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 O ιός της ανεμευλογιάς και του έρπη ζωστήρα 
(VZV) μπορεί να προκαλέσει δύο διαφορετικές 
παθήσεις. Η πρώτη επαφή με τον ιό προκαλεί την 
γνωστή ανεμευλογιά με πυρετό και φυσσαλιδώδες 
εξάνθημα σε όλο το σώμα και κυρίως στο κεφάλι και 
τον κορμό. Ο ζωστήρας οφείλεται σε 
επανενεργοποίηση του ιού από τα αισθητικά γάγγλια 
όπου παρέμενε μετά την αρχική λοίμωξη με 
ανεμευλογιά. Ο ιός μπορεί να προκαλέσει επίσης 
μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα, περιφερική νευροπάθεια και 
άλλα σύνδρομα που δεν θα συζητηθούν εδώ. 

Όταν συμβαίνει η αρχική λοίμωξη από 
ανεμευλογιά, αφού εκδηλώνεται το εξάνθημα, 
προσβάλλονται από τον ιό οι νευρικές απολήξεις του 
δέρματος και ο ιός μεσω των νευρικών κυττάρων 
ταξιδεύει στα γάγγλια της αντίστοιχης περιοχής όπου 
παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση. Με τον 
αντίστροφο δρόμο στην επανενεργοποίηση 
εκδηλώνονται οι δερματικές βλάβες του έρπη ζωστήρα. 

 

   

Ο έρπης ζωστήρ είναι ένας σημαντικός 
παράγοντας νοσηρότητας. Υπολογίζεται ότι 
περίπου 30% θα εκδηλώσουν κάποια στιγμή 
στη ζωή τους έρπη ζωστήρα. Η πιθανότητα 
είναι μεγαλύτερη με την πρόοδο της ηλικίας. 

Παράγοντες κινδύνου για εκδήλωση 
έρπητα ζωστήρα είναι κυρίως η ηλικία-με την 
επίπτωση να αυξάνεται μετά τα 50 έτη, η 
ανοσοκαταστολή κάθε είδους ενώ το θήλυ 
φύλο, το τραύμα και οι χρόνιες νόσοι 
προδιαθέτουν σε μικρότερο βαθμό. 

Οι πάσχοντες από έρπη ζωστήρα μπορούν 
να μεταδώσουν τον ιό σε άτομα που δεν έχουν 
ανοσία( μέσω εμβολίου ή προηγηθείσας 
νόσου) για την ανεμευλογία (επίνοσα άτομα) 
μέσω άμεσης επαφής με τις δερματικές βλάβες 
(και λιγότερο αερογενώς από το υλικό των 
βλαβών). Οι αποξηραμένες βλάβες δεν 
θεωρούνται μεταδοτικές. 

Η διάγνωση είναι κυρίως κλινική. Εάν οι 
βλάβες είναι άτυπες μπορεί να γίνει PCR στις 
βλάβες αν και σπάνια κάτι τέτοιο είναι 
απαραίτητο. 

Ως και 6% μπορεί να παρουσιάσουν 
υποτροπιάζουσες εκθύσεις ζωστήρα με 
συχνότερα προσβαλλόμενες τις γυναίκες και 
τους ανοσοκατεσταλμένους. 

  
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ 

Η νόσος εκδηλώνεται με φυσσαλιδώδες εξάνθημα(Ξεκινάει σαν ερυθηματώδης βλατίδα στη συνέχεια εμφανίζεται φυσσαλίδα). Ακολουθεί την 
πορεία ενός νευροτομίου, δηλαδή την πορεία των νευρικών ινών της περιοχής όπου βρισκόταν σε λανθάνουσα κατάσταση.Μπορεί να εκδηλωθεί σε 
οποιοδήποτε σημείο του σώματος με συχνότερο το θώρακα και την οσφυική μοίρα. Δημιουργεί με αυτό τον τρόπο τη μορφή μιας ζώνης-εξ ου και το 
όνομα του. Σε περιπτώσεις βαρειάς νόσου ή ανοσοκαταστολής μπορεί να προσβάλει ταυτόχρονα περισσότερα από ένα νευροτόμια, γεγονός που 
αποτελεί και ένδειξη για ενδοφλέβια αντιμετώπιση. Οι βλάβες του εξανθήματος είναι δυνατόν να επιμολυνθούν από μικρόβια προκαλώντας λοίμωξη 
του δέρματος(κυτταρίτιδα). 

 Στην περίπτωση που προσβαλει κρανιακά νεύρα είναι δυνατόν να προσβάλει και τον οφθαλμό προκαλώντας βλάβες στον κερατοειδή με κίνδυνο 
απώλειας της όρασης. Ακόμα η προσβολή του οφθαλμού μπορεί να εκδηλωθεί με αιφνίδια νέκρωση του αμφιβληστροειδούς. Τέλος μπορεί να 
παρατηρηθεί παράλυση τμήματος του προσώπου. 

