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Ασθενής

• Μετά από μεταμόσχευση νεφρού

• Λεμφαδενοπάθεια

• Πυρετός

• Θετική PCR-EBV









Επιδημιολογία-Κλινικά σύνδρομα 

• Μετάδοση με στοματικές εκκρίσεις αλλά και με αίμα, η 
μεταμόσχευση ανθρώπινων ιστών

• 90% των ενηλίκων έχουν μολυνθεί

• Μετά την πρωτολοίμωξη ο ιός παραμένει σε λανθάνουσα 
κατάσταση σε μνημονικά Β-λεμφοκύτταρα 

• Ασυμπτωματική λοίμωξη

• Σύνδρομο λοιμώδους μονοπυρηνώσεως



EBV – life cycle



EBV – latency programs



Ανοσοεπαρκή άτομα

• Σημαντικό ποσοστό από τα κυκλοφορούντα CD8+ T cell έχουν 
ειδικότητα έναντι EBV-specific epitopes με σκοπό τον έλεγχο 
της λοίμωξης

• Περίπου 0.2% to 2% με ειδίκευση έναντι lytic epitopes  

• Περίπου 0.05% to 1% με ειδίκευση έναντι latent epitopes 



Latency –III
Growth program

Latency – I, II





• Early onset (<1 year): 15%

✓Nearly 100% EBV+

• Late onset (>1 year): 85%

✓ 50%-80% EBV+

• Very late onset (>10 years): 30%





• Μέσος χρόνος εμφάνισης: 2-4 
μήνες μετά την μεταμόσχευση

• Early onset disease (<100 days): 
75% των ασθενών

• 1ος μήνας: 6% των ασθενών
• > 6ος μήνα: 11% των ασθενών
• >12ος μήνα: 4% των ασθενών





Διάγνωση

• Επαγρύπνηση για την έγκαιρη διάγνωση 

• EBV-DNA με Quantitative PCR σε:
1. Ολικό αίμα

2. Μονοπύρηνα περιφερικού αίματος 

3. Πλάσμα

• Βιοψία και ανίχνευση EBV για EBER με
1. FISH για ανίχνευση EBER (ιδανική μέθοδος)

2. Ανοσοιστοχημεία για ανίχνευση EBNA, LMP

• Επιβεβαιωμένη διάγνωση

• Πιθανή διάγνωση   



EBV-PTLD

• Προφύλαξη

• Pre-emptive monitoring and treatment

• Θεραπεία διαγνωσμένης νόσου 



Pre-emptive monitoring and treatment

• Σημαντική EBV-ιαιμία επιβάλλει χορήγηση Rituximab
1. Ποιο το επίπεδο της ιαιμίας?

2. Σε τι δείγμα (ολικό αίμα, πλάσμα μονοπύρηνα)?

• Rituximab κάθε εβδομάδα (1 – 4 δόσεις) μέχρι εξαφάνιση της 
ιαιμίας

• Ταυτόχρονη μείωση της ανοσοκαταστολής εάν είναι εφικτό

• Αντιικα φάρμακα και IVIgG δεν προσφέρουν θεραπευτικό 
όφελος  



Διαφορική Διάγνωση

• EBV-related Disease

✓Other

✓PTLD

• Non-EBV related Disease (EBV-reactivation without clinical 
significance)

• PCR-EBV: 44.401x103U/ml 



Διευκρίνηση

• Σε τι δείγμα πραγματοποιήθηκε η PCR-EBV?

1. Ολικό αίμα?

2. Πλάσμα?











