебрални синдроми, 

засягане на черепно-мозъчните 

нерви (HZ ophthalmicus конюнк-

тивит, склерит, еписклерит, 

кератит, иридоциклит, зеница 

на Argyll-Robertson, глаукома, ре-

тинит, хороидит ретробулбарен 

неврит, атрофия на очния нерв 

до слепота; HZ oticus (синдром 

на Ramsay Hunt) → понижение до 

загуба на слуха, остатъчна лице-

ва парализа), периферна моторна 

слабост, парализи, трансверзален 

миелит, синдром на Guillain-Barré.

 • Висцерални – пневмонит, хепа-

тит, перикардит/миокардит, пан-

креатит, езофагит, ентероколит, 

цистит, синовит. 

ХИСТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ

Многокамерни везикули в епидер-

миса поради балонна и ретикуларна 

дегенерация на спинозните клетки.

Диагностика

Диагнозата HZ се базира основно на 

типичната клинична картина и в по-

вечето случаи не е необходимо пот-

върждаването � чрез лабораторни 

изследвания. При пациенти с отсла-

бен имунитет клиничната находка 

може да бъде атипична и изисква 

допълнителни изследвания[2].

Лабораторните изследвания за 
VZV включват:

 • Директна имунофлуоресценция 

(DFA) на везикулна течност или ле-

зия на роговицата[16].

 • PCR на везикулна течност или ле-

зия на роговицата или кръв[16,17].

 • Проба на Tzanck от везикулна теч-

ност (по-ниска чувствителност 

и специфичност от DFA или PCR, 

тъй като не може да отдиферен-

цира HSV от VZV)[1,16].
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ДЕРМАТОЛОГИЯ

ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА

HZ трябва да се отдиференцира от 
зостериформен херпес симплекс, 
който рецидивира на едно и също 
място и везикулите му са с еднакъв 
размер; бактериална кожна инфек-
ция, напр. целулит, булозно импетиго, 
фоликулит; контактен дерматит, 
фитофотодерматит и везикулозен 
или булозен стоматит[1,2,4].

Синдромът на Рамзи Хънт често се 
бърка с екзема, болест на Мениер, 
парализа на Бел, инсулт и абсцес на 
ухото.

Едностранното разпределение на 
обрива при глософарингеален и вагу-
сен HZ помага за разграничаването 
му от херпангина[2].

HZ, засягащ пикочния мехур, трябва 
да се отдиференцира от цистит[2].

Засягането на интеркосталните 
нерви и на краниалните ганглии и нер-
ви създават диагностичен проблем 
до момента на поява на едностранен 
херпетиформен обрив[1,2,4].

ЛЕЧЕНИЕ И ПРЕВЕНЦИЯ

Препоръчителен е постелен режим.

Основните цели на лечението на HZ 
са ускоряване на оздравителния про-
цес, намаляване на болката и избягва-
не на усложнения[17]. Антивирусната 
терапия е първи избор за лечение на 
HZ. Тя намалява риска от постхер-
петична невралгия[17]. Необходимо 
е антивирусно лечение да започне в 
първите 48-72 часа от поява на об-
рива, но и до 7 дни също има полза[1,4]. 
Три гуанозинови аналози – ацикловир, 
валацикловир и фамцикловир – са одо-
брени за лечение на HZ[18]. Препоръча-
ният дозов режим е[1,4,8]

 • Ацикловир – перорално 5 пъти 
дневно по 800 mg за 7 дни.

 • Фамцикловир – перорално на 8 
часа по 500 mg за 7 дни.

 • Валацикловир – перорално 3 пъти 
дневно по 1 g за 7 дни.

 • Ацикловир – iv на 8 часа по 10 mg/

kg за 7 дни, при имунокомпромен-

тирани пациенти.

 • Фоскарнет – iv на 12 часа по 90 

mg/kg за 10 дни, при ацикловир рез-

истентен HZ.

Ацикловир е единственото проти-

вовирусно лекарство, одобрено за 

лечение на HZ при деца[8].

Използването на кортикостероиди 

при неусложнен HZ е противоречи-

во[4]. Те не намаляват честотата 

на постхерпетична невралгия и не 

трябва да се използват без едновре-

менното приложение на антивирус-

ни лекарства[19,20]. Терапията с кор-

тикостероиди се препоръчва при 

силна болка, при синдром на Рамзи 

Хънт и при очни усложнения[19,20]. 

Лечението на острата болка зависи 

от нейната тежест. Леката до уме-

рена болка може да се контролира 

с ацетаминофен или нестероидни 

противовъзпалителни средства[21,22]. 

Тежките случаи може да изискват 

опиоиди[21,22]. Антиконвулсанти, три-

циклични антидепресанти или нер-

вен блок могат да се обмислят при 

пациенти с неоптимален контрол на 

болката[22].

ЛЕЧЕНИЕ НА  
ПОСТ  ХЕРПЕТИЧНАТА НЕВРАЛГИЯ

Първи избор за лечение на постхер-

петичната невралгия са перорал-

ните антиконвулсанти Gabapentin 

(Neurontin) 3 пъти дневно по 300 до 

600 mg и Pregabalin (Lyrica) 2-3 пъти 

дневно по 150 до 300 mg[4,8,22].

Като втора линия на терапия са 

трицикличните антидепресанти – 

Amitriptyline, в начална доза от 10 до 

25 mg per os преди лягане, след кое-

то се увеличава с 10 до 25 mg на сед-

мица до достигане на поддържаща 

доза от 75 до 150 mg на ден[8]. 

Опиоидите са трета линия за лече-

ние на постхерпетична невралгия. 

Съществуват два препарата за ло-
кално приложение, одобрени за лече-
ние на постхерпетична невралгия[8]:

 • Капсаицин 0.075% крем, прилагащ 
се 4 пъти дневно.

 • Лидокаин 5% пластир, прилагащ се 
3 пъти дневно.

При установено очно засягане се 
използва локално 3% унгвент ацикло-
вир. В допълнение може да се прила-
гат мидриатични капки за очи за раз-
ширяване на зеницата и намаляване 
риска от синехии, локални кортико-
стероиди при кератит, еписклерит 
или ирит и локални медикаменти за 
намаляване на вътреочното наляга-
не при развитие на глаукома[4].

Появата на HZ може да бъде предот-
вратена с ваксината срещу варице-
ла, ако се приложи преди индивидът 
да се разболее от варицела[23]. Ако 
първичната инфекция вече е настъ-
пила, съществуват ваксини срещу 
HZ, които намаляват риска от раз-
витието му[24]. Те включват жива 
атенюирана ваксина (Zostavax) и 
адювантна рекомбинантна ваксина 
(Shingrix)[25]. Zostavax предпазва от 
HZ за поне три години[26]. Ваксината 
намалява с 66% постхерпетичната 
невралгия при хора, които са се за-
разили с HZ въпреки ваксинацията[27]. 
Не се препоръчва жива ваксина при 
пациенти с имунодефицит.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Херпес зостер е често разпростра-
нено заболяване, което може да 
засегне хора на всяка възраст. За-
боляването има характерна мор-
фология, но и множество клинични 
форми, които могат да затруднят 
диагнозата. Навременното и ран-
но лечение предпазва от сериозни 
усложнения като постхерпетична 
невралгия, слепота, глухота, парези, 
менингоенцефалит и др. n
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