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HerpesviriadeHerpesviriade csalcsaláádd

�� HerpesHerpes––herpeinherpein((ggöörr.)k.)kúúszni   szni   ((herpetolherpetolóógiagia--kkíígygyóó))

�� KubikKubikáálislis szimmetriszimmetriáájjúú, , peplonospeplonos vvíírusokrusok

�� KKéétsztszáállúú, line, lineááris DNSris DNS--t tartalmaznakt tartalmaznak

�� DNSDNS--bakteriofbakteriofáágok+sejtggok+sejtgéének = nek = herpesvherpesvíírusokrusok

�� A A herpeszvherpeszvíírusrus fertfertőőzzéések gyakran sek gyakran perzisztensekperzisztensek: : 
a va víírus a gazdasejt DNSrus a gazdasejt DNS--éébe integrbe integráállóódva dva 
lappang a sejtben, aztlappang a sejtben, aztáán bizonyos ingerek n bizonyos ingerek 
hathatáássáára ra aktaktíívváállóódikdik..



BiolBiolóógiai tulajdonsgiai tulajdonsáágaik alapjgaik alapjáán hn háárom alcsalrom alcsaláádba dba 

((herpesvirianeherpesviriane) l) léétezik:tezik:

�� AlphaherpesvirianeAlphaherpesviriane::-- HerpesHerpes simplexsimplex virusvirus 1, 2 1, 2 
-- VaricellaVaricella--ZosterZoster virusvirus (VZV)(VZV)

VVááltozatos gazdasejt spektrum, rltozatos gazdasejt spektrum, röövid reproduktvid reproduktíív ciklus v ciklus éés gyors s gyors 
terjedterjedéés a sejtkults a sejtkultúúrráában.ban.

�� BetaherpesvirianeBetaherpesviriane: : -- CytomegalovirusCytomegalovirus (CMV)(CMV)
KorlKorláátozott gazdasejt spektrum, hossztozott gazdasejt spektrum, hosszúú reproduktreproduktíív ciklus v ciklus éés s 
lasslassúú terjedterjedéés a sejtkults a sejtkultúúrráában.ban.

�� GammaherpesvirianeGammaherpesviriane: : --EpsteinEpstein BarrBarr virusvirus
SzSzűűk gazdasejt spektrum.k gazdasejt spektrum.



HerpesvHerpesvíírusokrusok morfolmorfolóógiai felgiai felééppííttéése se 

I.I.



HerpesvHerpesvíírusokrusok morfolmorfolóógiai felgiai felééppííttéése se 

II.II.



A A herpesvherpesvíírusrus fertfertőőzzéés korai ls korai lééppééseisei

1.1. HorgonyzHorgonyzáás a s a 
receptorokhozreceptorokhoz

2.2. MembrMembráánfnfúúzizióó

3.3. DekapszidDekapszidáácicióó ––Szabad Szabad 
DNS a DNS magba DNS a DNS magba 
vváándorolndorol

4.4. Genom Genom expressziexpresszióó::

--replikreplikáácicióó



HerpesHerpes simplexsimplex vvíírus (HSVrus (HSV--1)1)

�� VVíírusok krusok köözzüül az egyik legelterjedtebbek l az egyik legelterjedtebbek 
(HSV(HSV--1 a feln1 a felnőőtt lakosstt lakossáág >80%g >80%--a, HSVa, HSV--2 pedig >20%2 pedig >20%--a hordozza)a hordozza)
�� HSVHSV--1: Labi1: Labiáális herpesz,lis herpesz, OrOráális lis éés okuls okulááris tris táársulrsulááss

�� KisgyermekeknKisgyermekeknéél a szl a száájnyjnyáálkahlkaháártya hrtya hóólyagosodlyagosodáássáát, t, 
fekfekéélyesedlyesedéésséét okozza, ami lt okozza, ami láázzal zzal éés torokgyullads torokgyulladáással tssal táársul. rsul. 

