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Vírusy sú definované ako organizmy, ktoré môžu svoje životné funkcie realizovať
a prejaviť len v hostiteľskej bunke. Obsahujú genetickú informáciu zakódovanú buď
v DNA, alebo RNA.
Herpetické vírusy sú významnou skupinou patogénov z pohľadu jedinca aj celej
populácie. V súčasnosti je známych 8 typov ľudských herpetických vírusov: 1. HHV-1
(HSV-1) - cieľové bunky epitelové (klinicky orofaciálny herpes); 2. HHV-2 (HSV-2) cieľové bunky epitelové (klinicky genitálny herpes); 3. HHV-3 (VZV) - cieľové bunky
epitelové (klinicky varicella, herpes zoster); 4. HHV-4 (EBV) - cieľové bunky B-ly,
epitelové (infekčná mononukleóza, B-lymfoproliferácia, nazofaryngeálny karcinóm,
post-transplantačná lymfoproliferácia); 5. HHV-5 (CMV) – cieľové bunky myeloidné
T a B-lymfocyty (klinicky infekčná mononukleóza, retinitída); 6. HHV-6 - cieľové
bunky T-lymfocyty (klinicky šiesta choroba, exanthema subitum); 7. HHV-7 - cieľové
bunky T-lymfocyty (klinicky šiesta choroba, respiračné horúčkové ochorenie); 8.
(KSHV) - cieľové bunky T a B-lymfocyty, endotelové (klinicky Kaposhiho sarkóm,
Castlemanova
choroba).
Takmer
všetky
herpetické
vírusy
môžu
u imunokompromitovaných osôb vyvolať závažné systémové infekcie.
Medzi typické prejavy ochorenia Covid-19 patrí horúčka, suchý kašeľ, bolesti hlavy,
únava a v ťažších prípadoch zápal pľúc. Stále častejšie sa však vyskytujú aj atypické
prejavy, vrátane heterogénnych mukokutánnych lézií pripomínajúcich HSV infekciu.
Najčastejšie ide o ulceratívne a vezikulobulózne/makulárne lézie, opísala sa aj akútna
sialoadentitída či bolesti podnebia a jazyka. Hoci niekedy môže ísť o počiatočné
príznaky ochorenia, ich výskyt je nedostatočne zdokumentovaný a hlásený vzhľadom
k obmedzeniam orálneho vyšetrenia pri podozrivých prípadoch.
Najmä zubní ale aj ORL lekári by mali byť schopní včas rozoznať intraorálne príznaky
Covid-19 a zabrániť ďalšiemu prenosu. Dôkladné orálne vyšetrenie by sa malo
realizovať pri všetkých podozreniach na ochorenie Covid-19.
Hoci Covid-19 je primárne infekcia dýchacích ciest, postihuje aj iné orgány vrátane oka.
HSV- (kerato)konjunktivitída sa považuje za druhú najčastejšiu príčinu vírusovej
konjunktivitídy po infekcii adenovírusom. Až 31,6 % pacientov s ochorením Covid-19
malo konjunktivitídu. Iba zriedka je však konjunktivitída počiatočným prejavom Covid19. Očné príznaky častejšie postihujú pacientov so závažnými systémovými
ochoreniami. Nie každá konjunktivitída súvisiaca s Covid-19 má pozitívny SARS-CoV2 PCR test zo spojivky. Skôr môže ísť o reaktiváciu latentného vírusu HSV s obvykle
monokulárnym postihnutím. HSV-1 by mal byť súčasťou diferenciálnej diagnostiky u
každého pacienta s Covid-19 a zníženou imunitou, ktorý má konjunktivitídu.
„Syndróm cytokínovej búrky“ a imunosupresia v podskupine kriticky chorých
pacientov, môžu byť príčinou reaktivácie latentnej HSV-1 a VZV. Klinickým prejavom
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ko-reaktivácie môžu byť iba kožné prejavy, avšak komplikácie sa môžu týkať viacerých
orgánov, vrátane pečene, obličiek a mozgu, na čo poukazujú aj niektoré kazuistiky.
Vzhľadom k imunosupresívnemu stavu navodenému Covid-19 a liečbou môže byť
infekcia/reaktivácia neurotropných HHV podskupiny alfa (HSV-1, VZV) potenciálne
život ohrozujúca.
Vzhľadom na povahu pásového oparu, ktorého exacerbácia sa najčastejšie spája so
stresom a imunosupresiou - bude pravdepodobne počet prípadov exacerbácie tejto
latentnej VZV infekcie narastať. U pacienta s Covid-19 s varicelóznym exantémom, je
nutné vykonať PCR a sérologickú diagnostiku na prítomnosť vírusovej infekcie
(HSV-1, EBV, VZV).
V dostupnej literatúre sa nevyskytuje informácia o kontraindikácii očkovania
proti ochoreniu Covid-19 v prítomnosti labiálneho/nazálneho herpesu. Potrebné je
byť opatrný vzhľadom na ich diferenciálnu diagnostiku (stomatitída, impetigo, labiálny
karcinóm a i.).
Spoločnosť pre encefalitídy uvádza vo svojom odporúčaní z 29.1.2021 pre vakcíny
Covid-19: “Nemyslíme si, že existuje dôvod domnievať sa, že vakcíny proti Covid-19
môžu viesť k vzniku či exacerbácii encefalitídy, nevyvolávajú relaps alebo by znižovali
účinnosť liečby encefalitídy. Toto konštatovanie je založené na vedomostiach o spôsobe
fungovania týchto vakcín, a na kvalitných dôkazoch zo štúdií o iných vakcínach. Nič
nenasvedčuje tomu, že by nejaká vakcína Covid-19 bola nebezpečná pre ľudí, ktorí
prekonali encefalitídu, vrátane tých, ktorí sú v súčasnosti alebo v poslednej dobe
boli liečení imunosupresívami. Navyše žiadna zo súčasne používaných vakcín nie je
živá – atenuovaná, čo znamená, že neobsahuje žiadny vírus schopný spôsobiť infekciu“.
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