Blood. 2016;127(16):2007-2017

• Cases were grouped into 5 diagnostic categories: 
1. Active systemic (non CNS) EBV+ disease

2. EBV+ CNS disease

3. Partially treated EBV+ disease

4. EBV+ disease in remission

5. No EBV+ disease 

• The 9 active systemic EBV+ disease groups were: 
✓ IM, EBV+ HLH, biopsy-proven EBV+ PTLD, unproven EBV+ PTLD, EBV+ NHL, EBV+ HL, 

EBV+ lymphoproliferative disorder, EBV+ NPC, and oral hairy leukoplakia 

• The 2 EBV+ CNS diseases were: 
✓ EBV encephalitis and EBV+ primary CNS lymphoma

• No EBV+ disease, cases were further subdivided:
✓ Based on whether or not the patient was immunocompromised

✓ The cause of immunocompromise (HIV, inherited, or pharmacologic)



Blood. 2016;127(16):2007-2017

2583 pts 
John Hopkin’s

1708 pts 
PCR-EBV: negative

535 pts 
PCR-EBV+ and 

clinical follow up

402 pts 
PCR-EBV+ and          

no-EBV disease

• Immunocompetent: 25%
• Post-transplant: 45%
• HIV-infected: 20%
• Pharmacologic 

immunosuppression  
(non-transplant):10% 

105 pts 
EBV+ disease

28 pts 
EBV+ disease in 

remission

• Immunocompetent: 42%
• Post-transplant: 28%
• HIV-infected: 20%
• Pharmacologic 

immunosuppression  
(non-transplant):10% 



Active 
systemic 

EBV+ disease

EBV+ disease 
in remission

No EBV+ 
associated 

disease
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Percentage of plasma and PBMC specimens with detectable EBV 
DNA among transplant recipients with no EBV+ disease, grouped 
by the clinical setting in which EBV DNA testing was performed
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Sensitivity for EBV+ disease diagnosis Specificity for EBV+ disease diagnosis



Διαφορική Διάγνωση

• EBV-related Disease

✓Other

✓PTLD

• Non-EBV related Disease (EBV-reactivation without clinical 
significance)

• PCR-EBV: 44.401x103U/ml 



Διαφορική Διάγνωση

EBV-associated T-cell and NK cell 
lymphoproliferative diseases

Epstein-Barr virus–associated B-cell 
lymphoproliferative diseases



Σύνδρομο λοιμώδους μονοπυρηνώσεως

1. Πρωτολοίμωξη από EBV

2. Σε παιδιά η λοίμωξη είναι συνήθως ασυμπτωματική

3. Σύνδρομο λοιμώδους μονοπυρηνώσεως εμφανίζεται όταν η 
πρωτολοίμωξη αφορά εφήβους ή νέους ενήλικες

4. 95% άνω των 40 ετών έχουν εκτεθεί στο παρελθόν στον EBV

5. Ποιο το προηγούμενο EBV status του ασθενούς (EBV-IgG)?



Chronic active EBV infection (CAEBV)

• CAEBV was defined as:
1. A severe progressive illness of more than 6 months duration usually 

with fever, lymphadenopathy, and splenomegaly that either began as 
a primary EBV infection or was associated with markedly elevated 
antibody titers to EBV viral capsid antigen (VCA> 1:5,120) or early 
antigen (EA>1:640), or markedly elevated EBV DNA in the blood, 

2. Infiltration of tissues (e.g. lymph nodes, lungs, liver, central nervous 
system, bone marrow, eye, skin) with lymphocytes, 

3. Elevated EBV DNA, RNA or proteins in affected tissues, and 

4. Absence of any other immunosuppressive condition



EBV-associated Hemophagocytic 
Lymphohistiocytosis (EBV-HLH)

• EBV λοίμωξη 

• Αιμοφαγοκυτταρικό σύνδρομο

• Κριτήρια για την διάγνωση  



EBV-associated diseases

• EBV-encephalitis

• EBV-myelitis

• EBV-hepatitis

• EBV-pneumonitis



Διαφορική Διάγνωση



Πιθανή διάγνωση



Διαγνωστική εξέταση

• FNB σε block παραορτικών λεμφαδένων (max diam 4.5cm) 
υπό την καθοδήγηση CT


