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ÖZET 

Yılmaz T. Cytomegalovirus viral yükünün monitorizasyonunda pp65 antijenemi ve 

PCR ile kantitatif CMV DNA tayininin karşılaştırılması.  Đstanbul Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji ABD. Yüksek Lisans Tezi. 

Đstanbul. 2011. 

     Çalışmamızda, periferik kök hücre ve kemik iliği (KĐT) transplantasyonu olan 

hastalarda CMV antijenemi ve DNA test sonuçları karşılaştırılmıştır. CMV, periferik 

kök hücre, kemik iliği ve solid organ transplantasyonundan sonra görülen fırsatçı 

infeksiyonların birinci sıklıkta nedenidir. Yaptığımız çalışmanın amacı; transplantasyon 

sonrası CMV infeksiyonun hangi döneminde antijen ve DNA testlerinin pozitif 

olduğunun saptanmasıdır. Pozitif sonuç alındığında, 14 gün boyunca antiviral tedavi 

uygulanmaktadır. Çalışmamızda, antijenemi testi için tam kan, DNA testi için plazma 

örnekleri kullanılmıştır. Antijenemi testinin uygulanmasındaki amaç, lökositlerin 

kandan ayrıştırılıp, sayıları yeterli olduğunda, sitosantrifüj, tespit ve boyama 

aşamalarından sonra fluoresan mikroskopta pozitif hücreleri saptamaktır. CMV 

antijenemi testi için eritrosit eritici yöntem ile pp65’ e, CMV DNA tayininde ise real-

time PCR metodu (LC-PCR) ile viral yük tayinine bakılmıştır. Çalışmamızın 

sonucunda, antijen ve DNA testinin birlikte pozitif olduğu durumda, uygulanan antiviral 

tedavi sürecinde, antijenemi testinin, real-time PCR ile saptanan viral yükle 

karşılaştırıldığında, daha hızlı bir şekilde negatifleştiği belirlenmiştir. Viral DNA 

titresinin ise, antijenemi testinin negatif saptanmasından yaklaşık 1-2 hafta sonra 

negatifleştiği görülmüştür. Antijenemi tayininde pp65 antijenemi metodu ve viral yük 

tayininde ise LC-PCR metodunun duyarlılığı ve özgüllüğü yüksek bulunmuştur. 

 

 

 

Anahtar Kelimeler: CMV Antijenemi, CMV DNA, KĐT, Periferik Kök Hücre 

Transplantasyonu, LT-PCR 
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ABSTRACT 

Yılmaz T. Comparison of quantitive CMV DNA analyze by PCR and pp65 antigenemia 

in monitoring of Cytomegalovirus viral load. Istanbul University, Institute of Health 

Science, Department of Microbiology and Clinical Microbiyology. Master thesis. 

Istanbul. 2011. 

       In our study, CMV antigenemia and DNA assays’ results were compared in 

peripheral blood stem cell and bone marrow transplantation (BMT) patients. CMV is a 

major cause of opportunistic infections after peripheral blood stem cell, bone marrow 

and solid organ  transplantation. The aim of our study was comparing the times of the 

positivity for antigenemia and DNA assays which were detected in the course of CMV 

infection after transplantation. After detection of positive result, the therapy is given 

usually during 14 days. In our study, we used whole blood for antigenemia test and 

plasma for DNA assay. Aim of antigenemia assay, leukocytes were seperated from 

whole blood samples and existence of enough leukocyte number examined for positive 

cells on fluorescent microscope after cytocentrifuge, fixation and dying steps. pp65 

antigenemia and Real-time PCR (LC-PCR) methods were used for detection of 

antigenemia by erytrocyte lysis method and detection of CMV DNA viral titer by real 

time PCR (LC-PCR), respectively. We found that, when antigenemia and DNA assays 

were given positive results together, negativity of the assays during the antiviral 

theraphy period was earlier in antigenemia assay than DNA detection with real-time 

PCR method. Viral DNA load became undetectable in 1 or 2 weeks after the negative 

antigenemia assay. The sensitivity and specifity of pp65 antigenemia and LC-PCR 

methods were found very high at detection of antigenemia and viral load, respectively. 

 

 

Key words: CMV Antigenemia, CMV DNA, BMT, Peripheral Blood Stem Cell 

Transplantation, LC-PCR  

 

 

 



1. GĐRĐŞ VE AMAÇ 

CMV ile oluşan infeksiyonlar tüm dünyaca yaygın olarak görülmektedir. CMV, 

betaherpesvirinae alt ailesinin üyesidir. Đnsan herpesvirüs 5 olarakta isimlendirilir. 

