
Pfeiffer, ziekte van Richtlijn
epstein-barr-virus (EBV)

Samenvatting
Verwekker: Epstein-barr-virus
Besmettingsweg: Direct via speekselcontact, indirect via voorwerpen.
Incubatietijd: Meestal rond de 42 dagen, met een spreiding van 32-49 dagen.
Besmettelijke periode: Gedurende de ziekteperiode tot soms 18 maanden na actieve infectie.
Maatregelen: -
Symptomen: Meestal geen. Algemene malaise, moeheid, koorts, faryngitis met matig tot sterk
vergrote tonsillen en lymfadenopathie.

Versiebeheer
Vastgesteld door LOI: 9 juni 2020. De richtlijn is herzien onder leiding van Henri van Werkhoven,
UMC Utrecht. 

Het hoofdstuk diagnostiek is herzien onder leiding van de NVMM. Vastgesteld NVMM:
september 2018

Nieuw en anders in deze richtlijn ten opzichte van de oude richtlijn:

Algemeen: verwijzingen naar de literatuur opgenomen in de tekst.
Incidentie in Nederland toegevoegd.
Toegevoegd wat bekend is over complicaties van EBV tijdens de zwangerschap.
Toegevoegd dat maternale antistoffen soms in moedermelk voorkomen.
Informatie over verticale transmissie toegevoegd (via placenta/lactatie).
Informatie over besmettingsrisico zwangere vrouwen toegevoegd.

Ziekte & Besmettelijkheid
Verwekker
De verwekker van de ziekte van Pfeiffer is het Epstein-Barr-virus (EBV). Dit behoort tot de
herpesviridae (humaan herpesvirus 4; HHV-4). De individuele virionen (180-200 nm in doorsnee
inclusief envelop) bestaan uit een nucleocapside en een envelop met diverse glycoproteïnen. Het
EBV-genoom bestaat uit lineair dubbelstrengs DNA dat codeert voor ongeveer 85 genen (Amon
2005).

Pathogenese
Het EBV infecteert de mens via het lymfoïd weefsel van de oropharynx. Hier worden eerst de
epitheelcellen en dan de B-cellen geïnfecteerd. Er ontstaan vervolgens twee soorten reacties
(Cohen 2000):

Lytische infectie, met vorming van nieuw vrij virus; hierdoor worden weer andere B-cellen
geïnfecteerd.
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Latente vorm: de geïnfecteerde B-cel neemt het fenotype aan van een B-memory cel,
waardoor deze langdurig overleeft. De cel blijft in staat zich te delen. Het virus blijft
daardoor latent aanwezig en kan reactiveren.

Tijdens de acute infectie is tot enkele procenten van de perifere B-cellen geïnfecteerd met EBV,
na enkele maanden is dit nog 1-50 per miljoen (Cohen 2000). Het bloedbeeld ontstaat
aanvankelijk door een abnormale proliferatie van B-cellen, later gevolgd door proliferatie van T-
cellen die ten gevolge van de primaire immuunrespons specifiek gericht zijn op door EBV-
geïnfecteerde cellen (Cohen 2000).

Incubatieperiode
Meestal rond de 42 dagen, met een spreiding van 32-49 dagen. (Balfour, 2013) (Hoagland 1955,
Dunmire 2015).

Ziekteverschijnselen
Bij het merendeel van de infecties vindt een symptoomloze seroconversie plaats. De leeftijd van
de patiënt is van invloed op de symptomatologie. Bij jonge kinderen verloopt de infectie meestal
asymptomatisch of er zijn atypische verschijnselen zoals exantheem, granulocytopenie of een
longontsteking (interstitiële pneumonie).

Bij jongvolwassenen wordt de presentatie van klachten meestal gekenmerkt door de trias
keelpijn, koorts en lymfadenopathie (Cohen 2000, Dunmire 2015). Bij ouderen met een primaire
EBV-infectie treedt er naast koorts vaker hepatitis en geelzucht op en minder vaak keelpijn en
lymfadenopathie dan bij adolescenten of jongvolwassenen (Womack, Am Fam Physician. 2015).

