
 

که است ونوکلئوز عفونی یک بیماری عفونی ویروسی نم
، کبد و دستگاه لنفاوی را درگیر تنفس دستگاه

این بیماری معموالً نوجوانان و بزرگساالن . سازد می
 .کند سال را مبتال می12- 40جوان سن 

  چیست؟  کلئوز عفونینوعالئم بیماری منو

 تب 

 . )که گاهی شدید است( گلودرد  

 خستگی 

، زیر بغل ، معموالً در ناحیه گردنتورم غدد لنفاوی 
 یا کشاله ران

 کبد و بزرگی طحال 

 )زردی پوست و چشم ها  ( یرقان 

 درد عمومی بدنو  سردرد گاهی 

  

  

  

  شود؟ چگونه منتقل می کلئوز عفونینومنوبیماری 

که در اثر ) ویروس ابشتین ـ بار(ویروس مسری یک 
تماس نزدیک نظیر بوسیدن، غذای مشترک با فرد 
مبتال یا سرفه کردن از فردی به فرد دیگر منتقل 

 .شود می

  

چه عـواملی سـبب افـزایش ابـتال بـه بیمـاری       
  شود؟ میمنونوکلئوز 

 استرس 

 .دهند هایی که مقاومت بدن را کاهش می بیماری 

 خستگی یا کار زیاد 

میزان بروز باالی آن در بین دانشجویان و سربازان   
ممکن است ناشی از استراحت ناکافی یا زندگی 

 .جمعیتی آنها باشد

  شـود؟  عفـونی چگونـه درمـان مـی     منونوکلئوز

کلئوز عفونی یک بیماری خودبخود محدود شونده نومنو
است و مبتالیان در صـورت اسـتراحت در عـرض چنـد     

  .بهبود خواهند یافتهفته بطور خودبخود 

در صورت ابتال به این بیماری رعایت نکـات زیـر   
  :ضروری است

معمول و رژیم غذایی سالم مهـم  استراحت بیش از  
  .نیازی به قرنطینه کردن فرد مبتال نیست. است

برای کاهش درد گلو، غرغره کردن مکـرر بـا چـای     
یک قاشق چای خـوری نمـک   (غلیظ یا آب نمک گرم 

] معــادل یــک بطــری نوشــابه [آب ســی  ســی 250در 
 .شود توصیه می

ــا   ــف مصــرف داروه ــاراحتی خفی ــرای ن ــر یب ی نظی
 .استامینوفن ممکن است کافی باشد

 .از مصرف آسپیرین خودداری کنید  

در صورت شدید بودن عالیم، ممکن است دوره  
 .کوتاه مدت داروهای کورتون تجویز شود

 . در بستر استراحت کنید ،به ویژه در هنگام تب 

در . تدریج از سر بگیرید  های خود را به فعالیت 
 .هنگام احساس خستگی استراحت کنید

  :در صورت بروز بزرگی طحال سعی کنید 

های دارای  از برداشتن اشیاء سنگین یا ورزش 
  .تماس اجتناب کنید
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م دفع مدفوع خودد
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