ZDROWIE

MONONUKLEOZA
ZAKAŹNA
Mononukleoza zakaźna – pod tą egzotycznie brzmiącą nazwą kryje się choroba wywoływana przez powszechnie występujący wirus Epsteina-Barr (EBV). Prawie każdy
człowiek w ciągu swojego życia miał lub będzie mieć z nim kontakt. Szacuje się,
że ponad 90% światowej populacji jest zakażona EBV. Czy jest on zatem groźny dla
zdrowia? To zależy. Większość zakażeń przebiega bezobjawowo lub w łagodny sposób.
Niestety zdarza się, że zakażenie może przyjąć ciężki przebieg, a nawet zagrażać życiu.

12

ZDROWIE
JAK DOCHODZI DO ZAKAŻENIA
Wirusem EBV można zarazić się od chorego, ale także od osoby, która nie ma
objawów zakażenia, a jest nosicielem
wirusa. Do transferu dochodzi przez
bezpośredni kontakt z zakażoną śliną. Stąd wzięła się potoczna nazwa
mononukleozy zakaźnej, czyli choroba
pocałunków. Do zarażenia dochodzi
też często poprzez, np. picie z jednej
butelki, wspólne jedzenie tej samej
potrawy, korzystanie z jednej szczoteczki do zębów czy wkładanie przez
dzieci do ust przedmiotów, mających
wcześniej kontakt z zakażoną śliną, takich jak zabawki czy smoczki. Wirus nie
przenosi się drogą kropelkową, więc
nie ma potrzeby izolowania chorych,
a przebywanie z nimi w tym samym
pomieszczeniu jest bezpieczne.
Do zakażenia dochodzi najczęściej
w wieku dziecięcym. W pierwszej dekadzie życia rzadko dochodzi do wystąpienia objawów lub są one bardzo
skąpe, stąd często można je przeoczyć.
Najczęściej mononukleozę zakaźną
diagnozuje się u nastolatków i osób
dorosłych w wieku około 15-25 lat.

OBJAWY
Na początku infekcji objawy są mało
charakterystyczne. Występują bóle
mięśniowe oraz ogólne zmęczenie.
Dopiero po kilku dniach występuje
tak zwana triada objawów charakterystycznych dla mononukleozy zakaźnej:
podwyższona temperatura ciała, ból

gardła oraz powiększenie migdałków
podniebiennych i węzłów chłonnych
na szyi. Temperatura wzrasta często
powyżej 38,5ºC. Jak na zakażenie wirusowe wysoka temperatura utrzymuje

się długo, bo często powyżej 10 dni.
Zdarza się, że trwa nawet powyżej
dwóch tygodni i pomimo podawania
leków przeciwgorączkowych, nie udaje
się jej zbić.

Na początku infekcji objawy są mało charakterystyczne. Występują bóle mięśniowe oraz ogólne zmęczenie. Dopiero po kilku dniach występuje tak zwana
triada objawów charakterystycznych dla mononukleozy zakaźnej: podwyższona temperatura ciała, ból gardła oraz powiększenie migdałków podniebiennych i węzłów chłonnych na szyi. Temperatura wzrasta często powyżej
38,5ºC. Jak na zakażenie wirusowe wysoka temperatura utrzymuje się długo,
bo często powyżej 10 dni. Zdarza się, że trwa nawet powyżej dwóch tygodni
i pomimo podawania leków przeciwgorączkowych, nie udaje się jej zbić.
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Powiększenie migdałków oraz węzłów
chłonnych to najbardziej charakterystyczny z objawów. Na migdałkach
można także zaobserwować szary nalot. Ból gardła i powiększenie migdałków może doprowadzić do problemów
z oddychaniem, co jest najczęstszym
wskazaniem do hospitalizacji chorego. Obrzęk tkanek miękkich i zwężenie
górnego odcinka dróg oddechowych
jest przyczyną występowania wtórnego zakażenia bakteryjnego gardła.
Powiększenie węzłów chłonnych to najdłużej występujący z objawów. Może
trwać nawet do pół roku po ostrej fazie
infekcji. Węzły chłonne mogą osiągać
rozmiar nawet powyżej 3 cm. Są tkliwe,
ale da się je swobodnie przesuwać.
Mniej charakterystycznym objawem
jest tak zwana osutka skórna. Są to
różnego rodzaju wysypki. Mogą wy-

