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Historie

 1885 russiske Nil Filatev / tyske Pfeiffer beskrev 
symptomer ved infeksiøs mononukleose (IM)

 1932 Paul og Bunnells reaksjon (heterofile as)

 1958 Denis Burkitt publiserte lymfomer - som hadde 
epidemisk forekomst - hos barn i Uganda

 1964 Anthony Epstein og Yvonne Barr påviste vhja EM 
virus i tumorer tilsendt fra Burkitt 

 1967: EBV påvist som årsak til IM. Tekniker hos 
Gertrude og Werner Henle  som arbeidet med viruset 
ble syk. Antistoff-serokonversjon ble påvist



Generelt om virus

 alle virus etablerer en infeksjon inne i cellene. Der 
okkuperer de cellefabrikken og omprogrammerer den til 
å lage nye virus

 lytisk infeksjon: cellen går i stykker og slipper ut flere 
nydannede virus

 latent infeksjon: viruset etablerer en dvaletilstand. Det 
kan våkne av dvalen og bli aktivt igjen, reaktivering



Virus i herpesvirusfamilien

 noen kjenninger er 
 herpes simplex-virus (HSV) 
 varicella-zoster-virus (VZV)
 cytomegalovirus (CMV) og andre mindre alment

kjente…og
 Epstein-Barr virus (EBV)



EBV er

 et virus i herpesvirusfamilien, meget vanlig

 de fleste smittes i barne- og ungdomsalder. 
Mononukleose typisk bilde i ungdomsalder

 halvparten av femåringene har allerede hatt slik 
infeksjon 

 ca 90 % av voksne har hatt det (”EveryBody’s Virus”)



Alle virus i herpesvirusfamilien:

 etablerer livslang latens og kan reaktiveres ved endrede 
betingelser

 HSV reaktiveres og gir tilbakevendende blemmer og sår

 VZV reaktiveres og gir herpes zoster…



…også EBV kan reaktiveres:

 hos ellers friske gir EBV første gangs infeksjon enten 
ingen sykdom, eller ukarakteristisk sykdom, eller 
mononukleosebilde. Reaktiveringer gir ingen sykdom, 
men virus utskilles fra halsen og kan smitte andre, 
sannsynligvis mange ganger i løpet av livet

 hos personer med nedsatt immunforsvar kan både
første gangs infeksjon og reaktiveringer gi alvorlig 
sykdom



EBV slik det ser ut i elektronmikroskopet





EBV slik det smitter

 småbarn i og utenfor barnehage biter og slikker på de 
samme lekene, smitte mellom søsken



EBV slik det smitter



EBV slik det smitter

 fra barn til barn, fra foreldre (og besteforeldre) til barn, 
ved nussing og sussing

 sjeldnere fra barn til foreldre da de fleste voksne er 
immune fra tidligere infeksjon



eller slik(k)…



og slik…



og ikke minst slik med organ/benmarg tx



slik med organ/bm tx

 hvis donor har gjennomgått EBV-infeksjon, ligger viruset 
i latent tilstand i B-celler i organet, og følger med ved 
transplantasjonen (tx)

 smitte overføres til mottager hvis mottager ikke har hatt 
infeksjon tidligere



B-celler og T-celler

 B-celler eller B-lymfocytter: én type B-celler lager 
antistoffer mot virus og bakterier 

 T-celler eller T-lymfocytter: én type T-celler kan angripe 
og drepe celler som har virus i seg, cytotoxiske

 både B- og T- celler er viktige i forsvaret mot infeksjoner 



EBV
patogenese, hva skjer – man tror at:

 først: virus kommer (vanligvis) inn i munn og hals 
etablerer latent inf. i hukommelses B-lymfocytter, 
samtidig med

 lytisk infeksjon i andre B-lymfocytter innenfor epitelet -
som fører til

 frigitt virus fra B-lymfocyttene angriper nasofarynx 
epitelceller bakfra og gir lytisk infeksjon i epitelcellene



Primær EBV-infeksjon
Hals Hals

Reseptor :CD21 (CR2)



EBV
patogenese, hva skjer 

 som et svar på EBV-inf. øker antall T- lymfocytter, dette 
gir den karakteristiske økningen av atypiske lymfocytter 
i blodet. T-lymfocyttene er mononukleære, derav navnet 
mononukleose

 det er altså ikke de virusholdige B-cellene som gir 
økningen, men T-cellene i forsvaret



