
Херпес –

упорит враг на младото 
семейство



Херпетичната вирусна инфекция - събирателно 
име за инфекции, причинени от вируси - повече 
от 8 вида, които причиняват на човека както 
мънички мехурчета на устните, така и тежки 
хронични процеси с поражение на много органи и 
системи.

Към днешна дата най-
неотложният проблем за 
младото семейството е 
жилищния проблем и ... 
херпеса.



Развитието на херпетичното заболяване 
при хората винаги е свързано с 
наличието на достатъчно тежко 
имунодефицитно състояние и колкото 
по-силно е то, толкова по-голяма е 
тежестта на заболяването. Терминът 
"херпес" (от гръцки херпес - пълзящ) е 
бил използван от Херодот през 100 г. 
пр.н.е., за да се опишат мехури, 
придружени от треска.



Вирусите, принадлежащи към семейството на 
херпес вирусите са широко разпространени в 
природата. Те могат да бъдат асимптоматично 
налични и да причиняват заболявания на 
различни видове диви и домашни животни и хора. 
Всички вируси са политропни, т.е. те са всеядни и 
могат да повредят всичко, което има у човека, в 
зависимост от нарушенията на функционирането 
на имунната защита.



Според епидемиолозите, жените по целия свят 
подценяват опасността от херпесни инфекции, 
независимо, че усложненията от херпес при жените са 
по-чести, отколкото при мъжете.
Но, въпреки тези данни, мъжете не бива да пренебрегват 
тази сериозна опасност.
В настоящо време са известни повече от 100 вида
херпес вируси.

Само 8 от тях са подчертано опасни за човека и тези 
осем ще бъдат разгледани тук.



Първи тип - Herpes Labialis

(лабиална форма херпес)

Това е заболяване на организма като цяло, но дава външни прояви на 
назолабиалния триъгълник. Поразява лицето, назолабиалният триъгълник, 
устната кухина, кухината на носа, понякога бузите.
Тази форма херпес е описана още от Хипократ, това заболяване е добре 
известно отдавна.

Тя най-често засяга населението на Русия и цялото човечество (около

20%). 



Втори тип – вирус херпес симплекс
втори тип, ВПГ-2 (херпес генитал)

До 50 процента от случаите на генитален 
херпес са причинени в резултат на орален 
секс, както от първия, така и от втория тип 
вирус.
Заразяването е лесно,  получава се и при

проста целувка.



При първия вид вирус, честотата на повторение е 
достатъчно ниска и повече от три пъти годишно вече се 
счита за много. Що се отнася до втория тип, по правило е 
на всеки два-три месеца, или дори два пъти месечно.
Интензитетът на разпространението, по-специално на 
гениталния херпес, значително се увеличава във 
времето. Има данни, че ако през 2002 г. 16% от 
американското население има генитален херпес, то през 
2012 г. тази цифра се оценява на 24%, което е около 60 
млн. души. Аналогична динамика е характерна за нашите 
млади семейства.



Клиничните прояви на гениталния херпес 
са много активни и това следва да 
предизвика повишено внимание, както сред 
засегнатите, така и сред медицинските 
работници, които в никакъв случай не са 
достатъчно въоръжени за борба с това 
широко разпространено и тежко 
заболяване.



Поражението на очите с херпесен вирус 
започна да се проявява три пъти по-често 
през последните години. 

Това е сериозно заболяване, причинявано от 
първия или втория вид вирус.
За радост - това не е третият тип - херпес 
Зостер. В противен случай, слепотата би 
била гарантирана в 100% от случаите.



Трети тип - херпес Зостер
Вирицела или херпес зостер - Herpes Zoster.

Този вирус също е странен. За разлика от предишните, има странности по 
отношение на възрастовите категории. Ако варицелата обикновено е детска 
болест, херпес зостер е инфекция, която засяга хора след 18-годишна възраст. 
По-добре е децата да се разболяват в детска възраст с такива инфекции като 
варицела, рубеола, морбили, защото във възрастното състояние те могат да 
доведат до подостър склерозиращ панцефалит, ужасно заболяване или 
варицелата може да се превърне в Зостер.