Gelişmekte olan ülkelerde infeksiyon çok küçük yaşlarda, gelişmiş ülkelerde ise 

erişkinlerde görülür. Gelişmiş ülkelerde yenidoğanlarda % 0.5- 2.5, erişkin yaş 

grubunda ise % 50 oranında rastlanır (1). Hastalık, immün cevap yokluğunda (örneğin, 

konjenital infeksiyonda), AIDS gibi immün cevabın baskılandığı durumlarda veya 

allojenik doku rejeksiyonundan sonra ortaya çıkar. CMV’ e ilk maruz kalma ile gelişen 

infeksiyon genellikle asemptomatiktir. Virüs vücutta herhangi bir hasar ya da hastalığa 

yol açmadan sessiz kalma özelliğini, bağışıklık sistemi bozulduğu zaman değiştirir. 

CMV’nin tek rezervuarı insandır. Vertikal veya horizontal yolla infeksiyon gelişebilir. 

Bulaşma; plasenta yolu, cinsel temas, kan transfüzyonu, solid organ ve kemik iliği 

transplantasyonu sonucu olur. Çocuklarda ise ek olarak, anneden serviks yoluyla, süt, 

tükürük ve idrarla geçer (2,1). 

Virüs, diğer herpes virüslerde olduğu gibi vücutta latent kalır. Solid organ transplantı ve 

KĐT’ dan sonra görülen fırsatçı infeksiyonların birinci sıklıkta nedenidir. 

Tanıda; pp65 antijenemi testi, nükleik asit sekans temelli amplifikasyon (NASBA), 

hibrid yakalama ve PCR kullanılır. Özellikle real-time PCR ve antijenemi diğer 

yöntemlere göre daha hızlı ve kantitatif sonuç verir (3).  

Tedavide ise gansiklovir, foskarnet, cidofovir gibi antiviraller verilir (2). 

Bu çalışmada pp65 antijenemi ile LightCycler CMV DNA sonuçları karşılaştırılıp, 

antijenemi ve DNA sonuçlarının, CMV infeksiyonun hangi döneminde pozitif olduğunu 

belirlenmiştir. 
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2. GENEL BĐLGĐLER 

2.1.Tanım Ve Tarihçe 

CMV infeksiyonu, dünyada yaygın bir virüs infeksiyonuduır ve fırsatçı infeksiyonlarla 

ilişkilidir. Gelişmekte olan ülkelerde infeksiyon çok küçük yaşlarda, gelişmiş ülkelerde 

ise erişkinlerde görülür. Gelişmiş ülkelerde yenidoğanlarda % 0.5- 2.5, erişkin yaş 

grubunda % 50 oranında rastlanır. Akut CMV hastalığı, infekte bireylerde düşük bir 

oranda meydana gelir. Virüs, infekte kişilerin vücut sıvılarıyla direkt olarak bulaşabilir. 

Çocuk doğurma yıllarında ise infeksiyonun varlığından şüphe edilebilir. Konjenital 

defektlerin en sık rastlanan viral nedenidir (1) 

2.1. Tarihçe 

CMV, Herpesviridae ailesinin en önemli üyesidir. 1881’de Ribbert tarafından ilk kez 

infeksiyon cisimcikleri gösterilmiştir. Ribbert, ölü doğması beklenen bebeklerin 

böbreklerinde geniş hücreler görmüştür. Yapılan çalışmalarda, 8 aylık fetusun 

karaciğer, böbrek, akciğer’indeki hücreler “protozoon benzeri” hücreler olarak 

tanımlanmıştır. Bu geniş hücrelerin nükleik asitleri, merkezi bir nükleik cisimcik 

içerdiği görülmüştür. Lowenstein, Ribbert’in laboratuarında çalışırken 30 infantın 4 

‘ünün parotid bezinde benzer hücreler görmüştür. Bu, ilk, intranükleer inklüzyon içeren 

tipik sitomegalik hücre olarak tanımlanmıştır. Von Glahn ve Pappenheimer, 

Lipschuetz’in herpes zoster ve genital herpes ile infekte edilen bir kişinin lezyonunda, 

intranükleer inklüzyon cisimcikleri gördüklerini belirtmişlerdir. Böylece, onlar, virüsler 

tarafından anormal hücrelerin üretildiğine inanmış ve protozoa ile ilişkili olacağından 