żółtaczki i mija samoistnie po około
4 tygodniach. Powoduje kilkukrotny
wzrost aktywności aminotransferaz
wątrobowych. Powiększenie śledziony
w bardzo rzadkich przypadkach może
skutkować samoistnym pęknięciem.
Jest to bardzo niebezpieczny stan, który niestety często prowadzi do zgonu
pacjenta.
Sporą grupą powikłań mononukleozy
zakaźnej są powikłania hematologiczne, takie jak małopłytkowość i niedokrwistość. U niektórych pacjentów
może jednak dojść do poważniejszych
powikłań hematologicznych, wymagających specjalistycznej opieki lekarskiej.
Rzadkimi, ale również groźnymi powikłaniami mononukleozy zakaźnej są
powikłania neurologiczne. Najbardziej
niebezpiecznym jest zapalenie mó-

Najpoważniejszym późnym powikłaniem
zakażenia EBV są nowotwory złośliwe. Wykazano związek pomiędzy przebytą mononukleozą zakaźną a późniejszym występowaniem chłoniaka Burkitta, chłoniaka Hodgkina,
białaczki NK-komórkowej oraz nowotworami
jamy nosowo-gardłowej.
stępować na tułowiu i kończynach.
Często występuje też na skutek nieprawidłowego rozpoznania i podania antybiotyku (głównie ampicyliny
i amoksycyliny, ale także cefalosporyny
czy makrolidów). W takim wypadku
na skórze pojawiają się odropodobne,
swędzące plamisto-grudkowe zmiany.
Kolejnym objawem choroby jest
obrzęk wątroby i śledziony. Nie występuje u wszystkich zakażonych,
ale jest zdecydowanie jednym z bardziej niebezpiecznych. Tutaj chorzy
często skarżą się na brak apetytu, ból
brzucha, uczucie pełności. Zapalenie
wątroby najczęściej przebiega bez
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zgu oraz opon mózgowo-rdzeniowych.
Mogą wystąpić także napady drgawek.
Czasami dochodzi do porażenia nerwów czaszkowych.

stawianiu diagnozy. Choroba może być
mylona z anginą czy zakażeniami innymi wirusami. Aby wykluczyć pomyłkę
w diagnozie, lekarz zleca badania laboratoryjne, mające na celu identyfikację
zakażenia wirusem EBV.

LECZENIE
Gdy diagnoza jest już postawiona,
można wdrożyć leczenie. Niestety nie
udowodniono, aby podawanie leków
przeciwwirusowych przynosiło korzystne rezultaty przy leczeniu zakażenia
EBV. Leczenie antybiotykami jest tym
bardziej niezasadne, chyba że dojdzie
do wtórnego bakteryjnego zakażenia,
np. paciorkowcowej infekcji gardła. Tutaj jednak należy pamiętać o tym, że
antybiotyki (głównie penicylina i ampicylina) mogą powodować skórne reakcje, czasami wymagające obserwacji
pacjenta w szpitalu.
Farmakologiczne leczenie mononukleozy zakaźnej obejmuje podawanie
leków niwelujących już występujące
objawy. Najczęściej podaje się leki przeciwgorączkowe oraz przeciwbólowe
(paracetamol lub niesteroidowe leki
przeciwzapalne). Można także stosować
miejscowe leki uśmierzające ból gardła. Gdy stan chorego tego wymaga,
podawane są leki sterydowe (o tym
jednak decyduje lekarz podczas pobytu
chorego w szpitalu). Gdy wystąpi zapalenie wątroby, można stosować leki
hepatoprotekcyjne.

Najpoważniejszym późnym powikłaniem zakażenia EBV są nowotwory
złośliwe. Wykazano związek pomiędzy przebytą mononukleozą zakaźną
a późniejszym występowaniem chłoniaka Burkitta, chłoniaka Hodgkina,
białaczki NK-komórkowej oraz nowotworami jamy nosowo-gardłowej.

Podczas choroby zaleca się pacjentom
ogólny odpoczynek, leżenie w łóżku,
zwiększoną podaż płynów, zwłaszcza
gdy występuje wysoka gorączka. Dieta
chorego powinna być lekkostrawna. Bardzo ważne jest zachowanie ostrożności
i ograniczenie wysiłku fizycznego nawet
do miesiąca po wystąpieniu pierwszych
objawów. Ma to na celu uniknięcie pęknięcia powiększonej śledziony.

Ze względu na to, że objawy mononukleozy zakaźnej nie są charakterystyczne, należy postępować ostrożnie przy
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gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

