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Ορισμός
Η ερπητική λοίμωξη είναι η πιο συ-

χνή ιογενής λοίμωξη στο στόμα και 
τη στοματική περιοχή.

Αιτιολογία
Ο ιός του απλού έρπητα τύπου 1 και 

σπάνια ο τύπος 2 είναι το αίτιο.

Ταξινόμηση
Η λοίμωξη με τον ιό του απλού έρ-

πητα ταξινομείται σε πρωτοπαθή (ο-
ξεία ερπητική ουλοστοματίτις) και δευ-
τεροπαθή (ερπητική στοματίτις, επιχεί-
λιος έρπητας). Η πρωτοπαθής ερπητι-
κή ουλοστοματίτις εμφανίζεται συχνό-
τερα σε παιδιά και νεαρά άτομα ενώ 
η δευτεροπαθής σε ενήλικες.

Διάγνωση
Η διάγνωση στηρίζεται κυρίως σε 

κλινικά κριτήρια. 
Σπάνια απαιτείται εργαστηριακή ε-

πιβεβαίωση με απομόνωση του ιού 
και έλεγχο αντισωμάτων στον ορό 
του αίματος.

Διαφορική Διάγνωση
• Άφθες
• Ερπητική κυνάγχη
• Νόσος χειρών-ποδιών-στόματος
• Οξεία ελκονεκρωτική ουλίτις
• Ουλωτικό πεμφιγοειδές
• Πολύμορφο ερύθημα
• Πέμφιγα
• Στρεπτοκοκκική στοματίτις
• Γονοκοκκική στοματίτις
• Σύφιλη
• Τραυματικές βλάβες

θεραπεία

1. Βασικές κατευθύνσεις

•  Η θε  ραπεία της ερπητικής λοίμω-
ξης του στόματος και της περιστο-
ματικής περιοχής στοχεύει στην α-
νακούφιση των ασθενών από τα 
συμπτώματα. Είναι σημαντικό πριν 
την έναρξη της θεραπείας να εκτι-
μηθούν: α) ο αριθμός των επεισο-
δίων και εάν ο ασθενής μπορεί να 

προβλέψει τα πρόδρομα συμπτώ-
ματα, ώστε να αρχίσει έγκαιρα η θε-
ραπεία και β) η ανοσολογική κατά-
σταση του ασθενή.

•  Συστηματική αντιιική θεραπεία εφαρ-
μόζεται σε ανοσοκατασταλμένους α-
σθενείς και ως προφυλακτικό σχή-
μα θεραπείας σε ασθενείς που εμ-
φανίζουν συχνές υποτροπές.

 •  Η συστηματική χορήγηση αντιιικών 
φαρμάκων πρέπει να γίνεται με ιδι-
αίτερη προσοχή.

•  Οι ασθενείς πρέπει να παραμένουν 
για ανάπαυση 4-6 ημέρες, σε πε-
ριπτώσεις πρωτοπαθούς ερπητικής 
ουλοστοματίτιδας.

•  Κατά την οξεία φάση της νόσου 
πρέπει να αποφεύγονται θερμές και 
σκληρές τροφές, καθώς και το βούρ-
τσισμα των δοντιών.

2. Προτεινόμενες θεραπείες

Τοπική
Πρωτοπαθής ερπητική ουλοστομα-

τίτις

Α)  Πλύσεις τοπικά με 0,5 ή 1 % υ-
δροχλωρική δυκλονίνη για ανα-
κούφιση από τον πόνο.

Επιχείλιος έρπης
Β)  Τοπική εφαρμογή κρέμας ακυ-

κλοβίρης 5% μπορεί να εφαρμο-
στεί με σχετική επιτυχία όταν εκ-
δηλωθούν τα πρώιμα συμπτώ-
ματα της νόσου.

Γ)  Αλοιφή τετρακαΐνης 1,8% μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί 4-6 φορές την 
ημέρα για ανακούφιση από το αί-
σθημα καύσου και τον πόνο.

Συστηματική

Πρωτοπαθής ερπητική ουλοστομα-
τίτις
Α)  Εναιώρημα ακυκλοβίρης 15 mg/

kg ή δισκία ακυκλοβίρης 200 mg 
πέντε φορές την ημέρα για 5 ημέ-
ρες, που χορηγούνται τις πρώτες 
τρεις ημέρες από την εμφάνιση 

της νόσου, μπορεί να μειώσουν 
τη διάρκεια των βλαβών.

Β)  Ακυκλοβίρη 800 mg την ημέρα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
3-6 μήνες για πρόληψη υποτρο-
πών ή σε ασθενείς που βρίσκο-
νται σε ανοσοκαταστολή.

Γ)  Βαλακυκλοβίρη σε δισκία των 
500 mg ή φαμκικλοβίρη των 250 
mg δύο φορές την ημέρα για πέ-
ντε συνολικά ημέρες μπορεί να 
χορηγηθούν ως εναλλακτική θε-
ραπεία αφού και τα 2 φάρμα-
κα είναι ασφαλή και αποτελε-
σματικά.
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ΚΥΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΑ χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κλινικός τύπος Πρόδρομα συμπτώματα Βλάβες Εντόπιση Διάρκεια

Πρωτοπαθής ερπητική Υψηλός πυρετός, κακουχία, Πολλαπλές μικρές Ούλα, γλώσσα, 10-14 ημέρες
ουλοστοματίτις κεφαλαλγία και επώδυνη  φυσαλίδες που σπάζουν χείλη, υπερώα
 τραχηλική λεμφαδενίτις και αφήνουν στρογγυλές και παρειές 
  ελκώσεις σε αθροίσματα

Δευτεροπαθής ερπητική Απουσία γενικών συμπτωμάτων Ηπιότερες και Σκληρή υπερώα 5-8 ημέρες  
 ουλοστοματίτις   λιγότερες βλάβες
   και προσπεφυκότα 
   ούλα

Επιχείλιος έρπητας Αίσθημα καύσου, κνησμός  Μικρές φυσαλίδες Το ερυθρό κράσπεδο 5-8 ημέρες
 και ήπιος πόνος που σπάζουν και αφήνουν των χειλέων και η 
  ελκώσεις που καλύπτονται περιστοματική περιοχή 
  από εφελκίδες

η θεραπεία της ερπητικής λοί-
μωξης του στόματος και της πε-
ριστοματικής περιοχής στοχεύει 
στην ανακούφιση των ασθενών 
από τα συμπτώματα. Είναι ση-
μαντικό πριν την έναρξη της 
θεραπείας να εκτιμηθούν: α) ο 
αριθμός των επεισοδίων και εάν 
ο ασθενής μπορεί να προβλέψει 
τα πρόδρομα συμπτώματα, ώστε 
να αρχίσει έγκαιρα η θεραπεία 
και β) η ανοσολογική κατάσταση 
του ασθενή.
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