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Postcovidový syndrom, jeho 
prevalence a souvislost s reaktivací 
viru Epstein-Barrové

Úvod
Přibližně třetina pacientů, kteří prodělali 

onemocnění covid-19, má po odeznění akut-
ní fáze (v některých případech i po asympto-
matickém průběhu této infekce) dlouhodo-
bé příznaky. Patří mezi ně například únava, 
takzvaná mozková mlha (přechodná poru-
cha kognitivních funkcí), poruchy spánku, 
artralgie, faryngitida, myalgie, bolesti hlavy, 
horečka, gastrointestinální potíže a exan-
témy. Dlouhodobé příznaky jsou souhrnně 
označovány jako dlouhý covid, (perzistují-
cí) postcovidový syndrom anebo postakutní 
syndrom covidu-19 (PACS). 

Virus Epstein-Barrové (EBV) je lidský 
gama herpesvirus, kterým je infikováno 
více než 90 % světové populace. Jde převáž-
ně o latentní infekci. Primární infekce EBV 
bývá při nakažení v dětství asymptomatic-
ká a počínaje adolescencí obvykle vede ke 
vzniku infekční mononukleózy. S reaktiva-
cí EBV je spojena řada klinických projevů, z 
nichž mnohé jsou připisovány PACS. Cílem 
této retrospektivní studie bylo určit preva-
lenci PACS a zjistit, zda lze prokázat vztah 
mezi symptomy PACS a reaktivací EBV.

Retrospektivní analytická 
studie

Sledovaná skupina, její rozdělení
Do širšího výběru bylo zařazeno 185 osob, 

které prodělaly covid-19. Z této skupiny bylo 
vybráno 68 osob, které prodělaly covid-19 a 
projevil se u nich alespoň jeden z výše uve-
dených symptomů. Tato skupina 68 osob 
byla dále rozdělena podle časového interva-
lu, po kterém se projevily symptomy PACS. 

Jako „primární“ skupina byli označeni 
pacienti, kteří byli zařazeni do studie mi-
nimálně 90 dnů od průkazu infekce SARS-
-CoV-2, jako „sekundární“ byla označena 
skupina pacientů, kteří byli zařazeni do stu-
die dříve, mezi 21 až 90 dny po infekci. 

Primární skupina se skládala ze 30 osob s 
příznaky PACS a kontrolní skupiny 20 paci-
entů, kteří neměli tyto příznaky. Sekundár-

ní skupina se skládala z devíti osob s proje-
vy PACS a kontrolní skupiny devíti osob bez 
příznaků PACS.

Výsledky
Prevalence PACS

Ve výchozí skupině 185 osob, které prodě-
laly onemocnění covid-19, respektive měly 
potvrzenou pozitivitu na SARS-CoV-2, se 
u 30,3 % vyskytovaly některé symptomy 
PACS nejméně 30 dní po potvrzení pozitivi-
ty na SARS-CoV-2. V této podskupině bylo 
13 osob, u nichž probíhala infekce asympto-
maticky; z této podskupiny se u 30,8 % osob 
několik týdnů po potvrzení pozitivity na 
SARS-CoV-2 rozvinuly příznaky PACS. 

Zjištěné symptomy PACS
Nejčastěji hlášenými příznaky pacientů 

s PACS a pozitivní reaktivací EBV byla úna-
va, nespavost, bolesti hlavy, myalgie a zma-
tenost. U sedmi osob v primární skupině se 
vyskytl tinitus a/nebo ztráta sluchu. U sed-
mi lidí v primární skupině a u dvou subjek-
tů v sekundární skupině s reaktivací EBV se 
objevily exantémy a kožní projevy označo-
vané jako covidové prsty.

Reaktivace EBV ve skupinách
V primární skupině pacientů s projevy 

PACS byla reaktivace EBV pozitivní (EBV 
EA-D IgG a/nebo EBV VCA IgM) u 66,7 % 
(20/30), v kontrolní skupině (bez proje-
vů PACS) jen v 10 % (2/20). Rozdíl mezi 
skupinami byl signifikantní. Zajímavé je, 
dva pacienti z primární skupiny pozitivní 
na reaktivaci EBV měli průběh covidu-19 
asymptomatický. 

Postcovidový syndrom je označení pro soubor příznaků, které se vyskytují u pacientů infikovaných 
virem SARS-CoV-2 po odeznění akutní fáze covidu-19. Cílem retrospektivní analytické studie 
publikované letos v časopise Pathogens¹ bylo určit prevalenci postcovidového syndromu ve skupině 
náhodně vybraných pacientů, kteří prodělali covid-19, a následně zjistit, zda existuje souvislost 
mezi výskytem dlouhodobých symptomů charakteristických pro uvedený syndrom a reaktivací 
viru Epstein-Barrové (EBV), a zda některé známky syndromu mohou souviset s touto reaktivací. 
Přinášíme souhrn studie.