Варицелата, за разлика от морбилито, не дава 100% имунитет за цял живот, 
така че около 20% от тези, които са имали варицела в детска възраст, ще имат 
"щастие", след това да имат възможност да се разболеят от херпес  Зостер.



Третият вид вирус, който е херпес зостер, 
може да засегне лигавиците на кожата, 
започвайки от петите и краката до скалпа, 
което е огромно разстояние и дори удря 
централната нервна система - вегетативен 
вирус, поливалентен и накъсан.



Четвърти тип –

вирус Епщайн-Бар
Също така има редица странности. Официално, вирусът Eпщайн-Бар 
се счита за етиопатоген, причинителят на инфекциозната 
мононуклеоза, който е сравнително безопасен, въпреки че има аспекти 
от него.
При руснаци, американци и европейци, той протича по следния начин: 
основни, базови характеристики - температура 39-40 градуса, която 
продължава няколко седмици, тежка ангина и лимфоденопатия (подути 
лимфни възли). Въпреки това, същият вирус причинява на местните 
жители на републиките и Централна Азия рак на назофаринкса 
(назофаренгиален карцином) - това е очевидно, вирусът се държи като 
ендемичен. А, при юноши и в млада възраст един и същ инфекциозен 
вирус на мононуклеозата може да предизвика лимфома на Бъркет - 
злокачествен тумор на горната челюст.

- 



Пети тип - цитомегаловирус

(цито - клетка, мегало - голямо)

Този братовчед на такива прототипни вируси на херпес, като вирус от 
първи тип, причинява "треска" на устните. Цитомегаловирусът е 
известен също като вирус, който причинява патология при 
трансплантацията на органи и тъкани, а също и като един от 
основните вредители в патологията на бременността, плода, 
новороденото.

Ако херпесните вируси от първи, втори или тип Зостер (т.е. третият 
тип) засягат или основно кожата на лигавицата, или дадат 
усложнения на мозъка (менингит, арахноидит и т.н.),  
цитомегаловирусът засяга главно вътрешните органи - черния дроб, 
бъбреци, бели дробове, сърце.



Шестият тип се дели на два варианта:

- тип шест "А" се свърза днес с различни 
лимфопролиферативни заболявания (т.е., 
свързани с растежа на туморни клетки, например), 
по-скоро тежки, като хемоцитобластози, лимфоми, 
лимфосаркоми и т.н .;

- тип шест "Б" се свързва с внезапна екзантема 
(дребнозърнест обрив).



Седми тип вирус херпес

Той е доказан като причина за синдрома 
на хроничната умора и депресивните 
заболявания на човек, специализиран в 
разграждането както на вегетативната, 
така и на централната нервна система.



Осми тип - това е причината за саркома на 
Капоши и други форми на злокачествено 

увреждане на лимфния апарат

Най-важното биологично свойство на херпес вирусите 
от този вид е тяхната способност за латентно 
съществуване. Херпес вирус тип 8 може да се 
задържи пожизнено в човешкия организъм и да 
причини заболявания с различни клинични прояви: 
остри и хронични рецидивиращи инфекции с лезии на 
кожата и лигавиците и вътрешните органи, на 
централната нервна система; трансплацентарни 
инфекции с увреждане на плода; и злокачествени 
заболявания на лимфопролиферативния тип.



Херпес вирусът прониква в 
човешкото тяло чрез увредена кожа и 

лигавици
В първата фаза на патогенезата вирусът прониква в клетките 
на епитела (лигавицата на устната кухина, фаринкса или 
гениталните органи), където се умножава. На лигавиците и 
кожата се появяват характерни за херпесната инфекция папули 
и везикули.
Във втората фаза на патогенезата ВПГ прониква в 
чувствителните нервни окончания и центробежните нервни 
влакна в паравертебралните ганглии. В ядрото на невроните се 
появява репликация - размножаването на вируса.
По ефертивните нервни влакна вирусът отново достига до 
кожата и лигавиците, където се разпространява с появата на 
нови обриви.