Bij ziekte kunnen de symptomen abrupt ontstaan, maar meestal worden ze voorafgegaan door
een week van prodromen: algemene malaise, hoofdpijn, koorts, keelpijn, rillerigheid en anorexie.
Het bekende beeld bij de ziekte van Pfeiffer is: moeheid, koorts (oplopend in de eerste week,
verdwenen na 2 tot 4 weken), pharyngitis met matig tot sterk vergrote tonsillen (75-90% van de
gevallen) en lymfadenopathie met name in de hals (80-90% van de gevallen). Daarnaast komen
vaak voor: splenomegalie (50% van de gevallen), hepatomegalie (12% van de gevallen) en
tekenen van levercelparenchymschade (verhoogd ASAT, ALAT, LDH en AF bij het merendeel
van de patiënten). Ook kunnen er tekenen van cholestase zijn (verhoogd gamma GT en
bilirubine) met hierbij de kliniek van geelzucht (icterus).

Zeldzame complicaties zijn: hematologische afwijkingen, myocarditis, miltruptuur, hepatitis en
neurologische complicaties (Cohen 2000, Jenson 2000).

Een relatie met het chronisch vermoeidheidssyndroom is niet bewezen. Patiënten kunnen na het
doormaken van de ziekte van Pfeiffer wel langdurig (>6 maanden) vermoeidheidsklachten
houden (White 1995). Door ophoping van B- of T-cellen die het virus produceren en
getransformeerde B-cellen kunnen infarcten ontstaan in vitale organen; dit kan in zeer zeldzame
gevallen leiden tot de dood (Quintanilla-Martinez 2000, Salama 2008).

Er is een (vermoedelijk causaal) verband tussen EBV en de ziekte van Hodgkin en non-hodgkin
lymfomen (Jarrett 2003, Takacs 2009). Bij transplantatiepatiënten en andere
immuungecompromitteerde patiënten is EBV geassocieerd met lymfoproliferatieve ziekten, zoals
B-cellymfoom (Cohen 2000, Nalesnik 2000) en posttransplantatie-lymfoproliferatieve ziekte (
PTLD) (Barrett 2000). In heel Afrika wordt het EBV geassocieerd met het Burkitt-lymfoom, in
Noord-Afrika en Zuidoost-Azië ook met het nasopharyngeaal carcinoom (Cohen 2000).

19/05/2023 Pagina 2 van 12



Ziekteverschijnselen bij zwangerschap
Primaire EBV-infectie van de moeder tijdens de zwangerschap komt weinig voor (0.1-2.5%),
verklaarbaar door de hoge graad van seropositiviteit bij volwassenen. (Haeri 2011, Costa 1985,
Fleischer 1984). Reactivaties t.g.v. de zwangerschap komen vaker voor (zie Natuurlijke
immuniteit bij zwangerschap).  

De gevolgen van een actieve EBV-infectie (primaire infectie of reactivatie) tijdens de
zwangerschap op de vrucht zijn niet eenduidig, maar verticale transmissie van EBV tijdens de
zwangerschap komt zelden voor (zie Besmettingsweg en Verhoogd risico bij zwangerschap).

Over de gevolgen van EBV-infectie of reactivatie tijdens de zwangerschap voor de moeder is
weinig bekend. In 1 studie is een associatie gevonden tussen seronegativiteit voor EBV in het
eerste trimester van de zwangerschap en het optreden van pre-eclampsie; het risico hierop steeg
van 3.1% bij seropositiviteit naar 10% bij seronegativiteit (Trogstad 2001). Onduidelijk is in
hoeverre dit te maken had met primaire EBV-infecties tijdens de zwangerschap. Echter, IgG-
antistoffen tegen het EBV nucleair (of kern) antigeen (EBNA) lijken te kunnen kruisreageren met
een op de placenta tot expressie komende receptor, en affiniteit van antistoffen tegen EBNA was
hoger bij zwangeren met pre-eclampsie vergeleken met andere zwangere vrouwen of nullipara
(Elliott 2016).

