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CYTOMEGALOVIRUS (CMV) EP‹DEM‹YOLOJ‹S‹
Seroepidemiyolojik çal›ﬂmalar geliﬂmiﬂ ülkelerde eriﬂkinlerin %50-70‘inin, geliﬂmekte olan ülkelerde ise %100’ünün CMV’ye karﬂ› antikor oluﬂtu¤unu göstermektedir. Herpes Virus ailesinden olan
CMV’de bulaﬂma yollar›; intrauterine, perinatal
(enfekte anne genetik sekresyonu), çocuklarda horizontal (birbirinin salyas›ndan) veya seksüel yolla
olabildi¤i gibi kan ürünleri ve organ transplantasyonlar›nda enfekte organ arac›l›¤› ile gerçekleﬂebilmektedir.
‹mmunsüpresyon ile CMV reaktive olarak hastal›k oluﬂturabilmektedir.
Yaklaﬂ›k transplant hastalar›n›n 1/3’ü CMV
hastal›¤› ile karﬂ›laﬂ›r. Bunlar›n %50’sinin mortalitesi oldukça yüksek akci¤er enfeksiyonu oldu¤u
bilinmektedir. (1)
CMV ‹NFEKS‹YONU VE CMV HASTALI⁄I
CMV enfeksiyonu toplumda çok yayg›n olup biri erken çocukluk ve di¤eri genç eriﬂkinlik dönemi
olmak üzere iki dönemde pik oluﬂturmaktad›r. ‹drarla virusun at›l›m› ve respiratuvar sekresyon horizontal CMV bulaﬂmas›n›n önemli nedenlerindendir. Seksüel yolla bulaﬂma bir di¤er neden olarak
karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Kona¤›n hümoral immun
yan›t› CMV’nin muhtemelen intrasellüler oluﬂu nedeniyle s›n›rl› kalmaktad›r. Latent enfekte ﬂah›slar
yaﬂam boyu virüsü ekstrete etmekte ve immunsupresyon olmad›kça baﬂka bir sorun oluﬂmamaktad›r.
CMV enfeksiyonu ile latent, enfeksiyonun
asemptomatik formu kastedilirken CMV hastal›¤›
ile primer veya reaktive, klinik semptomu ve organ