şüphelenmişlerdir. Farber ve Wolbach, ölen 183 çocuğun 26’sının tükürük bezlerinde 

inklüzyon cisimlerini görmüş ve bu olay, CMV tarafından infeksiyonun olabileceği 

görüşünü ortaya koymuştur. 1921’de Goodpasture ve Talbert, ilk kez viral etken için 

“cytomegalia” kelimesini kullanmışlardır (2). CMV ile ilişkili konjenital hastalığın en 

şiddetli formunu, 1930’da tanımlanan, infantların otopsi tiroid materyalleri, pankreas, 

böbrek, akciğer, karaciğer, tükürük bezlerinde baykuş gözü sitopatolojisi olarak 

tanımlanan sitomegalik inklüzyon hastalığı olarak tanımlamışlar. 1932’de ise letal 

konjenital infeksiyonun peteşi, hepatosplenomegali ve intraserebral kalsifikasyonlara 

yol açtığı görülmüştür. Bunların hepsinin tipik intranükleer inklüzyon cisimciklerine 

sahip olduğu görülmüştür. Wyatt, o zamanlar etyolojisi daha bilinmediği halde, ismi 

“sitomegalik inklüzyon hastalığı (CID)’’ olarak önermiştir. Renal tubül hücrelerin 
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tutulduğu görülmüştür. Daha sonra Fetterman, idrar sedimentinden sitolojik bir çalışma 

yapmıştır. Minder, CID’ın neden olduğu pankreatik hücrelerdeki intranükleer 

inklüzyonların etrafındaki halo içinde 199 nm boyutunda partiküller görmüştür. 1956’da 

Smith, Rowe ve çalışma arkadaşları, 1957’de Weller ayrı ayrı CMV zincirleri izole 

etmişlerdir. Weller, parazitolog olduğu için, insan embriyo kültüründeki 

Toxoplasma’nın kültürü ile ilgili çalışmıştır. Toxoplasma gondii, yenidoğanlarda CID 

kliniğine benzer letal konjenital bir hastalığa sebep olur. Konjenital toxoplasma şüphesi 

olan bir infanttan, daha sonra bir virüs elde edilmiş ve 1957’de elde edilen  virüs CMV 

adını almıştır. Daha sonra, Margaret Smith; virüsü, farenin tükürük bezinden izole 

etmiştir. 1960’da Weller ve çalışma arkadaşları “cytomegalovirus” terimini kullanmış 

ve infantların idrarından CMV izole etmişlerdir (2). 1970’de ise 3 ana bilgi 

açıklanmıştır: (a) Viral replikasyon, sadece konağın kendi hücrelerinde ortaya çıkar. (b) 

CMV benzeri etkenler, memelilerden izole edilir. (c) Hastalıklı konakta farklı hücre tipi 

ve dokuların dağılımını sitopatolojik inceleme açığa çıkarır. (3). Yenidoğanlarda 

transplasental bulaşım ve nörolojik zarar arasındaki en önemli ilişki araştırılmıştır. 

Konjenital CMV infeksiyonu en iyi anlaşılan konu olmuş ve konjenital CMV 

infeksiyonunda en sık sensorinöryal duyu kaybı gözlenmiştir (4). Hamilelik sırasında 

kadındaki primer infeksiyon, konjenital hastalığın bir çok şiddetli formlarını 

oluşturmasına rağmen, bunu izleyen yıllarda bulaşım daha az sıklıkla ortaya çıkmıştır. 

Hamilelik sırasında primer infeksiyona sebep olan virüsün major kaynağı, çocuklarda 

gözükür ve infantlarla direkt etkileşim, virüsün yetişkinlere bulaşmasının temel 

kaynağıdır. En iyi korunma yolu hijyen kurallarının uygulanmasıdır. Plasental 

infeksiyon, sıklıkla seropozitif kadında gözükür. Transplasental geçişte; primer 

infeksiyon riski, rekürren infeksiyona göre daha yüksektir (3). CMV, immünsuprese 

bireylerde fırsatçı bir infeksiyon etkeni olarak göze çarpar. CMV, T lenfositlerini etkiler 

ve sitotoksik T hücre cevabı, özellikle, viral replikasyon ve hastalığın kontrolünde rol 

oynar. Đmmünsupresif tedavi, solid organ transplantasyonu sonrası allograft red aracılı T 

hücrelerini önlemeye yöneliktir (5). Bu, allojenik kemik iliği transplantasyonunda CMV 

pnömoni insidansı ile AIDS’te ortaya çıkan CMV retiniti insidansını önlemeye yardımcı 

olur. Tedavide kullanılan ilaçlardan en önemlileri: Gansiklovir, foskarnet, sidofovir ve 

oral valgansiklovirdir. Antiviraller, akut CMV infeksiyon insidansını azaltır (3). 
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2.2. Epidemiyoloji 

CMV’ un tek rezervuarı insandır. Vertikal veya horizontal yolla infeksiyon gelişebilir. 