По-нататъшният път на вируса
В третата фаза на патогенезата (2-4 седмици след инфекцията) 
с нормален имунен отговор, първичното заболяване  отзвучава и 
ВПГ се елиминира от тъканите и органите. В паравертебралните 
ганглии, причинителят в латентно състояние продължава 
съществуването си през целия живот на човек.
В четвъртата фаза на патогенеза - възпроизвеждане, възниква 
реактивиране на ВПГ и неговото движение по нервните влакна 
към места с основна входна точка (врата на инфекция) с 
рецидиви на специфично-възпалителен процес и  възможно 
разпространение на инфекцията.



Генитален херпес –

поток функции
Херпес вирусът обитава при мъжете в пикочо-половия тракт, а при жените в 
цервикалния канал, влагалището и уретера. Лицата с асимптоматично 
заболяване е резервоара на инфекцията. Инфекцията с генитален херпес 
се проявява предимно по време на сексуален контакт. При бременни жени, 
заразяването на плода настъпва по хематогенен начин, по време на 
раждането - чрез контакт. Първият клиничен епизод на първичния 
генитален херпес е истинско проявление на първична херпесна инфекция. 
На гениталиите се развива едем, хиперемия, след което има везикуларни 
изригвания, обикновено изобилни. Везикулите бързо се спукват, 
образувайки ерозивни, ерозивно-язвени повърхности. Всичко това е 
придружено от чувство на парене, сърбеж, влажност, болезненост. 
Рецидивиращ генитален херпес. Реактивирането на херпес вирус се 
извършва обикновено през първите няколко месеца след първоначалния 
епизод на заболяването. Проявите на повтарящ се генитален херпес могат 
да бъдат различни: от асимптоматична изолация на вируси или леки 
симптоми до много болезнени дрениращи язви с ясни граници.



При херпесната инфекция в резултат на 
разпространението на вируса чрез кръв, няколко органа 
могат да бъдат включени в процеса едновременно. 
Възможно е развитие на на херпетически 
езофагит,пневмония, хепатит.
Поражение на периферната нервна система - може да 
протича под формата на ганглионит, радикулоневрит, 
полиневропатия.

Поражение на централната нервна система при херпесна 
инфекция най-често се среща под формата на 
енцефалит или менингоенцефалит.



Вирус varicella-zoster 

клинични особености
Тук от самото име на патогена може да се предположи, че 
причинява два вида лезии - варицела и херпес зостер. Основните 
начини на предаване на вируса са чрез въздуха и контакт (чрез 
везикула, който трябва да се отдели).
Херпес зостер се характеризира с утаяване на размити розови 
петна (3-5 см в диаметър) по протежение на отделните 
чувствителни нерви, срещу които се образува група болезнени 
везикули след 18-24 часа; основната особеност, която ги отличава 
от други херпесни дермални лезии, е наличието на ясна 
демаркационна зона. Повечето лезии се намират на гръдния кош, 
но могат да бъдат разположени по протежение на всеки 
чувствителен нерв и като правило са едностранчиви. Лезиите 
изчезват в рамките на 2-4 седмици, болката може да продължи за 
седмици и месеци.



Вирус Епщейн-Бар (ВЕБ)
Основнят  път на предаване - пренасяне по въздуха, по-малко 
вероятно преносим или полово.
В ранна възраст инфекцията е придружена от скрити прояви или 
обикновено е безсимптомна; Първичната инфекция в юношеска 
възраст или в по-напреднала възраст може да причини заболяване, 
известно като инфекциозна мононуклеоза. След заразяването геномът 
на вируса може да се съхранява в В-лимфоцити в латентна форма. 
Хроничната устойчивост на вируса, известна като реактивирана 
хронична ВEБ инфекция, е много по-малко вероятно да бъде открита. 
Най-често срещаната проява е прогресивна лимфопролиферативна 
инфекция или увреждане на ЦНС. Механизмите на развитие на 
злокачествени трансформации, индуцирани от ВEБ, са свързани със 
способността да инфектират В-лимфоцитите и да нарушават тяхната 
по-нататъшна диференциация.



