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АБСТРАКТ 
 
Вовед: Во голем број случаи не може да се утврди само врз основа на клиничката 
манифестација и прегледот дали ексудативното воспаление на тонзилофаринксот се должи на 
вируси или бактерии. Симптомите на инфекција со Epstein-Barr вирусот делумно се 
препокриваат со тие кај бактериски инфекции: фебрилност, болка при голтање, општа 
малаксаност и ексудативен тонзилитис. Специфично, овде се забележуваат зголемени и болни 
на палпација вратни и аксиларни лимфни јазли, како и хепатоспленомегалија.  
 
Цел: Целта е да се идентифицира ова заболување и да се разграничи од стрептококниот 
тонзилитис со лабораториска дијагноза- брз тест за мононуклеоза. 
 
Материјал и методи: Истражувањето е спроведено во амбуланта ПЗУ Педијатрика Бамби во 
текот на 2018-та година. 
Краток опис на методот: 50 микролитри серум од тестираната крв се меша со суспензија и се 
отчитува резултатот како позитивен или негативен според присуството или отсуството на 
аглутинација, соодветно. Имено, брзиот тест детектира присуство на хетерофилни антитела во 
примерокот серум. 
 
Резултати: Со оваа метода во истражувањето се опфатени 107 пациенти. Позитивен тест е 
регистриран кај 38 пациенти, а негативен тест- кај 69. 
 
Дискусија: При клиничко сомневање за инфективна мононуклеоза, стандардните 
лабораториски тестови можат да бидат неспецифични. Вообичаените наоди во крвната слика 
со зголемен број на мононуклеарни клетки, често со тромбоцитопенија и гранулоцитопенија 
налагаат диференцијално дијагностички разграничување од малигни хематолошки болести. 
Хигиено- диететски режим, одмор и симптоматски третман се главните терапевтски насоки. 
Текот на болеста е со релативно ретки компликации, но симптомите можат да траат повеќе 
недели до месеци. Хоспитализација може да биде индицирана кај случаи со компликации. 
Една од можните опасни компликации е потенцијална руптура на слезината.  
 
Заклучок: Најчесто ова заболување има поволна прогноза. Сепак, навременото поставување 
на точна дијагноза со користење на брзиот моноспот тест е главен предуслов за исклучување 
на други дијагностички единици.  
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ABSTRACT 
 
Introduction: In many cases it can not be determined solely on the basis of the clinical manifestation 
and the overview of whether the exudative inflammation of tonsilpharx is due to viruses or bacteria. 
Symptoms of infection with Epstein-Barr virus partially overlap with those in bacterial infections: 
febrile, swallowing pain, general malaise, and exudative tonsillitis. Specifically, there are enlarged and 
painful on palpation neck and axillary lymph nodes, as well as hepatosplenomegaly. 
 
Goal: The goal is to identify this disease and to distinguish it from streptococcal tonsillitis with a 
laboratory diagnosis - a rapid mononucleosis test. 
 
Material and Methods: The research was carried out at the outpatient unit of Pediatrika Bambi Clinic 
during 2018. 
Brief description of the method: 50 microlitres of serum from tested blood is mixed with suspension 
and the result is considered positive or negative according to the presence or absence of 
agglutination, respectively. Namely, the rapid test detects the presence of heterophilic antibodies in 
the serum sample. 
 
Results: This study included 107 patients. A positive test was seen in 38 patients and a negative test 
in 69 patients. 
 
Discussion: In clinical suspicion of infectious mononucleosis, standard laboratory tests may be non-
specific. The usual findings in the blood count with an increased number of mononuclear cells, often 
with thrombocytopenia and granulocytopenia, require differential diagnostic delimitation from 
malignant haematological diseases. Hygiene-dietary regimen, rest and symptomatic treatment are the 
main therapeutic guidelines. The course of the disease is with relatively rare complications, but the 
symptoms may last for weeks to months. Hospitalization can be indicated in cases of complications. 
One of the possible dangerous complications is potential spleen rupture. 
 
Conclusion: Most commonly, this disease has a favorable prognosis. However, timely diagnosis by 
using a fast monospot test is a major prerequisite in order to exclude other diagnostic units. 
 
 


