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CMV epidemiyolojisi 

• CMV, genel popülasyonda çok yaygın olup, 
serokonversiyon % 30-97 arasında 
değişmektedir. Yani kişi ilk kez CMV ile 
karşılaşınca önce CMV IgM (+), sonra CMV 
IgG (+) olur.  

• Kişiler CMV virusu ile karşılaştıktan sonra , 
virus yıllarca vücutta latent olarak kalır (CMV 
IgG+) (latent CMV infeksiyonu). 
 

 
 

Kotton CN, et al. Transplantation 2010;89:779-797. 



CMV epidemiyolojisi 

• Eğer böbrek nakli sonrası proflaksi almazsa 
1-3 ay içinde CMV infeksiyonu gelişebilir. 

• Eğer böbrek nakli sonrası proflaksi almışsa,  
3 aydan sonra (proflaksi bittikten sonra)  
infeksiyonu gelişebilir. 

Kotton CN, et al. Transplantation 2010;89:779-797. 



CMV İnfeksiyonu 

• Semptomlar olmaksızın CMV’ ün  
çoğaldığının (replikasyonun) 
gösterilmesidir. (Bu durum latent CMV  
infeksiyonundan farklıdır). 

 
Humar A, et al. Am J Transplant 2009; 9 (Suppl 4): S78–S86. 

 



CMV İnfeksiyonu 
• Alıcıda serolojik değişiklikler; 
 - serokonversiyon [ CMV IgM (+) ] 
 - daha önceden var olan CMV IgG titresin de 
  4 kat ve daha fazla artış 
• İnfekte hücrelerde CMV antijeni saptanması 

(pp65 antijeni) 
• Kültürlerde (boğaz, balgam, idrar, buffy coat) 

CMV’ ün üretilmesi 
• PCR’ la CMV-DNA’ nın saptanması 

 



CMV Hastalığı 

• CMV infeksiyonu bulguları yanı sıra 
viral sendrom bulguları veya doku 
invazyonu bulgularının varlığının 
gösterilmesidir. 
 

Humar A, et al. Am J Transplant 2009; 9 (Suppl 4): S78–S86. 
 
 



CMV Hastalığı 
• Ateş, artralji, halsizlik, iştahsızlık  
• Lökopeni, trombositopeni 
• Hepatit, pnomoni, 
• Pankreatit, kolit, gastrit 
• Korioretinit, meningo-ensefalit,  
• Miyokardit, nefrit 
 gibi semptom ve bulguların varlığı. 

Syndman DR. Rev  Med Virol 2006 ; 16 : 289-295. 
 



CMV Hastalığı Tanısı 

• Histopatolojik tanı: İnvaziv bir yöntemdir, bu 
nedenle günümüzde daha az tercih edilen bir 
yöntemdir 

• Eğer elimizde dolu örneği varsa inklüzyon 
cisimcikleri veya immuno histokimyasal 
boyalarla virusün gösterilmesidir.  

 

Syndman DR. Rev  Med Virol 2006 ; 16 : 289-295. 
 



CMV Hastalığı Tanısı 
• İnfekte hücrelerde CMV antijeni saptanması 

(pp65 antijeni). Yarı kantitatif yöntemdir. 
Lokopeni varlığında tanı zorlaşır. Sayılan 
200.000 lokositte kaç tane infekte hücre 
olduğuna bakılır. (Eşik değeri> 50/200.000) 

• PCR’ la CMV-DNA’ nın saptanması. Kantitatif 
yöntemdir. 
 Syndman DR. Rev  Med Virol 2006 ; 16 : 289-295. 

 



CMV Hastalığının Etkileri 

Direkt  etkileri; 
-  Ateş 
-  Lökopeni 
-  Trombositopeni 
-  Spesifik organ 

tutulumları 
 

İndirekt etkileri; 
-  Akut rejeksiyon, 
-  Kronik rejeksiyon, 
-  Fırsatçı enfeksiyonlarda artış 

(bakteriyel, fungal 
enfeksiyonlar artar),  

-  HCV’ nun seyri hızlanır, 
-  EBV ilişkili PTLPH insidense 

artar, 
 

Raymund RR, et al. Herpes 2004; 11 (3): 77 -87. 