Ziekteverschijnselen in relatie tot arbeid
Na een EBV-infectie kan werkhervatting plaatsvinden na klinisch herstel. Vanwege het risico op
een miltruptuur dienen zware en mechanisch belastende taken, contactsporten en
vibratiebelasting vermeden te worden gedurende 2 maanden na het begin van de ziekte. Verder
dient rekening te worden gehouden met mogelijke restverschijnselen/complicaties (zie 2.4.1). Zo
nodig bij hervatting van werk de bedrijfsarts consulteren.

Natuurlijke immuniteit
Na een doorgemaakte infectie (symptomatisch of asymptomatisch) heeft de persoon levenslang
antistoffen tegen EBV. De humorale immuunrespons is echter minder belangrijk voor het onder
controle krijgen van de infectie. (Cohen 2000) Na infectie blijft het virus latent aanwezig in de B-
lymfocyten. EBV wordt na een primaire infectie bij gezonde personen vooral onder controle
gehouden door de adaptieve, cellulaire immuniteit. Bij immuunsuppressie, door wat voor reden
dan ook, kan virusreplicatie plaatsvinden en kunnen makkelijker EBV-geassocieerde
maligniteiten ontstaan. (Cohen 2000)

Natuurlijke immuniteit bij zwangerschap
Reactivaties t.g.v. de zwangerschap komt voor bij 32-53% van de zwangere vrouwen in westerse
landen, wat hoger is dan niet-zwangere leeftijdsgenoten (Haeri 2010, Costa 1985, Fleischer
1983). Maternale antistoffen tegen EBV kwamen voor in moedermelk bij 17% van de moeders in
een kleine (n=42) studie (Junker 1991).
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Reservoir
De mens.

Besmettingsweg
De oropharynx van de mens is de belangrijkste porte d ’entree en porte de sortie.

Direct
Overdracht vindt plaats via speekselcontact door bijvoorbeeld zoenen (Hoagland 1955), vandaar
de naam ‘kissing disease’. Ook kan het virus via bloedtransfusie en orgaan- of
beenmergtransplantatie overgedragen worden (Dunmire 2015). Bij bloedtransfusie wordt niet
getest op EBV-positiviteit (CBO 2011). EBV kan mogelijk ook seksueel overgedragen worden
(Näher 1992).

Indirect
Via voorwerpen (bijv. tandenborstel of beker), waarschijnlijk zolang dit nog vochtig speeksel van
de infectieuze persoon bevat.

Aerogeen
Het virus wordt niet overgebracht via aërosolen; herpesviridae overleven heel slecht in de lucht.

Perinatale overdracht
Verticale transmissie van EBV tijdens de zwangerschap komt zeer zelden voor, 0.1 tot 0.3%
o.b.v. PCR van amniocentesevloeistof (Gervasi 2012, Miller 2009, Baschat 1993). Een aantal
wat kleinere studies vond geen aanwijzingen voor verticale transmissie, wat past bij de zeer lage
kans hierop (Van den Veyver 1998, Fleisher 1983, Wenstrom 1998, Reddy 2005). Eén week
postpartum werd bij 2 van de 67 (3%) neonaten EBV-DNA gevonden in bloed; alle moeders in
deze studie waren EBV-seropositief (Meyohas 1996). Hierbij is echter onduidelijk of de
transmissie voor, tijdens, of kort na de bevalling plaatsvindt. In een case-controle studie werden
d.m.v. de hielprik bij 3 (0.9%) van de 339 kinderen met cerebrale parese EBV DNA gevonden,
tegenover geen van de 594 controlekinderen (McMichael 2012).

