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Τι εύναι Λοιμώδησ Μονοπυρόνωςη;




Λοιμώδησ μονοπυρήνωςη ή αλλιώσ
νόςοσ του φιλιού είναι ένα
μεταδοτικό κλινικό ςύνδρομο. Η νϐςοσ
εμφανύζεται ςτον οργανιςμϐ ϐταν
προςβληθεύ απϐ απϐ τον ιϐ Epstein-Barr
(EBV), ο ϐποιοσ εύναι υπεϑθυνοσ και για
την εμφϊνιςη τησ νϐςου Hodgkin και
επιπλϋον του Λεμφώματοσ Burkitt .
Αφορϊ κυρύωσ τουσ εφόβουσ, καθώσ
επύςησ και τουσ νεαροϑσ ενόλικεσ.
Προςβϊλλει το ςϑςτημα των
λεμφαδϋνων, το ςυκώτι και κϊποιεσ
φορϋσ εμφανύζει εξανθόματα ςτο δϋρμα.
Ο ιϐσ Epstein- Barr επιτύθεται ςτα λευκϊ
αιμοςφαύρια κυρύωσ ςτα Βλεμφοκϑτταρα, τα οπούα διακρύνουν τα
αντιγϐνα και παρϊγουν ςυγκεκριμϋνα
αντιςώματα. Η λοιμώδησ μονοπυρόνωςη
βρύςκεται ςε ϋξαρςη τα τελευταύα χρϐνια
και ειδικϐτερα τισ εποχϋσ τησ Άνοιξησ και
του Φθινοπώρου .

Λύγα λϐγια για τον ιϐ epstein - barr




Ο ιϐσ Epstein-Barr ( EBV) ό
ανθρώπινοσ ερπητοώϐσ, εύναι ο
πιο κοινϐσ μεταμορφωτικϐσ
ερπητοώϐσ ςτον ϊνθρωπο.
Μεταδίδεται ςυνηθέςτερα
με τη ςτοματική μεταφορά
ςάλιου αλλά και από
γεννητικέσ εκκρίςεισ.
Πρϋπει να τονύςουμε ϐτι δεν
ςυγκαταλϋγεται ςτα
αφροδύςια νοςόματα και να
τον διαχωρύςουμε απϐ τον ιϐ
του AIDS ό και τησ Ηπατύτιδασ,
ο ιϐσ Epstein-Barr αρκετϋσ
φορϋσ διαμϋνει ςτον
οργανιςμϐ και μετϊ το πϋρασ
τησ νϐςου.

Περιγραφό ιοϑ:




Ένα κανονικϐ κϑτταρο
EBV ϋχει δύκλωνο DNA ιϐ,
που περικλεύεται απϐ
πρωτεώνικό κϊψα. Το
καψύδιο περιβϊλλεται απϐ
μια πρωτεϏνη και αυτό με
τη ςειρϊ τησ απϐ λιπιδικό
μεμβρϊνη.
Η ιικό μεμβρϊνη ό ιικό
κυτταροκύνη, την vIL-10,
εύναι ενςωματωμϋνη με
γλυκοπρωτεϏνεσ που εύναι
απαραύτητα για την
ειςχώρηςη τουσ ςτο
κϑτταρο.

Τρϐποι μετϊδοςησ:




Η λοιμώδησ
μονοπυρόνωςη
ονομϊζεται ϐπωσ
προαναφϋραμε και νϐςοσ
του φιλιοϑ . Τα υγρϊ του
ςτϐματοσ μεταφϋρουν το
μολυςματικϐ μεταδοτικϐ
ιϐ EBV και ϊλλα νοςόματα
απϐ το ϊτομο που νοςεύ
ςτον υγιό.
Αυτϐ ςημαύνει ϐτι
μεταδύδεται ϐχι μϐνο με
το φιλύ αλλϊ με κϊθε
τρϐπο επαφόσ με το
ςϊλιο, αςθενοϑσ ό φορϋα
ϐπωσ με την κοινό χρόςη
ποτηριοϑ.