Цитомегаловирусна (ЦМВ) инфекция 
Вирусът влиза в тялото чрез слюнка и целувка чрез  гениталиите по време на полов акт, 
чрез майчиното мляко и при използване на нестерилни спринцовки, органна 
трансплантация и преливане на кръв, когато се използва донорска сперма и 
яйцеклетки. Смята се, че вирусите са основата на хранилището на мононуклеарни 
фагоцити - макрофаги и моноцити, както и епителните клетки на слюнчените жлези и 
бъбречните тубули, хепатоцити и някои други клетки. Инфекцията с цитомегаловирус 
може да се появи дори по време на развитие на фетуса. Тези деца могат да бъдат с 
жълтеница, увеличен черен дроб и далак, може да бъдат с тежки вродени 
малформации, понякога са несъвместими с живота. Инфекцията може да се случи и без 
симптоми, но 5-25% от децата в следващите няколко години може да изпитат загуба на 
слуха, психични разстройства, могат да се появят очни аномалии. 
Цитомегаловирусната инфекция е чест придружител на млад организъм. В този случай 
много вътрешни органи са засегнати, което може да доведе до смъртта на пациента. 
Основните симптоми са: треска, неразположение, липса на апетит, мускулни болки, 
кашлица. В лезии на тънките черва може да възникнат язви, които на свой ред могат да 
кървят или перфорират (в стомаха или чревната стена се проявява проходен отвор). 
Ретинитът (увреждане на ретината), причинен от цитомегаловирус, може да доведе до 
слепота.



Хронична умора синдром 
вследствие на херпес

Сравнително наскоро изолиран в независима нозологична 
единица. Основата за установяване на етиологичната роля на 
ВГ-6 - има безпричинна слабост, увеличена сълзливост; висока 
умора; повишено ниво на тревожност; депресия; нарушение на 
съня (фаза на сън). На сутринта се чувства раздразнение; 
температурата е 36.9-37.3 g. по Целзий за 6 месеца; 
безпричинно увеличение на лимфните възли - 
лимфаденопатия.



Херпес като член на 
сътрудничеството на 

бавните човешки вируси
Група от бавни човешки вирусни инфекции е хронично прогресивно 
заболяване на централната нервна система. В допълнение, това са 
процесите на стареене на организма с развитието на стареещи 
заболявания и тенденцията към онкологични заболявания. Не е 
случайно, че един от бавните вируси е получил подходящото име oнкo 
или ретровируси. Вирусът на човешката папиломатоза и вирусите - 
възбудители на полипи и брадавици, също са от тази група.
Нарастващият проблем с бавните инфекции се обяснява с широко 
разпространение и постепенното увеличаване на броя на пациентите 
(в света страдат от бавни вирусни процеси около 3 милиона души), 
поява на болестта в ранна възраст и ранна инвалидизация на 
болните. Необходимо е да се вземе предвид и значението на взаимно 
подсилващото действие на различните вируси, които продължават да 
съществуват в човешкото тяло.



Семейство в

очакване на дете
и херпес

Много е опасно, ако жена се зарази с херпес по време на бременност. В този 
случай има възможност за проникване на вируса през плацентата в тялото на 
детето. Вярно е, че може да не настъпи инфекция. Ако жената е заразена през 
първото тримесечие на бременността, рискът от спонтанен аборт се 
увеличава значително. Ако това не се случи, вирусът може да "работи" в друга 
област и да предизвика различни вродени дефекти: на централната нервна 
система, сериозни вродени дефекти на мозъка, увреждане на зрението, загуба 
на слуха, както и разнообразие от физически увреждания. Инфекцията в 
третото тримесечие може да доведе до раждане на мъртво дете или раждане 
на бебе с увреждане на мозъка.
По-утешителни са прогнозите за тези жени, които са имали херпес или са 
носители на вируса преди бременността. В тази категория жени, бебетата са 
защитени от майчините антитела.



Програма за корекция на херпес и бавни 
вируси за уреди за биорезонансна терапия 

БИОМЕДИС 
ПЪРВИ ЕТАП –10 ДНИ
Вируси общи

10000; 7344; 5000; 2950; 2900; 2650; 2600; 1550; 1234; 430; 

620; 624; 646; 866; 5148; 2213; 1918; 742,4; 303; 23,2; 20; 864; 

790; 690; 610; 470. 