EBV wordt tevens uitgescheiden via moedermelk (Junker 1991, Glenn 2012, Daud 2015). Dit lijkt
echter geen belangrijke transmissieroute te zijn voor vroege infectie van kinderen (Kusuhara
1997). Pasgeborenen vertonen geen reactie op het virus of maken de infectie subklinisch door.

Besmettelijke periode
Virusuitscheiding vindt in hoge mate plaats gedurende de ziekteperiode tot soms 18 maanden na
een actieve infectie. Men moet er echter van uitgaan dat van de gezonde bevolking die de
infectie heeft doorgemaakt (en dus antistoffen heeft), iedereen het virus periodiek kan
uitscheiden in lagere maar wel besmettelijke concentraties (Cohen 2000).

Besmettelijkheid
Het EBV is zeer besmettelijk bij direct contact met besmet speeksel in het oropharynxgebied.

Diagnostiek
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Met medewerking van de NVMM.

Microbiologische diagnostiek
Het bloedbeeld bij een acute EBV-infectie is vaak opvallend: meer dan 50% mononucleaire
cellen met meer dan 10% atypische lymfocyten. Hetzelfde beeld is echter te zien bij diverse
andere infecties (bijvoorbeeld CMV-infectie of rubella) en bij acute lymfoblastaire leukemie. Vaak
is er sprake van een granulocytopenie en/of een trombocytopenie. Bij het merendeel van de
patiënten zijn er ook leverfunctiestoornissen.
Van oudsher maakte men gebruik van de reactie van Paul-Bunnell die gebaseerd is op het
aantonen van heterofiele agglutinerende antistoffen. Deze reactie berust op de aanwezigheid
van een polyclonale B-cel-respons vroeg in de infectie. Tijdens deze respons worden onder meer
antistoffen gevormd die in staat zijn schapenerythrocyten tot in hoge verdunningen (> 1/640) te
agglutineren.
Tegenwoordig wordt in plaats van de Paul Bunell vaak gebruik gemaakt van sneltesten
gebaseerd op de agglutinatie van latexpartikels, die gecoat zijn met glycoproteïnen van runder-
of paardenerytrocyten, om heterofiele antistoffen aan te tonen. Helaas is de sensitiviteit van deze
sneltesten, met name vroeg in het ziektebeeld en bij jonge kinderen, niet heel hoog. De
specificiteit is hoger, zeker in combinatie met een passend klinisch beeld. Heterofiele antistoffen
kunnen soms tot een jaar na infectie aantoonbaar blijven.

Directe diagnostiek
Directe diagnostiek naar EBV heeft vooral toegevoegde waarde bij verdenking op een reactivatie
van een latent aanwezige infectie bij mensen met een immuunstoornis. Reactivatie van EBV is
geassocieerd met onder andere het ontstaan van lymfomen. Met behulp van moleculaire
technieken (PCR) kan EBV in bloed worden aangetoond.

Indirecte diagnostiek
Voor het aantonen van een acute EBV-infectie is serologie de standaard. Bij een acute EBV-
infectie worden vroeg in de infectie heterofiele antistoffen gevormd als gevolg van polyclonale
stimulatie van B-cellen. Van oudsher werd hiervoor de Paul-Bunnell-test gedaan:
schapenerytrocyten agglutineerden bij aanwezigheid van heterofiele antistoffen. Tegenwoordig is
deze test vervangen door commerciële sneltesten. Bij een typisch klinisch beeld van acute EBV
is de specificiteit van deze sneltesten hoog: een positieve test hoeft niet bevestigd te worden met
serologie. Met name bij kinderen en in het vroege stadium van infectie is de gevoeligheid echter
verminderd. Een negatieve test moet dan ook gevolgd worden door het bepalen van EBV-
specifieke antistoffen.

