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Słowa kluczowe
Wirus ospy wietrznej i półpaśca, półpasiec oczny, za-
palenie rogówki, ostra martwica siatkówki, postępu-
jąca zewnętrzna martwica siatkówki, neuralgia popół- 
paścowa, leczenie przeciwwirusowe.

Streszczenie
Półpasiec (HZ) jest pospolitą infekcją wirusową  

wywołaną przez wirus ospy wietrznej i półpaśca 
(VZV). Wirus ten, po zakażeniu pierwotnym zwanym  
ospą wietrzną, przyjmuje postać latentną w zwojach 
rdzeniowych i zwojach nerwów czaszkowych. Półpa- 
siec jest skutkiem reaktywacji wirusa występującej naj- 
częściej u pacjentów z obniżoną odpornością i jego  
rozprzestrzenienia na tkankę nerwową zajętego seg- 
mentu oraz odpowiadający jej dermatom.

Półpasiec oczny (HZO) jest skutkiem reaktywa-
cji VZV ze stanu latencji w zwoju trójdzielnym i jego 
rozprzestrzenienia na nerw oczny – pierwszą gałąź ner-
wu trójdzielnego. Po, zazwyczaj kilkudniowym, okre-
sie prodromalnym pojawiają się zmiany skórne, które 
zwykle goją się samoistnie. U około połowy pacjentów 
dochodzi do rozwoju powikłań, takich jak: zapalenie 
rogówki, tęczówki i ciała rzęskowego. Do rzadkich 
powikłań należą: zapalenie tylnego odcinka błony na-
czyniowej i siatkówki, zapalenie naczyń siatkówki,  
a także ostra martwica siatkówki (ARN) i postępująca  
zewnętrzna martwica siatkówki (PORN).

Najczęstszym powikłaniem półpaśca jest neural-
gia popółpaścowa (PHN) – ból, który pozostaje po 
ustąpieniu wysypki, utrzymuje się latami i znacząco 
zaburza jakość życia. Celem leczenia półpaśca jest 
zmniejszenie bólu oraz zahamowanie replikacji wirusa. 
Doustne leki przeciwwirusowe powinny być włączo-
ne w ciągu pierwszych 72 godzin od wystąpienia obja-
wów. W terapii wspomagającej istotne znaczenie mają 
leki przeciwbólowe, kortykosteroidy oraz antybiotyki. 
U pacjentów z półpaścem ocznym stosuje się ponadto  
leczenie miejscowe lub chirurgiczne. 
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Summary
Herpes zoster (HZ) is a common viral infection 

caused by the varicella zoster virus (VZV). The virus, 
after primary infection known as chickenpox, beco-
mes latent in the spinal and cranial nerve ganglia. Her-
pes zoster is caused by reactivation of the virus, most 
commonly occurring in immunocompromised patients, 
and its spread to the nervous tissue in the occupied  
segment and corresponding dermatomes.

Herpes zoster ophthalmicus is a consequence of 
VZV reactivation from a state of latency in the trige-
minal ganglion and its spread to the optic nerve – the 
first branch of the trigeminal nerve. Skin lesions appe-
ar after the prodromal phase of a few days, and usually 
heal spontaneously. Approximately half of patients de-
velop complications such as: keratitis, iritis and cyclitis. 
Rare complications include posterior choroiditis and 
retinitis, retinal vasculitis, acute retinal necrosis (ARN)  
and progressive outer retinal necrosis (PORN).

The most common complication of herpes zoster 
is postherpetic neuralgia (PHN) – pain which remains 
after regression of the rash and persists for years, si-
gnificantly impairing quality of life. The goal of her-
pes zoster treatment is to reduce the pain and stop viral  
replication. Oral antiviral medication should be included 
within the first 72 hours of symptom onset. Analgesics, 
corticosteroids and antibiotics are important in adjuvant 
therapy. In patients with herpes zoster ophthalmicus  
topical or surgical treatment is also used.
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