Mononukleose, blodutstryk



EBV
patogenese, hva skjer

 og så - farer alle disse T-lymfocyttene løs på de 
virusholdige cellene, angriper dem og dreper dem

 det er ulike typer T-lymfocytter som har ulike måter å 
angripe på, men målet er det samme

 også B-lymfocytter som ikke ble infisert, er med i 
forsvaret, med bl. a. produksjon av antistoffer rettet mot 
viruset, og i tillegg forsterkning av T-lymfocyttenes 
celledrap



Primær EBV-infeksjon
Hals Hals

Reseptor :CD21 (CR2)



EBV
patogenese, hva skjer

 både infeksjonen i seg selv og forsvaret -
sykdommen, med bilde av mononukleose – hovne, 
belagte tonsiller, hovne lymfeknuter, stor milt

 dette bildet er typisk for infeksjon i ungdomsalder. 
Infeksjon i barnealder er ofte uten symptomer. 
Infeksjon i voksen og eldre alder er rel. sjelden, da de 
fleste allerede har vært smittet tidligere 





Mononukleose



Mononukleose

 inkubasjonstid 30-50 dager

 halssmerter og feber varer vanligvis 1-2 uker

 tretthet og slapphet langvarig, uker og måneder



Mononukleose, mulig komplikasjon

 mononukleose er en selvbegrensende sykdom, men

 kronisk infeksjon kan forekomme, med vedvarende 
(måneder, år) feber, tretthet, halssmerter, store 
lymfeknuter – er sjelden hos personer med normalt 
immunforsvar. Når det forekommer, er det oftest 
dødelig utgang 



Mononukleose, mulige komplikasjoner

 relativt hyppige komplikasjoner er

 hudutslett ved behandling med ampicillin

 bakteriell superinfeksjon, betahemolytiske streptokokker

 lett leverpåvirkning, liten eller ingen betydning



Mononukleose, mulige komplikasjoner

 sjelden: pustebesvær pga trang hals, miltruptur, 
myocarditt, meningitt, encefalitt, nefritt, pneumoni, 
colitt… og ellers alt tenkelig… kan være alvorlige, men 
er alle sjeldne hos personer med normalt immunforsvar

 også lammelser (Guillain-Barré’s syndrom) er sjelden

 hemofagocytisk lymfohistiocytose kan være alvorlig, 
men er sjelden. En storm av reaksjoner, og ”autokannibalisme”



Hemofagocytisk lymfohistiocytose HLH

 histiocytter = makrofager som er i vev

 inf med EBV (og andre agens kan også) trigger 
proliferasjon av cytokinproduserende T-celler - og av 
EBV-holdige B-celler - men T-cellene har hovedrollen 

 med økt sekresjon av proinflammatoriske cytokiner, 
«cytokinstorm» -

 cytokinstormen aktiverer makrofagene (histiocyttene), 
som fagocyterer (spiser) benmargceller -
«autokannibalisme»



Hemofagocytisk lymfohistiocytose HLH

 fra lett til fatalt sykdomsbilde
 høy feber           
 lymfadenopati
 hepatosplenomegali
 cytopeni, men proliferasjon av cytokinproduserende T-celler og EBV-

holdige B-celler  
 hyperferritinemi og hypofibrinogenemi
 hemofagocytose i benmargen

 behandl er først og fremst immunmodulerende, anti-
inflammatorisk



Forsvaret mot EBV-infeksjon

 særlig de cytotoxiske T-cellene (drepecellene) er helt 
sentrale i å kontrollere og bekjempe infeksjonen

 hvis T-cellene ikke gjør jobben sin, - ukontrollerbar 
EBV-infeksjon som kan - ukontrollert oppformering av 
B-celler og kan - B-cellesvulster…



EBV hvis forsvaret svikter

 …dette kan forekomme hos personer med nedsatt 
immunsforsvar, særlig der T-cellene ikke klarer å gjøre 
jobben

 det kan være en trussel etter organ- og benmargs tx

 fordi nettopp T-cellene må undertrykkes etter tx for at 
ikke det nye organet skal avstøtes



