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επιστημονικές σελίδες

Κλινική εικόνα
Μετά από χρόνο επώασης που κυμαίνεται 

συνήθως από 30-50 ημέρες, η νόσος εκδηλώ-
νεται με ανορεξία, καταβολή, κακουχία, κεφα-
λαλγία, μυαλγίες, πυρετό, κυνάγχη και διόγκω-
ση των αμυγδαλών οι οποίες καλύπτονται με ε-
πίχρισμα όμοιο μ’ εκείνο της στρεπτοκοκκικής 
αμυγδαλίτιδας ή και της διφθερίτιδας. Στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις παρατηρείται διόγκω-
ση περιφερικών λεμφαδένων κυρίως τραχηλικών 
και σπανιότερα μασχαλιαίων και βουβωνικών. 
Στο 50% περίπου των ασθενών διαπιστώνεται 
σπληνομεγαλία ενώ σε μικρότερο ποσοστό δι-
όγκωση του ήπατος.

Συχνά παρατηρείται πετεχειώδες εξάνθημα το 
οποίο εντοπίζεται στα όρια μαλακής και σκληρής 
υπερώας, ενώ σε αρκετούς ασθενείς εμφανίζε-
ται ένα γενικευμένο κηλιδοβλατιδώδες, κνιδω-
τικό η πετεχειώδες εξάνθημα. Η εμφάνιση του 
εξανθήματος για άγνωστους λόγους ακολουθεί 
συχνότερα τη χορήγηση αμπικιλλίνης ή αμοξυ-
κιλλίνης, ενώ έχει επίσης περιγράφει μετά τη λή-
ψη αζιθρομυκίνης, λεβοφλοξασίνης, κεφαλεξίνης 
και πιπερακιλλίνης/ναζομπακτάμης. Παλαιότερα 
εθεωρείτο ότι η συχνότητα εμφάνισης του σχε-
τιζόμενου με τη λήψη β-λακταμών εξανθήματος 
φτάνει το 70-90%, σήμερα όμως θεωρείται ότι 
είναι μάλλον μικρότερη.

Εργαστηριακά ευρήματα
Διαπιστώνεται λευκοκυττάρωση με υπερίσχυ-

ση των λεμφοκυττάρων, ο απόλυτος αριθμός 
των οποίων ξεπερνά τα 4500/ml. 

Πολλά απ’αυτά τα λεμφοκύττρα (περισσό-
τερα και από το 10% του συνολικού αριθμού 
των λευκοκυττάρων) είναι άτυπα δηλ. μεγα-
λύτερα από τα φυσιολογικά, με άφθονο κυτ-
ταρόπλασμα και ευμεγέθη, ωχρό και ποικίλου 
σχήματος πυρήνα. Συχνά παρατηρείται αύξη-
ση των τρανσαμινασών και της χολερυθρίνης. 

Χαρακτηριστικό της νόσου αποτελεί η ανεύρε-
ση ετερόφιλων αντισωμάτων (αντισώματα τα ο-
ποία προκαλούν τη συγκόλληση των ερυθρών 
αιμοσφαιρίων προβάτου, αλόγου κ.λπ.) με την 
κλασσική μέθοδο Paul’Bunnell ή με τροποποί-
ηση αυτής (Monotest). 

Σήμερα στην καθημερινή πράξη γίνεται με 
ELISA ή ανοσοφθορισμό, αναζήτηση ειδικών α-
ντισωμάτων κατά συγκεκριμένων ιικών αντιγό-
νων (ΕΑ early antigen, VCA vival Copsid antigen, 
EBNA Epstein-Barr nuclear antigen). Στη διάγνω-
ση μας βοηθά κυρίως η διαπίστωση ότι κατά την 
οξεία νόσο παρατηρείται μια αύξηση (από την 
3η κιόλας ημέρα) στα lgΜ anti VCA τα οποία ε-
λαττώνονται αργότερα στην πορεία της νόσου 

καθώς επίσης και μια αύξηση στα lgΜ anti-VGA 
η οποία επιμένει δια βίου. Σε μερικές περιπτώ-
σεις (πχ σε μεταμοσχευμένους ασθενείς) μπο-
ρεί να γίνει με PCR αναζήτηση του ίδιου του ιού 
Εpstein-Barr στο αίμα του ασθενούς. 

