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WSTĘP: 

                                             

              

Zakażenie wirusem Epsteina-Barr (EBV) przebiega często bezobjawowo, ale może również prowadzić do objawowej 

mononukleozy zakaźnej. W przebiegu infekcji EBV u dzieci często stwierdza się cechy uszkodzenia wątroby, w większości 

przypadków o przebiegu samoograniczającym się.  

Celem badania była ocena częstości występowania i rodzaju patologii wątroby u dzieci z rozpoznanym zakażeniem EBV.  

 

 

WYNIKI:  

CEL:  

  

 WNIOSKI:  

Patologia wątroby występuje u istotnego odsetka dzieci z potwierdzoną infekcją EBV, pod postacią hipertransaminazemii, 

podwyższonej aktywności GGTP w surowicy i zmian w obrazie ultrasonograficznym narządu. Powikłania hepatologiczne są 

częstsze u starszych dzieci.  

  

 

Retrospektywną analizą objęto dzieci z potwierdzoną infekcją EBV hospitalizowane w Klinice w latach 2016-2020. Patologię 

wątroby zdefiniowano jako podwyższoną aktywność aminotransferaz (aminotransferazy alaninowej (ALT) i/lub 

aminotransferazy aparaginianowej (AST)) i/lub gamma-glutamylotranspeptydazy (GGTP) w surowicy krwi i/lub obecność 

zmian w obrazie ultrasonograficznym narządu.  

METODY:  

Zakażenie EBV rozpoznano u 91 dzieci w wieku od 11 miesięcy do 18 lat (mediana 5,5 lat) (Tab. I). Patologię wątroby 

stwierdzono u 54 z 91 dzieci (59,3%). Podwyższona aktywność ALT występowała u 54 pacjentów (59,3%), z czego u 31 

(57,4%) przekraczała 3 razy górną granicę normy laboratoryjnej, u 39 dzieci (42,9%) stwierdzono podwyższoną aktywność 

AST, a u 22 (24,2%) podwyższoną aktywność GGTP. Zmiany w ultrasonografii jamy brzusznej (powiększenie wątroby i/lub 

pogrubienie ściany pęcherzyka żółciowego) uwidoczniono u 18 z 54 pacjentów (33,3%) z podwyższoną aktywnością 

aminotransferaz. U dwójki dzieci stwierdzono ostre bezkamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego, które stanowi rzadkie 

powikłanie infekcji EBV. Dzieci z patologią wątroby były starsze (Tab. II, Ryc. 1) i charakteryzowały się niższą liczbą płytek 

krwi (Tab. II, Ryc. 2). Nie stwierdzono istotnego statystycznie związku pomiędzy występowaniem patologii wątroby a płcią, 

BMI, liczbą leukocytów i erytrocytów, całkowitym stężeniem bilirubiny i białka C-reaktywnego (CRP) (Tab. II).  
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