tutulumu olan form kastedilmektedir.
TRANSPLANTASYONDA CMV
HKHT da CMV ile tipik olarak posttransplant
30-100.günlerde karﬂ›laﬂ›l›r.Primer CMV enfeksiyonunun varl›¤›, CMV hastal›¤›n›n insidens ve
a¤›rl›¤›n› tayin eder.
Donör ile al›c› serolojisi CMV riskini ortaya koyan en önemli kriterlerdendir.Risk s›ras›na göre
Donör (D) pozitifli¤i (+) yan›nda Al›c› (A) negatifli¤i
(-) en yüksek riski, buna karﬂ› D+ A+, D-, A+ li¤i giderek azalan riski ortaya koymaktad›r. Vireminin
varl›¤›n›n CMV hastal›¤› aç›s›ndan risk faktörü oldu¤u gösterilmiﬂtir. Donör ve al›c› serolojik statüsü,yüksek viral yük,viremi varl›¤› dikkate al›nd›¤›nda yüksek viral yükün CMV aç›s›ndan en büyük riski oluﬂturdu¤u gösterilmiﬂtir.(2)
Baﬂlang›ç virüs yükü ile immun statusun durumu CMV enfeksiyonunun hastal›¤›n klinik bulgular›n›n ortaya ç›kmas› aras›ndaki süreyi tayin eden
parametreler oldu¤u bilinmektedir.
Sitopatik etkinin geç ortaya ç›kmas› nedeniyle
CMV,yavaﬂ ço¤alan bir virus olarak tan›mlanm›ﬂ
ise de, HKHT da doubling time’›n›n (2 kat›na ç›kma
süresi) 1.5 gün oldu¤u gösterilmiﬂtir.
Virus’un neden oldu¤u organ hasarlar› virus
replikasyonu sonucu hücre destruksiyonuna ba¤lanabilir. CMV retiniti, hepatit, gastrointestinal
sistem ülserasyonu, poliradikulopati de bu destruksiyonu görmek mümkündür. CMV histolojik
olarak biyopsi materyalinde baykuﬂ gözü (owl’s
eye) olarak karﬂ›m›za ç›kar (CMV içeren hücrelerde
oluﬂan inkluzyonlar).
CMV immunkompromise hastada (Tablo 1)
ateﬂ, gastrointestinal sistemde ülserasyonlar, reti-
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nitis, pnömoni, kemik ili¤i süpresyonu, graft rejeksiyonuna yol açabilmektedir. CMV HKHT’da en s›k
pnömoni ve gastrointestinal hastal›¤a neden olmaktad›r. Otolog tarnsplant sonras› CMV pnömonisi insidensi allogeneik HKHT dakinden azd›r
(%1-6). Buna karﬂ›n CMV enfeksiyonu riski (CMV
ag,CMV-PCR) %39-%42 aras›nda de¤iﬂmektedir.
(1)
Viral enfeksiyonlar ve özellikle sitomegalovirus
(CMV) Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonu
(HKHT) esnas›nda s›k karﬂ›laﬂ›lan ve ölümcül olabilen komplikasyonlardand›r. Bu nedenle HKHT’da
CMV enfeksiyonunun önlenmesi ön planda yer almaktad›r. Son y›llarda non-myeloablatif HKHT’na
yönelme, CD34 içeren hücre seçimi, T hücre ay›klanmas› gibi yöntemlerin CMV enfeksiyonuna
olumlu veya olumsuz katk›lar›n›n sonucu 2000 y›l›nda yay›nlanan guideline’a yans›t›lmam›ﬂt›r. (2)
HKHT tabi hastalar CMV riski aç›s›ndan düﬂük,orta ve yüksek risk olmak üzere 3 gruba ayr›l›r (Tablo 2).
CMV ‹NFEKS‹YONU VE HASTALIK TANISI
CMV retiniti hariç CMV hastal›¤› sadece klinik
verilerle tan›s› konulabilecek bir hastal›k de¤ildir.
Hasta örneklerinden (doku, kan, serebrospinal
s›v›) histopatoloji, kültür veya sitolojik yöntemlerle
virus varl›¤› tespit edilirse de invaziv iﬂlemlerden
uzak ve vakit kaybettirici yöntemlerin hastal›k tan›s›n› geciktirece¤i ve mortaliteyi artt›raca¤› bir
gerçektir. CMV tan›s›nda kullan›lan diagnostik
testler viral kültür, nükleik asit tayini ve antijen
tayini, histoloji ve sitolojik de¤erlendirme olarak s›ralanabilir. (3)
Viral Kültür
Hasta örneklerinin (kan,sekresyon,aspirasyon
materyali vb.) CMV varl›¤›nda fibroblast doku kültüründe farkl› sitopatojenik etki yaratmas› esas›na
dayan›r. Gold standart kabul edilmesine ra¤men
kantite edilememesi, zay›f prediktif özelli¤i ve 1-3
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haftada sonuç al›nabilmesi en önemli dezevantaj›n› oluﬂturur. Di¤er testlere göre (antijen, DNA
esasl›) daha az hassast›r.
Viral kültürün bir geliﬂmiﬂ formu h›zl› viral kültür (shell vial ) olup daha h›zl› 2 gün ile 14 gün aras›nda sonuç verecek ﬂekilde modifiye edilen formudur.Bu yöntemde santrifüj edilmiﬂ spesimen fibroblast tabakas› üzerinde k›sa süreli kütürden
sonra CMV erken antijenleri ile monoklonal antikorlar arac›l›¤› ile boyan›r. Sensitivitesi %68-%100
dolay›ndad›r.
Nükleik Asit ile CMV Tayini
Nükleik asit problar› ve PCR gibi amplifikasyon
yöntemleri viral tan›da giderek önem kazanmaktad›r. 6-48 saatte sonuç verebilmektedir. Standardizasyonunun sa¤lanmas› önem taﬂ›r. Plasmada
CMV-PCR pozitifli¤i nötropenik hastada CMV antijeninden daha hassas bir test olarak kabul edilmektedir.
Antijen Tayini
Bu test dolaﬂan kan lökositlerinde veya spinal
s›v›da CMV pp65 antijeni tayinine dayan›r. 8-24
saat içinde sonuç verebilen bir yöntemdir.
CMV ‹NFEKS‹YONUNUN ÖNLENMES‹NE YÖNEL‹K TEDB‹RLER
Her tarnsplant aday› ve donörünün CMV serolojisi aç›s›ndan taranmas› ﬂartt›r. Seronegatif
HKHT al›c›lar› seronegatif ve lökosit depleted (lökositi azalt›lm›ﬂ) kan ürünleri almal›d›r. Keza seronegatif donör adaylar› ve hasta (al›c›) n›n uzun süreli tek seksüel partner’› yoksa cinsel ilﬂkilerinde
prezervatif kullanmal›d›r. Bak›c›lar›n hasta oral
sekresyonlar›n› veya alt bezini toparlarken CMV
bulaﬂt›rmamas›na özen gösterilmelidir. (4)
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CMV HASTALI⁄ININ VEYA HASTALIK AKT‹VASYONUNUN ÖNLENMES‹
Bu amaçla iki öneri sunulabilir.
1. Hastalara engrafman ve 100.gün aras›nda
proflaktik Gansiklovir vermek.
2. Virolojik taramalar (CMV kan kültürü, pp65
antijeni, DNA) yaparak subklinik enfeksiyon varl›¤›nda Gansiklovir vermek (düﬂük hassasiyeti nedeniyle hemokültür tavsiye edilmemektedir). Bu yöntemleri uygulayamayan merkezlere 1. ﬂ›ktaki proflaksi önerilmektedir.
Al›c› seronegatif, donör pozitif ise seronegatif ve
lökosit tüketilmiﬂ (azalt›lm›ﬂ) kan ürünleri kullan›ld›¤›nda CMV enfeksiyonu insidensi % 15-20 düzeylerindedir. Bu hasta grubunda proflaksiden çok
preemptif tedavi uygulanmal›d›r.Preemptif tedaviye
tek antijen pozitifli¤i veya 2 pozitif DNA (PCR) testi
ile baﬂlanmal›d›r.
Preemptif tedavi ile; laboratuvar verileri ile
(CMV antijen, PCR) CMV hastal›¤› riski saptanan
immunkompromise hastalara Gansiklovir tedavisinini baﬂlat›lmas› kastedilir.
Gansiklovir tedavisi 1 haftas› indüksiyon dozunda olmak üzere minimum 3 hafta veya
100.gün’e kadar sürdürülmelidir. 2 haftal›k indüksiyon tedavisi ve daha sonra PCR negatifli¤i sa¤lanana kadar idame dozda Gansiklovir kullanan uygulamalarda vard›r. Gansiklovir alan hastan›n hemogram› haftada iki gün kontrol edilmeli ve ANS
(Absölü Nötrofil Say›s›) nin 1000/mm3’ün alt›nda
olmas› durumunda ya Gansiklovir geçici olarak kesilmeli veya G- CSF uygulanmal›d›r. Gansiklovir
alt›nda CMV pozitifli¤i sebat eden hastalarda Foscarnet uygulanmal›d›r. (2,5,6,7,8)
Gansiklovir dozaj› için ilk 7-15 gün; 2x5
mg/kg/gün ve daha sonra 2x2.5 mg/kg/gün (1621. günler) veya antijen negatifleﬂinceye kadar de-
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vam edilmelidir. Tromboflebit yapabilece¤i için
mümkünse santral ven kateterinden verilmelidir.
Suland›r›ld›¤›nda oda ›s›s›nda 12 saat ten fazla
bekletilmemelidir. Suland›rma <10 mg/ml Gansiklovir olacak ﬂekilde %5 dextroz, izotonik Nacl, laktatl› ringerle yap›lmal› ve 1 saatlik perfüzyon ﬂeklinde verilmelidir.
CMV antijenemisi olanlarda foskarnet ile gansiklovirin antijenemiyi ortadan kald›rma ve CMV
hastal›¤›n›n geliﬂmesini önlemede bir farkl›l›¤›n olmad›¤›n› göstermiﬂtir. Gansiklovirin myelosupresyon yan etksi foskarnetin nefrotoksisitesi ön plandad›r. (9)
Koruma amaçl› Asiklovir’in engrafmana kadar
yüksek dozda uygulanmas›n›n CMV’yi önlemede
s›n›rl› etkinli¤i gösterilmiﬂtir. Yüksek doz asiklovirin -5. gün baﬂlanarak engrafmana kadar devam
edildikten sonra oral asiklovir veya valasiklovir ile
idame edilen hastalarda CMV viremisinin azald›¤›
ve preemptiv tedaviye daha az ihtiyaç duyuldu¤u
gösterilmiﬂtir. CMV hastal›¤› ve CMV’ye ba¤l› mortalitede bir de¤iﬂiklik olmam›ﬂt›r. Sadece uzun sü-
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CMV hastal›¤›n›n azalmad›¤›n› ortaya koymuﬂ ve
maliyetinin de yüksek oluﬂu nedeniyle ço¤u merkezde kullan›m›ndan vazgeçilmiﬂtir. (12)
Daha önce de ifade edildi¤i gibi CMV de hedef
hastal›¤›n ortaya ç›kmas›n› önelemektir.CMV pnömonisi geliﬂtikten sonra gansiklovir ve CMV-IgG
kullan›m›na ra¤men ölüm oran› % 50 nin üzerindedir.
KAYNAKLAR