Τρϐποι μετϊδοςησ:








Σε απηό ην ρξνληθό
δηάζηεκα ν ηόο κεηαδίδεηαη
θαη ζε άιια άηνκα.
Δπίζεο κεηαδίδεηαη κε ηα
ζηαγνλίδηα ηνπ βήρα ή ηνπ
θηεξλίζκαηνο ελόο
κνιπζκέλνπ αηόκνπ.
Δίλαη ζεκαληηθό λα
ηνλίζνπκε όηη ζηα παηδηά
κεηαδίδεηαη από ηνλ
νηθνγελεηαθό πεξίγπξν θαη
από ην ζίειν ησλ
ζπκκαζεηώλ ηνπο.
Δλώ νη ελήιηθεο θαη νη
έθεβνη πεξηζζόηεξν δηα
κέζσ ηνπ θηιηνύ.

Συμπτώματα:
Τν άηνκν πνπ έρεη κνιπλζεί από
ηνλ ηό ζα εκθαλίζεη
ζπκπηώκαηα κεηά από 4 έσο 8
εβδνκάδεο θαη είλαη ε ρξνληθή
πεξίνδνο επώαζεο. Τηο πξώηεο
εκέξεο ν αζζελήο παξνπζηάδεη:


Κόπωζη



Ανοπεξία



Πονοκέθαλο



Ρίγορ



Φαπςγγίηιδα










Αθνινπζεί πςειόο ππξεηόο θαη ε
θαξπγγίηηδα ρεηξνηεξεύεη.
Οη ιεκθαδέλεο εκθαλίδνληαη
δηνγθσκέλεο, ζπγθεθξηκέλα ζηελ
πεξηνρή ηνπ ιαηκνύ, δειαδή ησλ
νπίζζησλ ηξαρειηθώλ, καζραιηαίσλ θαη
βνπβσληθώλ ιεκθαδέλσλ.
Ο ζπλδπαζκόο ηεο δηόγθσζεο ησλ
ιεκθαδέλσλ παξάιιεια κε ηελ
αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ
ζώκαηνο πηζαλόλ λα νδεγήζεη ζηελ
εμάπισζε ηνπ ηνύ ζε όια ζρεδόλ ηα
όξγαλα ηνπ αζζελνύο.
Η δηόγθσζε ησλ ιεκθαδέλσλ
ζηακαηάεη πεξίπνπ κεηά από πέληε
εβδνκάδεο.
Σηα παηδηά, ηδηαίηεξα όζν είλαη πην
κηθξά ε εηθόλα δηαθνξνπνηείηαη ιίγν
κε πην έληνλε ζπιελνκεγαιία,
επαηνκεγαιία, ξηλίηηδα θαη βήρα ελώ
ην εμάλζεκα είλαη πην επδηάθξηην.

Κλινική εικόνα:
Ο αζθενήρ παποςζιάζει
ζςνήθωρ:
1. Υςειόο ππξεηόο κέρξη 40νC
2. Καθνπρία
3. Λεκθαδελνπάζεηα ηξαρειηθή
ή δηάρπηε
4. Φαξπγγαιγία
πάνια μποπεί να ζςνςπάπξει
1. Φαξπγγνακπγδαιίηηδα
2. Δμάλζεκα θειηδνβιαηηδώδεο
3. Σπιελνκεγαιίαεπαηνκεγαιία
4. Γηάξξνηα



Ωζηόζν, αξθεηά ζπρλά
ε θιηληθή εηθόλα είλαη
άηππε.



Έηζη δπζθνιεύεη ηε
δηάγλσζε ηεο λόζνπ από
ηνπο ζεξάπνληεο ηαηξνύο
αθνύ ηα ζπκπηώκαηα
παξαπέκπνπλ θαη ζε
άιιεο αζζέλεηεο.

Θεραπεία:


Θεπαπεία για ηη νόζο ηηρ
λοιμώδοςρ μονοπςπήνωζηρ
δεν ςπάπσει, καθώρ είναι
αςηοιώμενη νόζο.



Φνξεγνύληαη θάξκαθα γηα
ηελ αληηκεηώπηζε ησλ
ζπκπησκάησλ .



