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GİRİŞ:EbsteinBarr Virüsü Herpesviridea ailesinin bir üyesi olup çift sarmallı bir DNA 

virüsüdür.EBV’ye karşı seropozitiflik oranı %90-95 oranındadır. Yakın temasla bulaşır ve ilk 

olarak oral kavitedekilenfoepitelyal hücrelere ve B lenfositlere yerleşerek, burada 

persistanenfeksiyon yapar. İki yaş altında genellikle asemptomatik olmakla birlikte en sık 

klinik bulguları ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, eksudatiftonsillit ve lenfadenopatidir. Tonsiller 

virüsün ilk tutulum yeri ve aynı zamanda kaynağı durumundadır. Ayrıca EBV enfeksiyonuna 

bağlı dalak içi kanama veya rüptür, lenf bezi büyüklüğüne bağlı solunum yolu obstrüksiyonu, 

myokardit, pnömoni, parotit, pankreatit, akut hepatit, kolestatik hepatit, orşit, nörolojik ve 

hematolojik  komplikasyonlar gelişebilmektedir. Bu nedenle EBV enfeksiyonunun tanısı çok 

önemlidir. 

OLGU:Acil servise 4 gündür olan karın ağrısı, ateş, boğaz ağrısı,bacaklarda daha fazla olmak 

üzere yaygın vücut ağrısı  şikayeti ile gelen hasta, total billirubin yüksekliği ve karaciğer enzim 

yüksekliği olması sebebi ile İç hastalıklarınaKoledokolitizis ve Kolanjit ön tanısı ile 

danışılıyor.Hastanın anamnezinde ilaç,mantar,alkol ,bitkisel ürün tüketimi hikayesi 

yoktu.Bilinen ek hastalığı yoktu. 

Fizik muayenesinde genel durum orta iyi,ateş 36.6 °C,nabız:103 

atım/dkTA:110/70mmHg,solunum sayısı:14/dk.Tonsillerbilateral beyaz membran ile kaplı ve 

hipertrofikti.Servikal,Aksiller,İnguinal,submental,mandıbularmultipl ağrılı hareketli 

lenfadenopatileri mevcuttu.Batın muayenesinde hepatosplenomegalisi mevcuttu.Traube 

kapalı idi.Akciğer sesleri doğaldı. Diğer sistemik muayeneleri doğaldı.LaboratuvarındaLDH 

619U/l,Albumin: 39.9 g/L,Total Bilirubin:2.42 mg/d,Direkt Bilirubin: 1.99 mg/d,I.Bil:0,43 

mg/d,AST:395.5 U/L,ALT: 662 U/L,GGT: 242 U/L,CRP: 45.71.Abdomen 

Ultrasonografide;hepatomegali ve splenomageli mevcuttu. Safra kesesi ve intrahepatik safra 

yolları doğaldı.Hastanın EBV VCA IGM ve IG G, EBNA IGG pozitif geldi.EBV ye bağlı 

EnfeksiyozMononükleoz düşünüldü.Semptomatık tedavi ile takibe alındı.İzleminde 

semptomları düzelen,lökositozu,karaciğer enzimleri  gerileyen hasta taburcu edildi. 

TARTIŞMA:Acil servise karın ağrısı,billirubin yüksekliği,ateş şikayeti ile gelen hastada 

öncelikle koledokolitizis buna bağlı kolanjit düşünülmüştü.Abdomen Usg de safra yollarında 
belirginleşmenin olması kolestatik tarzda enzim yüksekliğinin olması, her yönüyle ilk 
düşünülen tanıyı desteklemekteydi.Ancak sistematik değerlendirme sonrası fizik muayene 
detaylandırıldığında multipl, hareketli ve ağrılı lenfadenopati olması, bilateral beyaz 



membran ile kaplı  tonsillerin görülmesi,splenomegalisi olması EnfeksiyozMononükleoz 
yönünde düşünüldü. 
Enfeksiyözmononükleoz ateş, farenjit, splenomegali ve lenfadenopati ile karakterizedir. 
Genellikle tam olarak klinik, üç veya  beş günlük prodromal semptomlardan olan baş ağrısı, 
yorgunluk ve miyaljiden sonra gelir. Ateş;  genellikle 39.4 ° C ile 40.6 ° C arasında 
değişmektedir ve bir veya iki hafta sürebilir. Boğaz ağrısının hastaların% 85'inden fazlasında 
mevcut olduğu bildirilmiştir.Eksüdalıhipertrofiktonsillerler yaygın olarak bulunur. Bu klinik 
bulgular grup A streptokok farenjitleri ile kolayca 
karışabilir.Lenfadenopatienfeksiyözmononükleozlu hastaların %90 ında ortaya çıkar ve 
genellikle servikal bölgede görülür. 
Dalağın lenfositikinfiltrasyonuna bağlı olarak %50-63 hastada splenomegali 
görülür.Hepatomegali hastaların %10 unda görülebilir.Transaminazlar ve Bilirubinler hafif-
orta dereceli yükseklikler görülebilir.Maküler, papüler, eritematöz veya morbilliform tarzı 
döküntüler hastaların %3 ila %19unda bildirilmiştir. 
Enfeksiyözmononükleoz kendiliğinden sınırlanan bir hastalıktır ve spontan iyileşme 
vakaların% 95'inde görülür. Hastalığın tedavisinin temelini istirahat,hidrasyonve destekleyici 
tedavi oluşturur. 
Hepatitmarkerları negatif olan,enfeksiyozmononükleozu(EMN) destekleyen farengial 

semptomların, karaciğer enzim yüksekliğinin, lenfadenopatilerinsemptomatik tedavi sonrası 

gerilemesi,koledokolitiazis/kolanjıt olmadığı; bu sürecin viral bir enfeksiyon olduğunu 

destekledi. 

 