EBV hvis forsvaret svikter

 det blir en balansegang – T-cellene må undertrykkes 
nok til at de ikke angriper det nye organet

 men ikke så mye at vi får en ukontrollert EBV-infeksjon

 størst risiko ved førstegangsinfeksjon, mindre risiko ved 
reaktiveringer

 førstegangsinf kan overføres med transplantatet hvis 
donor har hatt infeksjon tidligere, og mottager ikke har 
hatt det – særlig aktuelt hos barn



EBV hvis forsvaret svikter

 både primærinfeksjon og reaktiveringer kan være 
alvorlige med komplikasjoner

 alle organer kan påvirkes – myocarditt, meningitt, 
encefalitt, nefritt, pneumoni, colitt… og ellers alt 
tenkelig… kan være alvorlige

 lymfomutvikling - en ukontrollert EBV-infeksjon - de 
EBV-infiserte B-cellene immortaliseres (dør ikke slik 
celler vanligvis gjør etter en tilmålt tid)



EBV hvis forsvaret svikter, hva skjer

 de immortaliserte B-cellene lever altså videre, deler seg 
hele tiden, det skjer også en akkumulering av 
mutasjoner, og slik gir det svulstutvikling (lymfom) 

 Post transplant lymphoproliferative disorder (PTLD) kan 
sees etter tx. Skyldes ubegrenset polyklonal 
proliferasjon av de EBV-infiserte B-cellene, og kan 
utvikles til lymfom ved at en av klonene utvikles til 
kreftceller  



EBV og kreftutvikling

 EBV er satt i sammenheng med:

 Burkitts lymfom

 en type kreft i nesesvelget, nasofaryngealt carcinom

 Hodgkins lymfom



EBV og kreftutvikling

 Burkitts: svulstform som er mest utbredt i deler av 
Afrika, først og fremst gutter 3-5 år. Hos de fleste kan 
EBV påvises i kreftcellene. EBV virker i tillegg til andre 
faktorer (malaria?) 

 nasofaryngealt carcinom som er mest utbredt i Sørøst-
Asia: EBV kan påvises i kreftcellene, men EBV virker 
også her i tillegg til andre faktorer 



EBV og kreftutvikling

 Hodgkins lymfom: EBV kan påvises i (50%) av svulstene 
(B-celler) og virker i tillegg til andre faktorer



EBV diagnostikk

 EBV stimulerer kroppen til å danne antistoffer

 av disse er noen spesifikke, dvs rettet mot viruset

 og noen er uspesifikke, dvs ikke rettet mot viruset, men 
mot (av alle ting) sau og hest. De kalles heterofile 
antistoffer, og kan påvises med hurtigtester 
(monosticon, monospot og varianter – samme prinsipp 
som gode gamle Paul-Bunnell) 



EBV diagnostikk hos immunkompetente

 rutinediagnostikken baseres på

 klinisk bilde
 blodutstryk 
 påvisning av heterofile antistoffer i blodprøve
 dette er vanligvis tilstrekkelig



EBV diagnostikk hos immunkompetente

 ev kan man også påvise spesifikke antistoffer i 
blodprøve. Det er tre forskjellige antistoffer vi ser etter: 
alle er rettet mot hver sin del av viruset, og ved 
førstegangsinfeksjon opptrer de i et bestemt mønster 

 mønsteret endrer seg i løpet av noen uker eller måneder
 nettopp det gjør at man også kan skille mellom ny og 

tidligere gjennomgått infeksjon



EBV diagnostikk hos immunsupprimerte

 påvisning av virus i blodprøver og andre prøvematerialer 
er mye brukt i diagnostikk hos immunsupprimerte

 vi påviser virus-arvemateriale (DNA) vhja 
polymerasekjedereaksjon (PCR). Det går ut på å 
oppformere en spesifikk del av virus-DNA-et, til det blir 
nok kopier til å kunne påvise det. Kvantitering mulig i 
flytende materialer 

 kvant PCR i blod er rutine ved overvåking etter tx (mnd, 
år). Økende virustall – obs PTLD



EBV behandling

 EBV-infeksjon er vanligvis selvbegrensende, men
 hos immunsupprimerte personer kan behandling være 

nødvendig

 redusere immunsuppresjonen hvis mulig
 antiviral behandling liten/ingen effekt in vivo
 behandling er rettet mot B-cellene som deler seg 

ukontrollert, for å hindre utvikling av svulster. Anti-B-
cellebehandling (anti-CD20, rituximab)



Takk for oppmerksomheten!
Noen er alltid entusiaster, også i motvind!
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