Τελ πξώηε εβδνκάδα είλαη
αλαγθαία ε δηακνλή ηνπ ζην
ζπίηη, γηα ηε ζεξαπεία ηεο
λόζνπ είλαη απαξαίηεηα ηα
αληηππξεηηθά θάξκαθα αθνύ
ν ππξεηόο είλαη πςειόο θαη
ζηαζεξόο γηα αξθεηό θαηξό.

Θεραπεία:








Η θαιύηεξε ζεξαπεία είλαη ε πιήξεο
θαηάθιηζε, μεθνύξαζε θαη θαιή
πγηεηλή ώζηε λα κελ εκθαληζηεί ζην
αζζελή επηπινθέο πλεπκνληθέο
ινηκώμεηο ή επαηίηηδεο.
Έρεη κεγάιε ζεκαζία νη λνζνύληεο
λα πξνζέρνπλ ηε δηαηξνθή ηνπο, λα
κελ αζινύληαη γηαηί ν ζπιήλαο είλαη
δηνγθσκέλνο θαη κπνξεί λα επέιζεη
επθνιόηεξα ξήμε ηνπ ζπιήλα.
Σε πεξίπησζε πνπ νη αδέλεο έρνπλ
δηνγθσζεί ηόζν πνιύ ώζηε λα
πξνθαιέζνπλ δύζπλνηα, ηόηε δίλεηαη
θνξηηδόλε κε ζθνπό λα κηθξύλνπλ.
Ο ηξόπνο ζεξαπείαο είλαη παξόκνηνο
θαη ζηα παηδηά. Σπγθεθξηκέλα όκσο
πξέπεη λα κελ έξρνληαη ζε επαθή κε
άιια παηδηά πνπ εκθαλίδνπλ
κνιύλζεηο ηεο αλώηεξεο
αλαπλεπζηηθήο νδνύ.

Εμφάνιςη λεμφώματοσ :


Λέμθωμα είναι ένα είδορ
καπκίνος, πνπ αθνξά θαη μεθηλά
θπξίσο από ηα ιεκθνθύηηαξα ηνπ
αλνζνπνηεηηθνύ καο ζπζηήκαηνο,
γίλεηαη κε ιίγα ιόγηα αλώκαινο
αλαδηπιαζηαζκόο θπηηάξσλ θαη ν
θύθινο ηεο δσήο ηνπο δελ
εμειίζζεηαη ζσζηά.



Σηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ζαλ
έλαο ζπκπαγήο όγθνο ησλ
ιεκθνεηδή θπηηάξσλ.



Σα λεμθώμαηα σωπίζονηαι ζε 2
μεγάλερ καηηγοπίερ:

1.

Ση νόζο Hodgkin
ηο κακοήθερ ή μη Hodgkin
λέμθωμα

2.

Εμφάνιςη λεμφώματοσ :






Σο λέμθωμα Burkitt
ζςγκαηαλέγεηαι ζηην
καηηγοπία ηων μη- Hodgkin
λεμθωμάηων.
Ωζηόζν ηα ζπάληα ιεκθώκαηα
ζπκπιέθνληαη ζπλήζσο κε ηνλ
ηό EBV.
Σο λέμθωμα Burkitt
ζςζσεηίζεηαι με ηο ιό EpsteinBarr, όπωρ έσει παπαηηπηθεί
παπαπάνω είναι ο ίδιορ πος
πποκαλεί και ηη λοιμώδη
μονοπςπήνωζη.

Λέμφωμα burkitt




Ο ηόο Epstein –Barr έρεη
εκπιαθεί κε ηελ παζνγέλεηα
δηαθόξσλ όγθσλ ζηνλ άλζξσπν
όπσο είλαη ην ιέκθσκα Burkitt,
ιεκθώκαηα από Β θύηηαξα,
ζπγθεθξηκέλα όκσο ζε αζζελείο
κε επίθηεην ζύλδξνκν
αλεπάξθεηαο .
Πξόθεηηαη, δειαδή, γηα έλα
είδνο θαξθίλνπ ησλ Β
ιεκθνθπηηάξσλ ηεο γλάζνπ, ν
νπνίνο εκθαλίδεηαη ζε
αζπλήζηζηε γεσγξαθηθή
θαηαλνκή.