�� VisszatVisszatéérrőő ajakherpeszajakherpesz. Ha szervezet ellen. Ha szervezet ellenáállllóó kkéépesspesséége ge 
meggyengmeggyengüül, a megbl, a megbúúvvóó (idegd(idegdúúcokncoknáál l --gangliononganglionon-- hhúúzzóódnak dnak 
meg)meg) HSVHSV--1 k1 kóórokozrokozóókk provokprovokáállóó hathatáásokra aktivsokra aktiváállóódnak az dnak az 
ajakszajakszéélen, szem szaruhlen, szem szaruháártyrtyáájjáán vagy az orrnyn vagy az orrnyíílláásban.sban.



HerpesHerpes simplexsimplex vvíírus (HSVrus (HSV--1)1)



HerpesHerpes simplexsimplex vvíírus (HSVrus (HSV--2)2)

� HSV-2: Genitális herpesz, ano-genitális
régiót érinti.

� A vírus a gerincvelői idegkötegek mentén 
húzódik meg, a keresztcsonti és ágyéki 
területeknél tárolódik és bármikor aktiválásra 
kész az örökítő anyaga.

�� FFéérfiakon rfiakon éés a ns a nőőkköön egyarn egyaráánt a knt a küülslsőő nemi nemi 
szerveken szerveken éés vs véégbgbéélnylnyíílláásokon hsokon hóólyagos, lyagos, 
fekfekéélyesedlyesedőő, f, fáájdalmas elvjdalmas elvááltozltozáások jelentkeznek. sok jelentkeznek. 



HerpesHerpes simplexsimplex vvíírus (HSVrus (HSV--2)2)



Mi reaktivMi reaktiváálhatja ezeket a vlhatja ezeket a víírusokat?rusokat?

� Provokáló hatások: láz, UV-fény, fizikai, emocionális és 
hormonális hatások, terhesség, menstruáció, 
gyomorrontás

Hogyan kaphatjuk el fertHogyan kaphatjuk el fertőőzzéést?st?

� A HSV-k cseppfertőzés és direkt kontaktus (pl.: nemi 
kontaktus) útján juthatnak a szervezetbe.

� Teljes gyógyulásig fennáll a továbbfertőzés veszélye.



Hogyan lehet kezelni?Hogyan lehet kezelni?

�� A herpesz A herpesz öönmagnmagááttóól is elml is elmúúlik, de vlik, de víírusellenes szerek rusellenes szerek 
adadáássáával a gyval a gyóógyulgyuláás folyamata felgyorss folyamata felgyorsííthatthatóó, a t, a tüünetek netek 
enyhenyhííthetthetőők. A gyk. A gyóógyszerek csupgyszerek csupáán a vn a víírus szaporodrus szaporodáássáát t 
áállllíítjtjáák meg, kiirtani a szervezetbk meg, kiirtani a szervezetbőől a kl a kóórokozrokozóókat nem kat nem 
kkéépesek. pesek. 

�� PPééldldáául szul száárrííttóó hathatáássúú cink tartalmcink tartalmúú pasztpasztáákkal, kkal, 
fertfertőőtlentlenííttőő éés gyullads gyulladááscsscsöökkentkkentőő lemoslemosóókkal, kkal, 
grgréépfrpfrúútmagtmag--kivonatos vagy a teafaolajos ecsetelkivonatos vagy a teafaolajos ecsetelééssel.ssel.



�� Irodalom: Irodalom: 

-- EgEgéészsszsééggüügyi mikrobiolgyi mikrobiolóógiagia -- SveiczerSveiczer ÁÁkoskos

-- A A HerpesHerpes VVííruscsoport ruscsoport –– Nagy KNagy Káárolyroly

-- KKéészszíítette: Zsirai Tamtette: Zsirai Tamááss

GruizGruiz Katalin GKatalin Gééntechnika labor c. tntechnika labor c. táárgyrgyááhozhoz