CMV Enfeksiyonu İçin Risk Faktörleri 

• CMV’ ye karşı hücresel ve humoral 
bağışıklığın yokluğu (D+ / R-),  

• CMV infeksiyonu için en düşük risk grubu ise 
(D- / R-),  

• Alıcının aldığı immunsupresifler (ilaç türü, 
dozu, başlama zamanı, süresi),  

• Alıcıya bağlı faktörler (yaş, ko-morbit 
hastalıkları, nötropeni varlığı) 
 Preiksaitis JK.  Am J Transplant 2005; 5: 218-227. 



CMV Enfeksiyonu İçin Risk Faktörleri 

• Anti-lenfosit antikorların kullanımı 
(indüksiyon veya rejeksiyon tedavisi için).  

• ATG alanlarda almayanlara göre CMV 
infeksiyonu gelişme riski 3-4 kat artmıştır. 

• Nakledilen organın türü (akciğer, ince 
barsak, pankreas nakillerinde daha sık) 

• Hastada diğer viral enfeksiyonların varlığı 
(HHV-6 ve HHV-7). 

Preiksaitis JK.  Am J Transplant 2005; 5: 218-227. 
 



CMV Hastalığının  Gelişimini Önleme 

Böbrek nakli 

0. gün 

Korunma 
(proflaksi) 

Zaman 

Pre-emptive tedavi Tedavi 

CMV enfeksiyonu CMV hastalığı 

Nakil Öncesi  
Değerlendirme 



Nakil Öncesi  
Değerlendirme -Öneriler 

• Nakil öncesi verici ve alıcıda CMV IgG 
bakılması, 

• CMV D- / R- olan organ alıcılarına kan ürünü 
verilmemesi, eğer kan verilecekse;  

 - CMV negatif kan verilmesi veya, 
 - lokosit içermeyen (lokosit filtresinden 

geçirilmiş) kanlar verilmelidir.  
 

Humar A, et al. Am J Transplant 2009; 9 (Suppl 4): S78–S86. 



CMV Hastalığının  
Gelişimini Önleme 

1. Korunma (universal proflaksi) 
2. Preemptive tedavi 

Singh N. Rev  Med Virol 2006 ; 16 : 281-287. 
 



Korunma  
Amaç: 
1. CMV’ un replikasyonun / infeksiyonun 

gelişimini, 
2. CMV hastalığı gelişimini önlemektir. 
 Riski hasta grubuna CMV’ ye etkili ilaçların 

verilmesidir  (3-6 ay süreyle). 
 

Singh N. Rev  Med Virol 2006 ; 16 : 281-287. 



Korunma  

Avantajları; 
- basit ve etkili 
- CMV hastalığı insidensini 

azaltıyor. 
- CMV’ nin indirekt etkilerini 

azaltıyor 

Dezavantajları; 
- maliyeti yüksek 
- uzun süreli ilaç 
  maruziyeti, toksisite 
- hasta uyumu 
- ilaç direnci gelişimi 
- geç CMV enfeksiyonu 
  gelişimine neden olur 

Baillie GM. Am J Health Syst Pharm 2006 ; 63 (19 Suppl 5) : S10-16 . 



Preemptive Tedavi 

Amaç: 
• Semptomatik CMV hastalığı gelişimini 

önlemektir. 
- CMV tanı yöntemleri ile haftalık taramalar 

yaparak asemptomatik  CMV enfeksiyonunu 
saptamak, 

- CMV’ ye etkili ilaçları vermektir. 
 

Limaye A, et al. Lancet 2000 ; 356 :645-649. 



Preemtive Tedavi 

 Avantajları: 
• ilaç kullanım süresi 

kısa 
• ilaç toksisitesi ve  
 maliyeti düşük 
• hasta uyumu kolay 
  

 

 Dezavantajları: 
• gelişmiş laboratuar 
 gereksinimi var 
• ilaç direnci gelişimi 
• CMV enfeksiyonu 

gelişimine neden olur. 

Baillie GM. Am J Health Syst Pharm 2006 ; 63 (19 Suppl 5) : S10-16 . 
 



HANGİ HASTALARA  
PROFLAKSİ VERMELİYİZ ? 