Bulaşma: plasenta yolu, cinsel ilişki, kan transfüzyonu, solid organ ve kemik iliği 

transplantasyonu ve virüsü çıkaran kişilerle yoğun temas sonucu olur. Virüs herhangi 

bir hastalık belirtisi olmaksızın, tükürük, semen ve servikovajinal sekresyonda 

bulunabilir; bu da asemptomatik taşıyıcıların virüsü diğer bireylere geçirmesinde rol 

oynar. Ayrıca CMV; idrar, anne sütü, dışkı, gözyaşı, kan, çeşitli doku ve organlarda da 

bulunur. Kan transfüzyon yolu ile CMV bulaşma riski; transfüzyon sıklığı ve miktarına 

bağlı olarak artmakla birlikte, infeksiyon riskinin ünite başına % 3 olduğu tahmin 

edilmektedir. Kan transfüzyonu ile bulaşmada virüsle infekte lökositlerin rolü olduğu 

düşünülmektedir. Granülositten fakir kan kullanılması, seronegatif vericiden 

transfüzyon yapılması ile kan yoluyla bulaş riskini azaltabilir. Ancak seroprevalansın 

yüksek olduğu toplumlarda, CMV içermeyen kan ürünlerinin verilmesi gibi bir ayırıma 

gidilmesine gerek olmadığı bildirilmektedir. CMV infeksiyonu endemiktir, 

sosyoekonominin kötü olması   infeksiyon oranlarının yüksek olmasına neden olur. 

Sadece kötü hijyen koşulları değil, toplum içi yakın temas da infeksiyon için yüksek 

risk oluşturur. Tüm dünyada yaygın olarak görülen CMV infeksiyonlarında prevalans, 

toplumların gelişmişlik düzeyleri ile ilişkili olarak farklılık göstermektedir. Avrupa, 

Avustralya, Kuzey Amerika ülkelerinde seroprevalans düşük, Afrika ve Güneydoğu 

Asya ülkelerinde belirgin olarak yüksektir. En iyi sosyoekonomik şartlarda yaşayan 

adolesanlar arasında seropozitiflik oranı % 40 civarında olup, yılda % 1 artış oranı 

gösterir. Buna karşılık düşük sosyoekonomik şartlarda yaşayanlarda, infeksiyon % 90- 

100 oranında çocuklukta kazanılmaktadır. Đyi sosyoekonomik şartlarda yaşayan 

erişkinlerde ortalama prevalans % 50- 60 iken, düşük sosyoekonomik şartlarda 

yaşayanlarda % 90- 100 dolayındadır. Ülkemizde CMV seroprevalansına ilişkin pek 

çok araştırma yapılmıştır. Bunlara göre prevalansın ülkemizde yüksek olduğu ve 

erişkinlerde CMV seropozitifliğinin % 85- 95 arasında değiştiği görülmektedir. 1- 5 yaş 

arası çocuklarda % 82, 4 -12 yaş arası çocuklarda % 74, pediatrik yaş grubunda % 75.36 

seropozitiflik saptanmıştır. Böbrek transplantasyonu alıcılarında ise seropozitiflik % 

96.88 olarak ve aynı grupta transplantasyon sonrası CMV hastalığı sıklığı % 81.25 

olarak bulunmuştur. 

CMV’ de diğer herpesvirüsler gibi, primer infeksiyon, latent infeksiyon ve reaktivasyon 

ya da reinfeksiyon şeklinde sekonder infeksiyonlara yol açabilir. CMV’ ye bağlı 
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infeksiyonlar herhangi bir mevsimsel dağılım göstermez. CMV’ nin geçiş yolları; 

intrauterin, perinatal, postnatal, organ transplantasyonu ve kan transfüzyonu şeklinde 

sınıflandırılır. Đntrauterin infeksiyon; maternal viremiden sonra oluşan plasental 

infeksiyona bağlı olarak gelişir. Primer infeksiyonu olan gebelerde fetusa bulaşma oranı 

% 40-50, sekonder infeksiyon varlığında ise % 1 civarındadır. Perinatal infeksiyon; 

infekte maternal genital sekresyonlar veya anne sütü ile olmaktadır. Postnatal CMV 

infeksiyonlarının asemptomatik olması geçiş yolunun saptanmasını zorlaştırmakla 

birlikte, salgılar yoluyla veya cinsel temasla olduğu zannedilmektedir. Günlük 

bakımevlerinde ve okullarda çocuktan çocuğa geçişlere sıkça rastlanmaktadır. Özellikle 

infekte çocuklar seronegatif anneler için büyük risk taşımaktadır. Hamilelik sırasında 

primer maternal infeksiyon fetus için önemli bir risk oluşturur. 