Λέμφωμα burkitt






Τα παηδηά ηεο Αθξηθήο έρνπλ
κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα λα
πάζνπλ ιέκθσκα Burkitt, γηαηί
δελ κπνξνύλ λα θαηαπνιεκήζνπλ
ηε κόιπλζε από EBV, αθνύ
έρνπλ απνδπλακσζεί από ηελ
εινλνζία(Falciparum Malaria).
Η ζπρλόηεηα ζηελ Αθξηθή
αθόκε θαη ζήκεξα γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε κνξθή παηδηθνύ
θαξθίλνπ είλαη πςειόηεξε από
θάζε άιιε πεξηνρή ζηνλ θόζκν.
Απηό νθείιεηαη ζηνλ ζπζρεηηζκό
ηνπ ιεκθώκαηνο Burkitt κε ηνλ ίν
Epstein- Barr ζε πνζνζηό κέρξη
θαη 95%. Με ιίγα ιόγηα όινη νη
αζζελείο ζηα θύηηαξα ηνπ όγθνπ
θέξνπλ ην γνληδίσκα ηνπ EBV. Ο
ηόο εκθαλίδεηαη ιηγόηεξν ζπρλά
ζε αζζελείο εθηόο Αθξηθήο.

Συμπτώματα




Σηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο,
ην πην ζπλεζηζκέλν
ζύκπησκα είλαη ην
πξήμηκν ζηελ θνηιηά πνπ
μεθηλάεη από ην έληεξν.
Τν ιέκθσκα Burkitt είλαη
δπλαηόλ λα επεξεάζεη θαη
άιια δσηηθά όξγαλα όπσο
ην κάηη, νη σνζήθεο, ηα
λεθξά, θαη ηνπο αδεληθνύο
ηζηνύο ζπγθεθξηκέλα ηνπ
ζηήζνπο, ηνπ ζπξενεηδνύο
ή ησλ ακπγδαιώλ.

Συμπτώματα




Σηελ Αθξηθαληθή ήπεηξν
επεξεάδεη ζπλήζσο ηε γλάζν. Οη
ελήιηθεο κπνξεί λα εκθαλίζνπλ
σο πξώηα ζπκπηώκαηα ηνπ
ιεκθώκαηνο Burkitt, πξήμηκν ζε
θάπνην ιεκθηθό θόκβν,
πξεζκέλε θνηιηαθή ρώξα,
πξνθαιώληαο πόλν.
Αλ ν όγθνο ππάξρεη ζην ζηήζνο
ηόηε είλαη πηζαλόλ λα
πξνθαιέζεη πίεζε ζηνλ
αεξαγσγό θαη δπζθνιία ζηελ
αλαπλνή. Τν πην ζπρλό
ζύκπησκα είλαη έλαο κεγάινο
όγθνο ζηελ θνηιηαθή ρώξα ηνπ
παηδηνύ.

Μικροί αςθενείσ με λέμφωμα Burkitt.
Φαίλεηαη ε δηάζπαζε ησλ δνληηώλ θαη ε
κεξηθή απόθξαμε ηεο αλαπλεπζηηθήο
νδνύ.

Δπηά ρξνλώλ αγνξάθη από ηελ
Αιγεξία κε ηζηνξηθό αξθεηώλ κελώλ
ηεο δηάγλσζεο, κε νίδεκα ζηε γλάζν,
έρεη ππνβιεζεί ζε αγσγή κε
αληηβηνηηθά.

Ο όγθνο είλαη πιεγσκέλνο θαη
μεξακέλνο.

Μικροί αςθενείσ με λέμφωμα Burkitt.
Παηδί κε όγθν, κε πξνεμνρή ζην δεμί
ηνπ κάηη, ιόγσ εκθάληζεο ηνπ όγθνπ
ζηε γλάζν.

Κνηιηαθό πξήμηκν από ηελ εκθάληζε
ηνπ ιεκθώκαηνο ζε θνξηηζάθη.

Κλινική εικόνα:
Η θιηληθή εηθόλα ελόο αζζελή είλαη
ε αθόινπζε:
1.