 



Verici ve Alıcının Durumu 

1.  D (+) / R (-) 
2.  D (-) / R (+) 
3.  D (+) / R (+) 
4.  D (-) / R (-) 

 



D (+) / R (-) Hastalar 
• Mutlaka profilaksi almaları gerekir.  
• Proflaksi almadıklarında; primer CMV 

enfeksiyonu gelişir (% 70-90’ da CMV 
enfeksiyonu gelişmektedir), 

- % 50-80’ de CMV hastalığı gelişmekte, 
- alıcılarda mortalite %15’ lere kadar çıkmaktadır. 
- Ülkemizde bu grup hasta çok azdır. 

 Humar A, et al. Am J Transplant 2009; 9 (Suppl 4): S78–S86. 
 



D (-) / R (+) Hastalar 

• Bu alıcılarda immunsupresyona bağlı latent 
CMV enfeksiyonun reaktivasyonu gelişebilir. 

• Bu grup hastaların %20’ de CMV 
enfeksiyonu ve/veya hastalığı geliştiği 
bildirilmektedir. 
 

Humar A, et al. Am J Transplant 2009; 9 (Suppl 4): S78–S86. 



D (+) / R (+) Hastalar 

• Bu hastalar hem latent virüs’ ün 
reaktivasyonu, hem de donorden gelen 
virusle superenfeksiyon riski altındadır. 

• Bu grupta özellikle anti-globulin tedavisi 
aldığında yüksek risk altındadırlar. 
 

Humar A, et al. Am J Transplant 2009; 9 (Suppl 4): S78–S86. 
. 



D (-) / R (-) Hastalar 

• CMV hastalığı prevelansı düşük olup  
 (%10’ dan daha az), bu hastalara proflaksi 

önerilmemektedir. 
• Ülkemizde bu grup hasta çok azdır. 

Razonable RR, et al. J Infect Dis 2001 ; 184 : 1461-1464. 
Humar A, et al. Am J Transplant 2009; 9 (Suppl 4): S78–S86. 



CMV Profilaksisi  

• D (+) / R (-) 
 D (-) / R (+) 
 D (+) / R (+) 
 D (-) / R (-)   
 

PROFLAKSİ ALMALI 
 

KDİGO. Am J of Transplantation Suplement  3 . Vol 9. 2009. 



CMV Proflaksisin de Kullanılan İlaçlar 

• Acyclovir   
• Valacyclovir 

• Ganciclovir ( İV ve PO ) 
• Valganciclovir 

 
• Bu ilaçların hepsinde hastanın klirensine 

göre doz ayarlaması yapılmalıdır. 
 

Bazı Avrupa ülkelerinde onaylı 



CMV Proflaksi ve Tedavisinde  
Kullanılan Bazı İlaçlar 

Iron KK. Antiviral Research 2006 ; 71 : 154-163. 



Asiklovir- valasiklovir 

• Asiklovir: 
• ağızdan alındığında 
emilimi yetersiz (%6-10) 
• invitro ortamda 
gansiklovire göre etkisi 
az, bunun sonucunda 
direnç gelişimi fazladır. 

 

• Valasiklovir: 
• asiklovirin L-valyl esteri 
• ağızdan alındığında 
 emilimi iyi (% 55) 
• ağızdan alındığında 
barsak duvarı ve KC’ de  
asiklovir’ e metabolize olur. 

 
Iron KK. Antiviral Research 2006 ; 71 : 154-163 



Gansiklovir-valgansiklovir 

• Gansiklovir: 
• ağızdan alındığında 
  emilimi yetersiz (%5) 
• ağızdan 3 kez alınması 
  gerekli (3x1000 mg) 
• İV tedavi sonrası idame 
  tedavide ve proflakside  
  kullanımı yararlı 

 

• Valgansiklovir: 
• Gansiklovirin L-valyl 
esteri 
• ağızdan verilir, emilimi 
çok iyi (%60-70) 
• günde 1 kez alınır  
• ağızdan alındığından  
duvarı ve KC’ de 
gansiklovir’e metabolize olur. 

Iron KK. Antiviral Research 2006 ; 71 : 154-163. 



Proflaksi de önerilen ilaçlar 

• Valgansiklovir: 1x900 mg/gün, ağızdan verilir. 
Lokopeni yapabilir. 

• Oral gansiklovir: 3x1000 mg/gün, ağızdan verilir. 
Çok miktarda ilaç gereklidir. 