Solid organ ve kemik iliği/ kök hücre transplantasyonlarından sonra görülen fırsatçı 

infeksiyonların birinci sıklıkta nedeni, CMV’dir. Transplantasyon sonrasında primer 

CMV infeksiyonuna bağlı CMV hastalığı gelişme riski % 40- 60 civarında olduğu 

görülmüştür. En riskli durum; alıcının seronegatif, vericinin seropozitif olmasıdır. 

Profilaktik olarak antiviral tedavi yapılmadığında, allojenik kemik iliği transplant 

alıcılarının ~ % 50’sinde aktif infeksiyon, % 20- 25’inde de CMV hastalığı geliştiği 

görülmüştür. CMV infeksiyonu ve hastalığı gelişme riski, otolog transplantasyon 

sonrasında en düşüktür (1). 

2.3. Virion Morfolojisi ve Yapısı 

CMV, herpesviridae ailesinden, β-herpesvirinae alt ailesindendir. HHV-5 de denir. 

Kısıtlı konak yapısı, uzun çoğalma siklusu, hücre kültüründe yavaş gelişen odaklar 

oluşturması ve hem intranükleer hem de intrastoplazmik inklüzyon cisimcikleri 

oluşturması ile karakterizedir. 230 kb’lik genom yapısıyla bilinen en büyük insan 

herpes virüsüdür. Diğer Herpes virüslerde olduğu gibi düzensiz bir zarfa sahiptir. Çift 

iplikli lineer DNA genomu içerir. DNA’nın çevresinde 125 nm’lik ikozahedral simetrili 

nükleokapsid yer alır. Virionlar 5 kor proteininden oluşmuştur: 1) Major kapsid protein 

(MCP, UL86 gen ürünü). 2-3) Minör kapsid protein (UL46 gen ürünü) ile birlikte minör 

kapsid protein bağlayıcı protein (TRI2). 4) En küçük kapsid proteini (SCP, UL48A gen 

ürünü). 5) Portal protein (PORT, UL104 gen ürünü) (6). Kapsid dışında tegüment 

olarak adlandırılan bir tabaka yer alır. Tegüment proteinlerinin birçoğu 

fosforillenmiştir. CMV, virüs tarafından kodlanmış birçok gen ürünlerini içerir. Ayrıca 

hücre kültüründe CMV, bol miktarda yoğun cisimcikler ( dense body) üretir (3).  
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2.3.1. Kapsid 

CMV ve HSV Cryo-EM incelemesinde bazı farklı nükleokapsid yapıları 

gözlemlenmektedir. CMV nükleokapsidi, HSV-1 nükleokapsidinden biraz daha geniştir 

ve kapsid iç yüzeyinde küçük farklılıklar vardır (7). CMV nükleokapsidi ikozahedral 

yapıdadır ve 162 kapsomerden oluşur ve yaklaşık 130nm uzunluğundadır. Kapsid, 12 

penton, 150 heksondan oluşmuştur (8). 150 heksonun tamamı  MCP nin 6 kopyasının 

herbirinden ibarettir. 11 pentonun herbiri 5 kopya MCP den ibarettir ve PORT’ un 12 

kopyasının girişinde bir özelleşmiş protein içerir. Böylece kapsid 955  kopya MCP, 12 

kopya PORT, 900 kopya SCP (smallest kapsid protein)‘ ye sahiptir. HSV-1 den farklı 

olarak CMV SCP geni replikasyon için temel alınmıştır. Viral DNA, poliaminlerle 

nükleokapsidin içinde 2 li ve 3 lü hekzoganal paketlenmiş diziler şeklinde düzenlenir. 

Diğer herpes virüsler gibi kapsid, replikasyon sırasında düzenlenir ve EM de 

gözlemlenir. HSV ile infekte hücrelerdeki ve olgun virüs proteazlarla donatılmış sferik 

prokapsid, CMV için henüz tanımlanamamıştır. Dıştaki 5 proteindeki prokapsidler, 

olgun prekürsor proteaz içeren internal bir kompleks ve kapsidle çevrilmemiş prekürsor 

bir protein içerir. 