Αλώδπλε δηόγθσζε ζην ιαηκό
θαη ζηε καζράιε

2.

Νπρηεξηλή εθίδξσζε

3.

Αλεμήγεηνο ππξεηόο

4.

Απώιεηα βάξνπο θαη θόπσζε

5.

Βήραο ή δπζθνιία ζηελ αλαπλνή

6.

Δπίκνλε θαγνύξα ζε όιν ην
ζώκα

7.

Οίδεκα ή δηόγθσζε ζηελ
βνπβσληθή πεξηνρή

Θεραπεία:

•

Αηζηόδνμν είλαη ην γεγνλόο όηη ην
ιέκθσκα παξνπζηάδεη ηα
κεγαιύηεξα πνζνζηά ίαζεο από ηα
ππόινηπα είδε θαξθίλνπ. Ο ζηόρνο
ηεο ζεξαπείαο είλαη ε ππνρώξεζε
ηεο αζζέλεηαο ή ηεο ίαζεο ηεο.
Οι κςπιόηεποι ηπόποι θεπαπείαρ
ηος λεμθώμαηορ είναι:
Φεκεηνζεξαπεία & Αθηηλνζεξαπεία

•

Θεξαπεία κε κνλνθισληθό αληίζσκα

•

Θεξαπεία πςειήο δόζεο κε ηελ
ππνζηήξημε ησλ βιαζηηθώλ
θπηηάξσλ

•

Θεξαπείαο κε θνξηηθνζηεξνηδή





Πρόγνωςη:


Η πξόγλσζε εμαξηάηαη ζε κεγάιν
βαζκό από:
• ηελ έθηαζε ηεο λόζνπ
• ηελ παξνπζία ή απνπζία ηεο
κεηάζηαζεο
• ηε αληαπόθξηζε ζηε ζεξαπεία
• ηελ ειηθία θαη ηε γεληθή πγεία ηνπ
παηδηνύ
• ζηελ αλνρή ηνπ παηδηνύ από
ζπγθεθξηκέλα θάξκαθα θαη ηηο
δηαδηθαζίεο ή ηηο ζεξαπείεο θαη
• λέεο εμειίμεηο ζηε ζεξαπεία



Γηα ηελ κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ
απηνύ λέεο κέζνδνη ζπλερώο
αλαθαιύπηνληαη έηζη ώζηε λα
βειηησζεί ε ζεξαπεία θαη λα κεησζνύλ
νη παξελέξγεηεο.

Νοςηλευτική φροντίδα








Η λνζειεπηηθή θξνληίδα αζθείηαη ζε έλα
άηνκν πξηλ αθόκα γελλεζεί, θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ , αιιά θαη κέρξη ηε
ζηηγκή πνπ έρεη πεζάλεη.
Η δνπιεηά ηεο λνζειεύηξηαο είλαη αξθεηά
ζεκαληηθή αθνύ πξέπεη λα ππνζηεξίμεη
ηνλ αζζελή ηεο, γηα λα κπνξέζεη λα
μεπεξάζεη θαη λα αληηκεησπίζεη ην
πξόβιεκά ηνπ.
Δίλαη αλαγθαίν λα πιεξνθνξεί
θαζεκεξηλά θαη ρσξίο ριεπαζκνύο ηνπο
αξξώζηνπο ηεο.
Αλ παξαηεξήζεη δηαθνξεηηθή
ζπκπεξηθνξά ζηνλ άξξσζην ζα πξέπεη λα
ελεκεξώζεη ην γηαηξό γηα ηελ παξάμελε
αιιαγή ηνπ θαη λα ηνπ δίλεη κεγαιύηεξε
ζεκαζία, ρσξίο όκσο λα μεθύγεη από ηα
όξηα ηεο δνπιεηάο θαη λα ζπλδέεηαη
ζπλαηζζεκαηηθά καδί ηνπο.