• İV gansiklovir: 5 mg/kg/gün , damar yolu 
gereklidir. Lokopeni yapabilir. 

• Valasiklovir: 4x2000 mg/gün, ağızdan verilir. Çok 
ilaç alması gerekir, norotoksik yan etkileri vardır. 

Humar A, et al. Am J Transplant 2009; 9 (Suppl 4): S78–S86. 
. 



Proflaksinin Süresi  
Ne Olmalıdır ? 

 
 - D (+) / R (+); 90-180 gün  
 - D (+) / R (-); 90-180 gün 
 - D (-) / R (+); 90 gün, 
  
 - D (-) / R(-) durumda ise proflaksi 

önermemektedir.   
 

Humar A, et al. Am J Transplant 2009; 9 (Suppl 4): S78–S86. 
 



Preemtive tedavi  

• İV gansiklovir: 2x 5 mg/kg/gün , 
• Valgansiklovir: 2x 900 mg/gün, 
• Süre: viremi kayboluncaya kadar almalıdır. 

Haftalık viremi takibi yapılmalıdır. 
• Viremi düzelince ağızdan valgansiklovirle 1x900 

mg/gün dozunda 1-3 ay daha verilmelidir. 
 

Humar A, et al. Am J Transplant 2009; 9 (Suppl 4): S78–S86. 
 



Yerleşmiş CMV hastalığında tedavi  

• İV gansiklovir: 2x 5 mg/kg/gün , 
• Valgansiklovir: 2x 900 mg/gün, 
• Süre: viremi kayboluncaya kadar almalıdır. 

Haftalık viremi takibi yapılmalıdır. Ancak 
minumum 2 hafta tedavi almalıdır. 

• Ciddi hastalıkta İV gansiklovir tercih edilmelidir. 
• Viremi düzelince ağızdan valgansiklovirle 1x900 

mg/gün dozunda 1-3 ay daha verilmelidir. 
 
 
 

Humar A, et al. Am J Transplant 2009; 9 (Suppl 4): S78–S86. 
 



13.2: Cytomegalovirus 

• 13.2.1: CMV profilaksisi:  
• Donor (-) / alıcı (-) olan böbrek nakilleri dışındakiler 

bütün hastalar, en az 3 ay süreyle ağızdan gansiklovir 
veya  valgansiklovirle kemoproflaksi alması tavsiye 
ediliyor (1B).  

• Eğer T-cell depleting antikor (ATG veya OKT3) almışsa 
6 hafta daha kemoproflaksi almalıdır (1C). 

• 13.2.2: CMV hastalarında, plazma nükleik asit test (NAT-
PCR) veya pp65 antijeni ile haftalık takip edilmelisi 
öneriliyor (2D). 

 
 

KDİGO. Am J of Transplantation Suplement  3 . Vol 9. 2009. 
 



13.2: Cytomegalovirus 

• 13.2.3: CMV tedavisi: 
• 13.2.3.1: Ciddi CMV hastalığı olan bütün hastalar (doku 

invazyonu olan hastalar dahil) İV gansiklovir ile tedavi 
edilmelisi tavsiye ediliyor (1D). 

• 13.2.3.2: Ciddi olmayan CMV hastalığı olan erişkin 
hastalar İV gansiklovir veya ağızdan valgansiklovirle 
tedavi edilmelisi tavsiye ediliyor (1D).  

• 13.2.3.3: Bütün pediatrik CMV hastaları İV gansiklovirle 
tedavi tedavi edilmelisi tavsiye ediliyor (1D). 
 
 

KDİGO. Am J of Transplantation Suplement  3 . Vol 9. 2009. 
 



13.2: Cytomegalovirus 

• 13.2.3.4: Tedavinin plazma nükleik asit test 
(NAT-PCR) veya pp65 antijeni saptanmayıncaya 
kadar devamı öneriliyor (2D). 

• 13.2.4: Hayatı tehtit eden CMV hastalıklarında, 
tedaviye rağmen persiste eden hastalıklarda 
immunsupresif tedavinin azaltılması öneriliyor 
(2D). 

• 13.2.4.1: CMV hastalığı sırasında graft 
fonksiyonları yakın takip edilmelisi öneriliyor 
(2D). 
 KDİGO. Am J of Transplantation Suplement  3 . Vol 9. 2009. 
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