Детоксикация межклетъчен матрикс.

Честоти: 10000; 3176; 3040; 880; 787; 751; 727; 625; 522; 465;

444; 440; 1505; 1036; 3176; 676; 635; 146; 250; 304; 306; 148; 

152; 63. 

Лимфа и детокс..

10000; 3177; 3176; 3175; 3040; 880; 787; 751; 727; 676; 635; 

625; 522; 465; 444; 440; 304; 152; 150,5; 148; 146; 150,5; 103,6; 

100; 63; 25; 15,2; 15,05; 10,36; 10; 7,83; 6,3; 2,5 

Интерлевкин (стимулиране производството на лимфоцити).

3448; 2929; 4014; 5611; 2867; 2855; 2791. 

ВТОРИ ЕТАП  - 10дни
Херпес базов.

2950; 1900; 1577; 1550; 1489; 1488; 629; 464; 450; 383; 304; 

165; 141 

Херпес TR.

2950; 322; 476; 468; 589; 664; 785; 822; 895; 936; 944; 1043; 

1614; 1871; 2062; 1489; 3742; 748  

Херпес симплекс.

10000; 5000; 3176; 2489; 186; 372; 427; 446; 465; 484; 503; 522; 

541; 560; 579; 598; 617; 636; 655; 674; 693; 712; 731; 750; 769; 

788; 807; 826; 845; 864; 883; 902; 921; 940; 959; 978; 997; 1016; 

1035; 1054; 1073; 1488; 1550; 1568; 1644; 1865; 1909; 2976; 

5310; 5952 

Екзема (кожни проблеми, включително херпес).

727; 787; 5000; 1550 

ТРЕТИ ЕТАП – 10 ДНИ
Херпес генитален.
141; 878; 898; 5310; 440; 171; 660; 590; 1175 

Атеросклероза (+херпес зостер и хламидии).

Честоти: 7543; 7521; 4710,4; 3773,2; 3760,2; 1886; 1880;

943,3; 940; 620; 479; 471,6; 470,9; 941,8; 3767,2; 7160; 3343; 

2431; 2323; 1577; 1544; 958; 934; 787; 786; 738; 718; 716; 686; 

668; 643; 576; 574; 573; 572; 563; 554; 542; 453; 446; 436; 425; 

423; 411; 345; 333; 223; 134  

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП –10 ДНИ
Херпес зостер (Херпес Зостер).

1557; 574; 1900; 1550; 727; 787; 880 

Херпес зостер.

2720; 2170; 1865; 1800; 1600; 1550; 1500; 880; 802; 787; 727; 

20 

Херпес симплекс I (Стоматит).

ЧестотиЕ 465; 677; 702; 787; 234; 278; 568; 672 Вирус

Епщейн - Бар.

Честоти: 8768; 6618; 1920; 1032; 1013; 880; 825; 787; 778; 
776; 774; 738; 727; 669; 667; 663; 660; 465; 428; 274; 253; 172; 

ПЕТИ ЕТАП – 10 ДНИ
Вируси общи TR 1.

Честоти: 10000; 7344; 5000; 2950; 2900; 2650; 2600; 1550;

1234; 430; 620; 624; 646; 866; 5148; 2213; 1918; 742,4; 303; 

23,2; 20; 864; 790; 690; 610; 470 

Вируси общи TR 2.

484; 986; 644; 254; 30; 33; 6000; 599; 611; 613; 2127; 2080; 

2050; 2013; 2008; 2003; 2000; 1850; 880; 803; 800; 787; 727; 

660; 484; 465; 440; 35; 500; 200; 68 

Общ курс – 50 дни с повторение след месечна почивка



Желаем на нашите млади 

семейства победа над вирусите  

- с уреди БИОМЕДИС

За медицинска консултация:
Център по интегративна медицина Биомедис 
www.Biomedis.info
За поръчка на уред за биорезонансна терапия:
www.Biomedis.info