Přibližně třetina 
pacientů, 
kteří prodělali 
onemocnění 
covid-19, má po 
odeznění akutní 
fáze dlouhodobé 
příznaky.
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Pokud jde o sekundární skupinu paci-
entů s projevy PACS, byl výskyt reaktivace 
EBV (EBV EA-D IgG a/nebo EBV VCA IgM ) 
obdobný: u 66,7 % (6/9) a u kontrolní sku-
piny 11,1 % (1/9). Rozdíl mezi těmito skupi-
nami (skupina s příznaky PACS oproti kon-
trolní skupině, tedy bez příznaků PACS) byl 
také signifikantní. 

Diskuse

Reaktivace EBV
Chen et al. (2021) jako první zdokumen-

tovali důkaz reaktivace EBV u pacientů s 
covidem-19 během akutní fáze.² Bylo zjiš-
těno, že 55,2 % hospitalizovaných pacien-
tů s covidem-19 s potvrzením infekce EBV v 
anamnéze bylo pozitivně testováno na EBV. 
Reaktivace EBV se prokázala do dvou týdnů 
od pozitivního testu na SARS-CoV-2.

Paolucci et al. (2020) testovali v Itálii 104 
pacientů s covidem-19 a u 87,5 % pozorova-
li reaktivaci EBV.³ Podobná studie ve Fran-
cii (Simonnet et al., 2021) zjistila reaktivaci 
EBV u 82 % pacientů.⁴ Lehner et al. (2020) 
provedli u pacientů s covidem-19 testy na 
EBV a zjistili, že u 78 % pacientů s respi-
račním selháním byla přítomna reaktiva-
ce EBV.5 Dosavadní poznatky naznačují, že 
k reaktivaci EBV dochází poměrně brzy po 
infekci SARS-CoV-2.

Symptomy PACS
Reaktivace EBV se projevuje různými for-

mami exantémů a kožních lézí, například 

urtikárií, folikulitidou, kožními projevy 
kryoglobulinémie a Raynaudova fenomé-
nu; tyto projevy připomínají covidové prsty.

Jeden z prvních zdokumentovaných pří-
padů covidových prstů popsal v Nirenberg 
(2020) u 16leté dívky, která měla koinfek-
ci EBV a SARS-CoV-2; celkem devět osob s 
pozitivním testem na reaktivaci EBV včetně 
dvou s covidovými prsty hlásilo celou řadu 
kožních projevů.⁶

Infekce EBV je spojována s tinnitem a 
ztrátou sluchu. Tinnitus je přitom častým 
příznakem PACS a byl hlášen sedmi oso-
bami uvedené studie1, které měly pozitivní 
test na reaktivaci EBV. Mírná až středně těž-
ká ztráta sluchu byla hlášena dvěma osoba-
mi s reaktivací EBV.

Kromě výše popsaných projevů byla reak-
tivace EBV spojena také s kardiovaskulární-
mi, hematologickými a neurologickými 
komplikacemi. Reaktivace EBV hraje roli v 
patogenezi myokarditidy, zánětlivé kardi-
omyopatie a akutního infarktu myokardu. 
Bylo prokázáno, že multiorgánové selhá-
ní související s EBV má za následek akutní 
poškození jater, ledvin, respirační selhání a 
hemolytickou anémii. Infekce EBV je rov-
něž spojena s řadou vzácných, lymfoidních 
a epiteliálních nádorů.

Léčba
V současné době neexistuje žádná speci-

fická léčba reaktivace EBV. Některá antiviro-
tika byla použita ke snížení virové zátěže při 
reaktivaci herpetických virů a byla prokázá-

na jejich účinnost i v léčbě EBV. Prodlouže-
né podávání valacikloviru snižuje infekční 
zátěž EBV. Spironolakton inhibuje syntézu 
EBV a tvorbu kapsidů a je zkoumán také jako 
experimentální léčba infekce SARS-CoV-2. 
V čínské studii, která zkoumala i souvislosti 
mezi covidem-19 a reaktivací EBV, snížilo po-
dávání gancikloviru riziko úmrtí u pacientů 
s těžkou formou covidu-19.

Závěr
Pokud pacienti, u kterých byla prokázána 

infekce SARS-CoV-2, vykazují známky reak-
tivace EBV, je vhodné sledovat vývoj projevů 
této virové infekce, zejména těch, které patří 
také mezi známky postcovidového syndro-
mu (PACS). Především vzhledem k četným 
kožním projevům pozorovaným u PACS je 
zajímavé zjišťovat, zda u takto postižených 
pacientů je přítomna reaktivace EBV. Přibliž-
ně u 30 % pacientů, kteří prodělali covid-19, 
se po akutní fázi rozvíjí klinický obraz PACS. 
Reaktivace EBV může probíhat brzy po in-
fekci SARS-CoV-2 nebo současně s ní, a to i 
při asymptomatických infekcích.
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