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Infekcja opryszczką możliwa bez jej widocznych objawów? 
 
Osoba zakażona opryszczką płciową, niemająca widocznych objawów choroby, może zarazić 
wirusem inną osobę – takie informacje podaje the Journal of the American Medical Association. 
Według naukowców wirus opryszczki płciowej (wirus HSV) został wykryty u prawie 10 % osób, które 
nie miały jakichkolwiek objawów infekcji.  
 
Jak twierdzi prof. Anna Wald z Uniwersytetu Waszyngtona infekcja HSV jest bardzo powszechna w 
populacji, jednak większość ludzi nie jest świadomym nosicielstwa. Najważniejsze jest to aby 
każda aktywna seksualnie osoba wykonała test sprawdzający obecność wirusa. Na całym świecie 
prawie 536 milionów ludzi jest zakażonych wirusem HSV a do zakażenia najczęściej dochodzi 
poprzez kontakty seksualne z osobami nie posiadającymi widocznych symptomów. Dlatego też 
zastosowanie szczepionek oraz różnego rodzaju testów diagnostycznych jest niezbędne do 
zahamowania rozprzestrzeniania się zakażenia. Warto nadmienić, że każdego roku ok. 23,6 milionów 
ludzi pomiędzy 15-49 rokiem życia zostaje zakażonych opryszczką. W samych Stanach 
Zjednoczonych tylko 10-25 % osób spośród wszystkich zakażonych wie o obecności wirusa w swoim 
organizmie. 
 
Wirus HSV występuje w dwóch typach – 1 i 2. Typ pierwszy zwykle występuje w okolicach twarzy, na 
ustach. Z kolei typ 2 wywołuje objawy w okolicach płciowych. 
 
Większość obecnie prowadzonych badań klinicznych nad wirusem HSV skupia się na ustaleniu jaka 
ilość wirusa HSV prezentowana na powierzchni genitaliów jest potrzebna do tego aby zainfekować 
drugą osobę. Drugi nurt badań z kolei dotyczy opracowania formuły leku, który pozwalałby na 
wzmocnienie działania naszego układu odpornościowego w walce z zakażeniem HSV. 
 
W Polsce od kilku lat dostępne są testy, które pozwalają na jednoznaczną diagnozę zakażenia 
opryszczką płciową, również u pacjentów nie posiadających widocznych objawów infekcji. 

 
Notka do redakcji:  
 

Firma testDNA istnieje na polskim rynku od 2003 r. specjalizując się w analizach ojcostwa i 
pokrewieństwa oraz diagnostyce medycznej. Obecnie laboratorium posiada ponad 100 punktów 
pobrań zlokalizowanych na terenie całego kraju jak i za granicą. Szczegółowe informacje zawarte są 
na stronie www.testDNA.pl 
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