Ταυτόχρονα με το εξάνθημα ή και πριν την εκδήλωση του εμφανίζεται νευρίτιδα από τη φλεγμονώδη διαδικασία που προκαλεί ο 
πολλαπλασιασμός του ιού στα νεύρα. Οι ασθενείς μπορεί να αναφέρουν στην περιοχή πόνο, αίσθημα καύσου ή αίσθημα διαπεραστικού άλγους. Η 
διάρκεια του πόνου αυξάνεται με την ηλικία. 
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Η μεθερπητική νευραλγία 

   

Μια συχνή και σοβαρή επιπλοκή του έρπη ζωστήρα είναι η εκδήλωση μεθερπητικής νευραλγίας. Η μεθερπητική νευραλγία ορίζεται σαν πόνος 
που επιμένει πάνω από 90ημέρες από την εκδήλωση του εξανθήματος. Κνησμός, αιμωδία και δυσαισθησίες μπορεί να συνοδεύουν τον πόνο. 50% 
των ασθενών που υποφέρουν από μεθερπητική νευραλγία είναι άνω των 60ετών. 15% των ασθενών με έρπη ζωστήρα θα εκδηλώσουν μεθερπητική 
νευραλγία. Οι εμβολιασμένοι έχουν πολύ μικρότερη πιθανότητα ανάπτυξης μεθερπητικής νευραλγίας ακόμα και αν εκδηλώσουν έρπη ζωστήρα. Η 
εκδήλωση της μεθερπητικής νευραλγίας μειώνει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής των ασθενών οι οποίοι μάλιστα στην πλειονότητα τους είναι 
ηλικιωμένοι και έχουν να αντιμετωπίσουν ακόμα ένα πρόβλημα στην ήδη επιβαρυμένη τους κατάσταση το οποίο ανάλογα με τη βαρύτητα μπορεί να 
φτάνει και σε βαθμό αναπηρίας. Η αντιμετώπιση της είναι ιδιαίτερα δύσκολη καθώς συχνά δεν ανταποκρίνεται με τα φάρμακα. Φάρμακα που 
χρησιμοποιούνται είναι αναλγητικά, γκαμπαμπεντίνη και ανάλογα, αντικαταθλιπτικά. 
  

 

Η αντιμετώπιση   

Η ειδικη αντιικη θεραπεια πρεπει να ξεκιναει οσο το δυνατον νωριτερα, ιδανικα <72ωρες απο την εκθυση του εξανθηματος. Μετα τις 72 ωρες τα 
αποτελεσματα ειναι αμφιβολα.. Η ειδικη αντιικη αγωγη περιλαμβανει την ακυκλοβιρη, τη βαλακυκλοβιρη και τη φαμσικλοβιρη κυριως. Συνηθως 
απαιτειται και καποιο αναλγητικο λογο του πονου που συνοδευει τη νοσο. Σε περιπτωσεις που ο πονος επιμενει και προκαλει αδυναμια υπνου και παντα 
συνυπολογιζοντας τις συννοσηροτητες, μπορει να απαιτηθουν ισχυροτερες αγωγες η και κορτικοειδη. Ο οφθαλμικος ερπης απαιτει ενδοφλεβια αγωγη 
σε σοβαρες περιπτωσεις η και τοπικα κορτικοειδη. 

Η πρόληψη   

Όπως αναφέρθηκε η μετάδοση γίνεται κυρίως από άμεση επαφή με τις 
βλάβες του εξανθήματος. Για το λόγο αυτό οι ασθενείς πρέπει να έχουν το 
εξάνθημα όσο το δυνατόν καλυμμένο όταν έρχονται σε επαφή με άλλα 
επίνοσα άτομα, ειδικά ανοσοκατεσταλμένους και έγκυες. 

 
Ο εμβολιασμός για έρπη ζωστήρα στην Ελλάδα γίνεται στις ηλικίες 60-
75ετών. Επι του παρόντος στην Ελλάδα κυκλοφορεί μόνο ένα μονοδοσιακό 
εμβόλιο που περιέχει ζώντα εξασθενημένο ιό. Επειδή περιέχει ζώντα 
εξασθενημένο ιό οι ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς πρέπει να 
συμβουλεύονται τον ιατρό τους για τη χορήγησή του. Γενικά κυκλοφορεί 
και εμβόλιο δύο δόσεων με γλυκοπρωτεινή του ιού (ανασυνδυασμένο, δεν 
περιέχει τον ίδιο τον ιό)το οποίο αναμένεται να έρθει και στην Ελλάδα. Το 
εμβόλιο αυτό έχει ένδειξη για άνω των 50ετών και είναι ασφαλές και στους 
ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Σε περίπτωση εμβολιασμού με το ζων 
εξασθενημένο εμβόλιο συστήνεται η αποφυγή επαφής με 
ανοσοκατεσταλμένα άτομα εάν εκδηλώσουν εξάνθημα. 
Δεν απαιτείται έλεγχος για προηγηθείσα έκθεση σε ανεμευλογιά. Αν όμως 
για κάποιο λόγο αυτό έχει γίνει είναι δυνατόν να επιλεγεί ο εμβολιασμός με 
το εμβόλιο για την ανεμευλογιά αντί του ζωστήρα (αφορούν άλλωστε τον 
ίδιο ιό)στους ανοσοεπαρκείς ασθενείς.  
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