De standaard serologische bepalingen bestaan uit IgM en IgG tegen het virus capside antigeen
(= VCA), en antistoffen tegen het kernantigeen van EBV (= EBNA). Met deze serologische
bepalingen is onderscheid te maken tussen een acute EBV-infectie (IgM en IgG VCA positief, Ig
EBNA negatief) en een doorgemaakte infectie (IgM VCA negatief, IgG VCA positief,  Ig EBNA
positief). In principe blijven IgG VCA en Ig EBNA levenslang aantoonbaar. Een klein deel van de
mensen (5-10%) is niet in staat antistoffen tegen EBNA te maken; deze zal negatief blijven
ondanks de eerder doorgemaakte infectie.

Sommige laboratoria bepalen ook antistoffen tegen het ‘early antigen ( EA)’ van EBV. Antistoffen
tegen EBV-EA zijn in het algemeen enkele weken na infectie aantoonbaar, en kunnen tot enkele
maanden na infectie detecteerbaar blijven.

Typering voor bron- en contactonderzoek
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N.v.t.

Niet-microbiologische diagnostiek
Mensen met een acute EBV-infectie hebben vaak typische afwijkingen in het bloedbeeld: in
ongeveer 70% van de infecties zijn atypische lymfocyten aantoonbaar. Atypische lymfocyten zijn
echter niet specifiek voor EBV en zijn ook aantoonbaar bij bijvoorbeeld infecties met CMV, HIV
en virale hepatitis. 

Risicogroepen
Verhoogde kans op infectie

Kinderen < 5 jaar
Adolescenten en jongvolwassenen

Verhoogde kans op ernstig beloop
Ernstige complicaties zijn zeldzaam en kunnen optreden bij een falende immunologische afweer
van de gastheer. Deze complicaties zijn:

Een chronische persisterende EBV-infectie ((severe) chronic active EBV infection,
(S)CAEBV) (Cohen 2000, Maia 2000).
Hoge case fatality rate bij mannen met het XLP-syndroom (geslachtsgebonden lymfo-
proliferatie syndroom), door een afwijkende afweerreactie tegen EBV op erfelijke basis
(Cohen 2000).
Er is een verhoogde kans op het ontstaan van posttransplant lympho-proliferative disorder
(PTLD) bij transplantatiepatiënten. Het grootste risico op een PTLD bestaat bij ontvangers
die zelf EBV-negatief zijn ten tijde van de transplantatie. Deze patiënten hebben een grote
kans dat ze hun eerste infectie met het EBV doormaken terwijl ze zich in een
immunosuppressieve status bevinden (Cohen 2000, Nalesnik 2000). Bij
stamceltransplantatie is er ook een verhoogde kans op PTLD wanneer de ontvanger
seropositief terwijl de donor seronegatief is en dus geen EBV-specifieke cytotoxische T-
cellen heeft (Styczynski 2016).

Verhoogd risico bij zwangerschap
Er zijn enkele case reports van congenitale afwijkingen die worden toegeschreven aan intra-
uteriene EBV-infectie (Avgil 2006, Tomai 2011). Epidemiologische studies over mogelijke
associaties tussen een actieve EBV-infectie en abnormale zwangerschapsuitkomst (foetale
sterfte voor de 21e week, antenatale en perinatale aandoeningen) spreken elkaar tegen (Eskild
2005, Icart 1981, (Haeri 2010, Costa 1985, Avgil 2008, Fleischer 1984). De studies zijn over het
algemeen klein en van matige methodologische kwaliteit. Er zijn ook tegenstrijdige resultaten
over de associatie tussen EBV-IgM-seropositiviteit tijdens de zwangerschap en het later
ontwikkelen van leukemie bij het kind (Lehtinen 2003, Tedeschi 2007 (nieuwe analyse van zelfde
cohort als Lehtinen 2003), Tedeschi 2009).