Νοςηλευτική φροντίδα






Η ςπρηθή θαηάζηαζε ηνπ αξξώζηνπ
βξίζθεηαη ζε έλα αζηαζέο θαη
κεηαβαιιόκελν έδαθνο, ιόγσ ηεο
ζσκαηηθήο ηνπ εμαζζέλεζεο.
Η λνζειεύηξηα ή ν λνζειεπηήο
πξέπεη λα πξνζθέξεη ζηαζεξόηεηα
θαη λα δηαηεξήζεη ηελ ςπρηθή πγεία
ηνπ αζζελνύο ζε πςειά επίπεδα.
Δίλαη αλαγθαίν ε λνζειεύηξηα λα
ελεκεξώζεη ηνλ αζζελή ηεο γηα
ιέκθσκα θαη λα ηνπ παξέρεη
ζπκβνπιέο γηα ηελ δσή θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο αζζέλεηαο- ζεξαπείαο.
Δπηπιένλ, είλαη θαιό λα δίλεη
πιεξνθνξίεο ζηνπο θξνληηζηέο γηα
ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο αλάγθεο ηνπ
αζζελνύο αιιά θαη ζηνπο θίινπο κε
κε-Hodgkin ιέκθσκα, ώζηε λα
ζπκπεξηθέξνληαη κε ηνλ
θαηαιιειόηεξν δπλαηό ηξόπν ζην
άηνκν πνπ λνζεί .

Νοςηλευτική φροντίδα






Θα πξέπεη λα εθπαηδεύνληαη νη
λνζειεπηέο, ώζηε λα κπνξνύλ λα
κεηαδώζνπλ ζηνπο αξξώζηνπο
ηηο γλώζεηο ηνπο.
Δπίζεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε
λα ζπδεηήζεη κε ηνλ άξξσζην
γηα ηε αζζέλεηα ηνπ θαη ηε
ζεξαπεία ηνπ πην εύθνια. Καιό
ζα ήηαλ λα ηνλίζεη ζηνλ
νηθνγελεηαθό πεξίγπξν όηη δελ
ρξεηάδεηαη λα απνκνλώζνπλ ηνλ
αζζελή αιιά λα ηνλ δηαηεξήζνπλ
ζηε θνηλσλία.
Δίλαη θαιό λα πξνσζήζεη ηνπο
αζζελείο ζε εηδηθά πξνγξάκκαηα
παξνρήο ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο
γηα άηνκα κε ιέκθσκα.

Συμπεράςματα






Τν ιέκθσκα Burkitt είλαη έλα εμαηξεηηθά
ηαρέσο αλαπηπζζόκελνο όγθνο κε πςειή
επαηζζεζία ζηε ρεκεηνζεξαπεία. Δκθαλίζηεθε
αξρηθά ζηελ Αθξηθή θαη απηήλ καζηίδεη αθόκα
ζε κεγάιν βαζκό. Θύκαηα ηνπ ζηηο
αλαπηπζζόκελεο ρώξεο είλαη σο επί ην
πιείζηνλ κηθξά παηδηά, ζε αληίζεζε κε ην
δπηηθό θόζκν πνπ όρη κόλν είλαη ζπαληόηεξν
αιιά επηηίζεηαη ζε ελήιηθεο.
Δδώ πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη ζηα αξρηθά
ζηάδηα κπνξεί λα επέιζεη πιήξεο ίαζε κε ηελ
βνήζεηα ηεο ζεξαπείαο. Αληίζεηα, ζε
πξνρσξεκέλν ζηάδην νη ειπίδεο γηα πιήξε
απνθαηάζηαζε ηνπ νξγαληζκνύ είλαη πνιύ
ιηγόηεξεο.
Γελ γλσξίδνπκε πνιιά γηα ην πνηα γνλίδηα
επζύλνληαη γηα ηελ εθδήισζε ηνπ ιεκθώκαηνο
Burkitt ζε άηνκα πνπ πξνζβάιινληαη από ηνλ
ηό EBV. Γίλνληαη πνιιέο έξεπλεο γηα λα βξεζεί
ε αηηία εκθάληζεο ηνπ ιεκθώκαηνο. Δπηπιένλ
θαηαβάιινληαη ζπλερείο πξνζπάζεηεο γηα ηελ
βειηίσζε ηεο ζεξαπείαο. Σε απηό βνεζνύλ νη
ίδηνη αζζελείο κέζσ ησλ θιηληθώλ δνθηκώλ.
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