Διαφορική διάγνωση
Η διαφορική διάγνωση θα πρέπει να γίνει από 

λοίμωξη από στρεπτόκοκκο, γονόκοκκο, CMV, 
τοξόπλασμα, μυκόπλασμα, HIV, ερυθρά, ηπατί-
τιδα, λευχαιμία ή λέμφωμα, σύνδρομο υπερευ-
αισθησίας στην καρβαμαζεπίνη κ.α.

Επιπλοκές 
Στις επιπλοκές της νόσου περιλαμβάνονται: 

ρήξη σπληνός, απόφραξη της αναπνευστικής 
οδού από μεγάλη διόγκωση των αμυγδαλών, 
δευτεροπαθής βακτηριακή λοίμωξη του φά-
ρυγγα (συχνά στρεπτοκοκκική), αυτοάνοση 
αιμολυτική αναιμία, περικαρδίτιδα, μυοκαρδί-
τιδα, εγκεφαλίτιδα, άσηπτη μηνιγγίτιδα, εγκάρ-
σια μυελίτιδα, σύνδρομο Guillain-Barr·, διάμε-
ση πνευμονία κ.α. 

Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο ιός 
Epstein Barr έχει ενοχοποιηθεί για ογκογενετι-
κές ιδιότητες και έχει συνδεθεί με την ανάπτυξη 
καρκινώματος του ρινοφάρυγγα, λεμφώματος 
Βurkitt και άλλων μη Hodgkin λεμφωμάτων κα-
θώς και λευκοπλακίας στο στόμα που αποτελεί 
προκαρκινική κατάσταση

Θεραπεία
Η νόσος συνήθως αυτοϊάται και δεν απαιτεί-

ται κάποια ιδιαίτερη θεραπεία εκτός από την α-
ποφυγή κόπωσης και συμπτωματική αγωγή. Σε 
σπάνιες περιπτώσεις επιπλοκών όπως απόφρα-
ξη των αεραγωγών από διογκωμένο λεμφικό ι-
στό, θρομβοκυττοπενία ή αυτοάνοση αιμολυτι-
κή αναιμία συνιστάται η χορήγηση κορτικοστε-
ροειδών για βραχύ χρονικό διάστημα. 

Λοιμώδης μονοπυρήνωση

Infectious Mononucleosis

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΣΤΥΛιΑΝΗ ΤΣΟΥΚΑΛΑ
Ειδικευόμενες Δερματολογικής Κλινικής Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»

Η λοιμώδης μονοπυρήνωση είναι μια οξεία λοιμώδης νόσος που οφείλεται στον ιό 

Εpstein-Barr (ΕB-ανθρώπινος ερπητοϊός τύπου 4). Προσβάλλει κυρίως εφήβους και 

νεαρούς ενήλικες, ενώ στις υπόλοιπες ηλιακιακές ομάδες η λοίμωξη εκδηλώνεται 

συνήθως με άτυπη, ήπια ή υποκλινική μορφή. Μεταδίδεται με το σίελο, είτε 

απευθείας από άτομο σε άτομο, είτε με πρόσφατα μολυσμένα αντικείμενα καθώς 

και σπάνια με μετάγγιση αίματος. Τελευταία συζητείται η πιθανότητα μετάδοσης 

της νόσου και με σεξουαλική επαφή.

H νόσος εκδηλώνεται με ανο-
ρεξία, καταβολή, κακουχία, 
κεφαλαλγία, μυαλγίες, πυρετό, 
κυνάγχη και διόγκωση των 
αμυγδαλών οι οποίες καλύπτονται 
με επίχρισμα όμοιο μ’ εκείνο της 
στρεπτοκοκκικής αμυγδαλίτιδας ή 
και της διφθερίτιδας 