Samenvattend geeft de literatuur geen eenduidig beeld over de mogelijke gevolgen  van een
actieve EBV-infectie tijdens de zwangerschap, echter het lijkt erop dat de risico’s op negatieve
uitkomsten van de zwangerschap klein zijn. Er zijn geen aanwijzingen dat specifieke
maatregelen nodig en zinvol zijn. (Avgil 2006)

Arbeidsgerelateerde risicogroepen
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Er is weinig bekend over arbeidsgerelateerde besmettingen door het EBV. Het is aannemelijk dat
medewerkers in kinderdagverblijven, verpleegkundigen en verzorgenden (ook
gehandicaptenzorg) een verhoogd risico lopen. De ziekte komt vooral voor in gesloten
gemeenschappen van jeugdige personen, bijvoorbeeld in (studenten)instellingen, kazernes en
internaten). Er gelden geen extra maatregelen voor zwangeren.

Epidemiologie
Verspreiding in de wereld
In West-Europa en de Verenigde Staten ligt de piek van voorkomen van de ziekte van Pfeiffer op
vijftien tot vijfentwintigjarige leeftijd. In Afrika is de mediane leeftijd van het optreden van Burkitt-
lymfoom 7 tot 9 jaar. In Noord-Afrika en Zuidoost-Azië is de leeftijdsspecifieke incidentie van
nasopharyngeaal carcinoom het hoogste tussen de 25 en 50 jaar.

In ontwikkelingslanden vormt de ziekte van Pfeiffer nauwelijks een probleem omdat vrijwel alle
kinderen voor hun tiende jaar geïnfecteerd zijn met het EBV en er zich dan meestal nog geen
symptomatische ziekte van Pfeiffer ontwikkelt.

Burkitt-lymfoom doet zich voor bij kinderen in Afrika in gebieden waar ook veel Plasmodium
falciparum-infecties gezien worden; een relatie met dit pathogeen wordt vermoed (Aguilar 2017).
Het is daar het meest voorkomend kinder-carcinoom (hoogste incidentie 5/100.000 bevolking).

Nasopharyngeaal carcinoom komt voor in associatie met EBV bij mensen van Chinese herkomst,
bijvoorbeeld 25/100.000 in Hongkong.

Voorkomen in Nederland
De verspreiding in Nederland is vergelijkbaar met andere westerse landen. De helft van de
personen boven de 5 jaar heeft een infectie doorgemaakt, in de meeste gevallen
asymptomatisch. Dit is de eerste piek van seroconversie.

De tweede piek van seroconversie valt op jongvolwassen leeftijd en leidt tot
mononucleosegevallen. Ook volwassenen kunnen een acute EBV-infectie doormaken, al heeft
dan al 90-95% van de mensen antistoffen ontwikkeld. Op basis van huisartsenregistratie is de
incidentie van ziekte van Pfeiffer in Nederland 0,9 per 1000 inwoners per jaar. (NIVEL 2014)

Meldingen van beroepsgerelateerde infecties
Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) kreeg in de periode 2006 t/m 2015 drie
meldingen van een (mogelijk) werkgerelateerde EBV-besmetting. Het betrof een
verpleegkundige, een twijfelachtige beroepsgebonden besmetting van een Inspecteur in een
financiële instelling en besmetting van een technisch medewerker, mogelijk tijdens een
dienstreis.

Preventie
Immunisatie
Geen.

Algemene preventieve maatregelen
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Er zijn geen bijzondere hygiënemaatregelen nodig.

Preventieve maatregelen bij zwangeren
Er zijn geen preventieve maatregelen bij zwangeren nodig.

Preventieve maatregelen op het werk
Het is van belang voorlichting te geven over het vóórkomen, de wijze van transmissie (via
speeksel maar ook indirect via handen of voorwerpen) en over het belang van een consequente
en goede basishygiëne (met name handenwassen). (https://www.kiza.beroepsziekten.nl/)

Desinfectie
Conform de richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare gezondheidszorg.

