
 

INFEKCIJSKA MONONUKLEOZA 

Infekcijska mononukleoza je pogosta bolezen, ki jo do 50. leta starosti preboli kar devet od 

desetih ljudi in ki jo povzroča Epstein-Barrov virus. Ta napade bela krvna telesa, levkocite, ki 

organizem branijo pred okužbami. Ko se okužimo z Epstein-Barrovim virusom, traja po navadi 

več tednov, da razvijemo simptome, ki pa zelo spominjajo na bakterijsko angino. 

Inkubacijska doba: Čas od okužbe do pojava bolezni je relativno dolg. Bolezenski simptomi in 

znaki infekcijske mononukleoze se pojavijo 4 do 6 tednov po okužbi in običajno ne vsi istočasno, 

pač pa se razvijajo postopoma. 

Način prenosa: Virusi, ki povzročajo infekcijsko mononukleozo, se prenašajo preko sline  -  med 

mladostniki se pogosto prenesejo ob poljubljanju. Izjemoma prenesejo tudi preko darovane 

krvi z akutno okuženega darovalca na prejemnika transfuzije ali ob presaditvi organa. 

Znaki in simptomi: Znaki in simptomi infekcijske mononukleoze, za katero najpogosteje 

zbolevajo otroci in najstniki so: 

– visoka telesna temperatura in znojenje; 

– boleče žrelo in oteženo požiranje; 

– zatekli nebnici, na katerih se lahko nabirajo tudi sivo-bele obloge; 

– povečane in na dotik občutljive bezgavke na vratu, pod pazduhami in v dimljah; 

– bolečine v mišicah in sklepih; 

– povečana vranica in napet trebuh; 

– izpuščaji; 

– glavoboli; 

– utrujenost; 

– pomanjkanje apetita in posledično izgubljanje teže. 

 

Zdravljenje: Za infekcijsko mononukleozo zdravljenje poteka simptomatsko. Bolnik mora 

mirovati in piti zadosti tekočine. Po posvetu z zdravnikom lahko visoko temperaturo lajšamo s 

sirupi ali zdravili za zniževanje telesne temperature. 

Pri večini bolnikov visoka temperatura, boleče žrelo, oteženo požiranje, povečane in občutljive 

bezgavke minejo kmalu po okužbi, medtem ko lahko bolnik čuti utrujenost še mesec ali več 

mesecev po okužbi. Okrevanje je torej lahko zelo dolgo, večina bolnikov pa prej ali slej okreva 

brez posledic. 

 

Preventivni ukrepi: Cepiva proti infekcijski mononukleozi ni. Okužbo preprečimo z dobrimi 

higienskimi navadami. Poskrbimo za dobro higieno rok in kašlja, roke si pogosto umivamo z 

milom in vodo, ne delimo osebnih predmetov kot so zobne krtačke, ne pijemo iz istega kozarca 

ali steklenice, ne uporabljamo istega jedilnega pribora ipd.  

OPZHR, 

Eva Gorup, mag. dietet. 
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