reli yüksek doz uygulaman›n yaﬂam süresini uzatt›¤›n› gösteren bir randomize çal›ﬂma mevcuttur.
(10)
Otolog HKHT’da CMV riski daha düﬂüktür. Ancak CD34 seçimi yap›lan merkezlerde riskin allograft riski kadar oldu¤u bildirilmektedir. Bu nedenle CD34 seçilmiﬂ Otolog HKHT’da uygulama ve önlemler Allogeneik HKHT’da oldu¤u gibi yap›lmal›d›r. Bunun d›ﬂ›nda konvansiyonel Otolog HKHT
olan hastalarda sadece primer hastal›k hematolojik malignite ise ve son dönemde Fludarabin kullan›lm›ﬂ ise tarama AHKHT’da oldu¤u gibi sürdürülmeli ve her slaytta >5 antijenemi tespit edilmesi
durumunda 3 haftal›k tedavi uygulanmal›d›r. (2)
100. günden sonra CMV enfeksiyon s›kl›¤› ve
risk faktörlerinin belirlenmesi amac›yla yeni tamamlanan bir çal›ﬂmada (11) hastalar›n % 17.8’inde ve median 169 (96-784) günde olmak üzere
CMV hastal›¤›n›n tespit edildi¤i ve bu grupta mortalitenin %46 oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Ad› geçen
çal›ﬂma 100. günden sonra antijen pozitifli¤i,
GVHD varl›¤›, düﬂük CD4 (CD 4< 50/mm3) varl›¤›
ve lenfosit say›s›n›n <100 /mm3 olmas› keza 100.
günden önce CMV hastal›¤› varl›¤›n›n riski artt›rd›¤›n› ortaya koymuﬂtur. Bu durumda yüksek riskli
hastalarda CMV taramas› post-transplant 100.
günden sonra da sürdürülmelidir. Antijen pozitifli¤i, viremi varl›¤› veya PCR pozitifli¤i saptanan hastalara 3 hafta veya CMV tespit edilmeyinceye kadar
tedaviye devam edilmelidir.
IV IGG veya Hiperimmunglobulin ile (CMV hiperimmunglobulin) ile yap›lan çal›ﬂmalar›n ço¤u