Maatregelen
Meldingsplicht
Geen.

Melden als beroepsziekte
Indien de ziekte (waarschijnlijk) is opgelopen tijdens de beroepsuitoefening moet de casus door
een geregistreerde bedrijfsarts worden gemeld bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
(NCvB), www.beroepsziekten.nl. EBV valt in risicoklasse 2 van de biologische agentia.

Inschakelen van andere instanties
Niet noodzakelijk.

Bronopsporing
Bronopsporing is niet zinvol. Doordat 90% van de volwassen bevolking een primaire infectie
heeft meegemaakt en waarschijnlijk van tijd tot tijd het virus actief uitscheidt, zullen er in veel
gevallen meerdere potentiële bronnen zijn.

Contactonderzoek
Contactonderzoek is niet zinvol. Doordat 90% van de volwassen bevolking een primaire infectie
heeft meegemaakt en waarschijnlijk van tijd tot tijd het virus actief uitscheidt, is contact met het
virus niet te vermijden. Op kinderleeftijd wordt de infectie meestal subklinisch doorgemaakt en
90% van de volwassenen heeft antistoffen tegen het virus.

Maatregelen ten aanzien van patiënt en contacten
Geen.
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Maatregelen ten aanzien van zwangeren
Er zijn geen aanwijzingen dat specifieke maatregelen nodig en zinvol zijn. Een primaire infectie
tijdens de zwangerschap is geen reden voor abortus. Pasgeborenen vertonen geen reactie op
het virus of maken de infectie subklinisch door.

Wering van school of kinderdagverblijf
Wering is vanuit volksgezondheidsperspectief niet zinvol.

Wering van werk
Wering is vanuit volksgezondheidsperspectief niet zinvol.

Profylaxe & Behandeling
Profylaxe
Geen.

Behandeling
Meestal is er geen behandeling nodig. Eventuele complicaties zullen verdere behandeling nodig
maken. Behandeling met specifieke antivirale middelen (aciclovir) remt wel de virusproductie
maar heeft geen invloed op het beloop van de ziekte.

Bij EBV-reactivatie bij patiënten met hoog risico op PTLD wordt pre-emptief behandeld met
rituximab en indien mogelijk het verlagen van de immuunsuppressie. Rituximab en verlagen van
immuunsuppressie is eveneens de behandeling voor PTLD (Styczynski 2016).

Historie
De ontdekking van de ziekte van Pfeiffer wordt toegeschreven aan Filatov en Pfeiffer, die eind
negentiende eeuw ongeveer tegelijkertijd een ziektebeeld beschreven bestaande uit koorts,
malaise, keelpijn, lymfadenopathie en hepatosplenomegalie (Drüsenfieber).

De ziekte van Pfeiffer, of Mononucleosis infectiosa wordt verder gekenmerkt door een
bloedbeeld met veel abnormale lymfocyten. In 1932 werd door Paul en Bunnell een test
ontwikkeld waardoor middels een agglutinatiereactie hoge titers agglutininen tegen erytrocyten
van schapen in het serum van mononucleosispatiënten werden gevonden. Deze test is jarenlang
als diagnostisch criterium voor de ziekte gebruikt.

De ontdekking van EBV begon in 1958 met de beschrijving van een bijzondere, eigenlijk
exotische tumor door de Britse chirurg Denis Burkitt: een endemisch voorkomend lymfoom,
vooral van de kaak, bij jonge kinderen in Centraal-Afrika. In 1964 trof de patholoog Anthony
Epstein, na voorafgaande weefselkweek met elektronenmicroscopie, herpesviruspartikels in de
tumorcellen aan. Het virus kreeg de naam van Epstein en van de hierbij  betrokken studente
Yvonne Barr (Kroes 1998). In 1968 legden Henle en Henle de definitieve relatie tussen
mononucleosis infectiosa en EBV.
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