166

1.

R.H.Rubin and L.S.Young (editors). Clinical Approach to Infection in the compromised host. Kluwer
academic/plenum publishers.Newyork, 2002.

2.

G. P. Schechter, V. C. Broudy, M. E. Williams (editors). American Society of Hematology Education
Program Book. Orlando, Florida, ABD, 2001.

3.

R.E.de la Hoz,G.Stephens,C Sherlock. Diagnosis and
treatment approaches to CMV infections in adult patients.Journal of Clinical Virology 2002; 25:1-12.

4.

Guidelines for preventing opportunistic infections
among hematopoetic stem cell transplant recipients.
Biol Blood Marrow Transplant. 2000; 6:659.

5.

Goodrich JM,Mori M,Gleaves CA,et al:Early treatment with ganciclovir to prevent cytomegalovirus disease after allogeneic bone marrow transplantation.
N Engl J Med 1991; 325 (23): 1601-1607.

6.

Goodrich JM,Bowden RA,Fisher R,et al:Ganciclovir
prophylaxis to prevent cytomegalovirus disease after
allogeneic marrow transplant. Ann Intern Med 1993;
118 (3):173-178.

7.

Winston DJ,Ho WG, Bartoni K ,et al:Ganciclovir
prophylaxis of cytomegalovirus infection and disease
in alogeneic bone marrow transplant recipients. Results of a placebo –Controlled,double blind trial. Ann
Intern Med 1993; 118 (3):179-184.

8.

Reed EC,Wolford JL,Kopecky KJ,et al:Ganciclovir for
the treatment of cytomegalovirus gastroenteritis in
bone marrow transplant patients.A randomised placebo-controlled trial.Ann Intern Med 1990; 112 (7):
505-510.

9.

Bacigalupo A, Tedone E,Van Lint MT,et al:CMV
prophylaxis with foscarnet in allogeneic bone marrow transplant recipient at high risk of developing
CMV infections.Bone Marrow Transplant 1994;
13:783-788.

10. Prentice HG,Gluckman E, Powles RL, et al: Impact of
long-term acyclovir on cytomegalovirus infection and
survival after allogeneic bone marrow transplantation.European Acyclovir for CMV Prophylaxis Study
Group.Lancet 1994; 343 :749-753.
11. M.Boeckh,W.Leisenring,S.R Riddell et all .Late cytomegalovirus disease and mortality in recipients of allogeneic transplants:Importance of viral load and T
cell immunity. Blood 2003; 101,407-414.
12. Ringden O, Pihlstedt P,Volin L,et al:Failure to prevent cytomegalovirus infection by cytomegalovirus
hiperimmune plasma: A randomised trial by the Nordic Bone Marrow Transplant Group.Bone Marrow
Transplant 1987; 2:299-305.

Türk Hematoloji Derne¤i
Kan ve Kemik ‹li¤i Transplantasyonu Kursu