Đnfekte hücrelerin içinde 3 ayrı olgun kapsid proteini gözlenir: (A, B, C). Prokapsidler 

hızlıca C kapside olgunlaşır. Viral kapsidle çevrilir. Nükleokapsidler, infekte hücrelerin 

nükleusundaki prokapsid üzerinde predominanttır. A kapsidi kapsid duvarını temsil 

eder. B kapsidi,  kapsid duvarındaki assembly protein (AP) e bağlanır. A ve B kapsid 

formları, nükleus ve sitoplazmada bulunur (6). 

2.3.2. Tegüment 

Tegüment, kapsid ve zarf arasında yer alır. Virion proteinlerinin birçoğu burada bulunur 

(~%40). Tegüment proteinleri, ilk olarak elektroforezle tanımlanmıştır. Fakat son 

zamanlarda, spektrometre ve biyoinformasyonla proteinlerin proteolizasyonu analiz 

edilmiştir (9). Bu proteinler, infeksiyon sırasında çok çeşitli aktivasyonlarda işaretlenir 

ve fosforillenir (6). Kapsidde veya zarfta olmayan virion parçalarının tegümentle ilişkili 

olduğu düşünülmüştür. Bunların birçoğu, proteazlar tarafından bozulmaya dirençlidir. 

Tegümentteki proteinlerin lokalizasyonu genellikle virionların fraksiyonasyonu veya 

immuno-gold EM tarafından desteklenmiştir. 

Birçok herpesvirüs ve birçok spesifik β-herpesvirüsün yapısal proteinlernin, tegüment 

komponentleri olduğu düşünülür (Tablo:1). Birçok tegüment proteini UL82 alt 
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ünitesidir. Birçok CMV tegüment proteini pp65 (UL83 gen ürünü) tarafından kodlanır. 

pp65, antijenemi tayininde; pp150 ise CMV spesifik antikorlar için tarama testinde 

kullanılır. Tegümentte bulunan gen ailesi genellikle US22 dir. Diğerleri: UL23, UL24, 

UL36, UL43, US22, IRS1 (internal repeat short), TRS1 (terminal repeat short)‘ dir. Bir 

önemli enzim olan viral protein kinaz (UL97 gen ürünü) minör bir tegüment proteinidir 

(3). Tegüment parçacıkları kapsid ve zarfla spesifik ilişki kurar. Örneğin; UL32 

tarafından kodlanmış pp150 tegüment proteini kapsid proteinini bağlar. Bu etkileşim 

EM’da ikozahedral simetrili düzenli bir yapı olarak görünür (7). pp150 ve yüzey kapsid 

arasındaki ilişki başlangıçta nükleusta gözükür ve sitoplazmada devam eder. Bir başka 

örnek UL47 kodlu tegüment proteini, major kapsid proteini ile çökelti oluşturur. En 

geniş tegüment proteini olan UL48, gen ürününü bağlayan HSV proteinin homoloğudur 

(10). UL99 tarafından kodlanan pp28 virion zarfı ile iletişim içindedir ve tegümentin 

yapısını korur. Ayrıca, bazı tegüment proteinlerinin yapısal olmayan rolleri de vardır. 

Bunlar; viral replikasyon ve tegüment organizasyonunda rol almaz. UL83 tarafından 

kodlanan pp65’in virion yapısı değişmez (3). pp71 transaktivatör olarak rol oynar. 

ppUL69 hücre siklusunun devamlılığını engeller ve virüs replikasyonunda temel 

proteindir.  ppUL83 interferon aktivitesini uyaran genlerin çoğalmasını engeller (8). 

Olgunlaşma ve giriş sırasında önemli bir rol oynayan tegüment proteinleri 2 kısma 

ayrılır: Đlk sınıf yapısal role sahiptir, virionların toplanması ve giriş sırasında 

partiküllerin ayrılmasında rol oynar. Progeni, viral DNA’nın geç replikasyon 

döneminde ve viral genomun nükleustan, sitoplazmadan çıkışında rol oynar. 2. Sınıf; 

infeksiyona karşı cevap vermede, değişen hücre siklusunda ve intrasellüler virüs 

replikasyonunda etkilidir (11). 

Tablo 2-1 CMV’ deki bazı önemli genler  

CMV genel gen isimleri  CMV gen ailesi, gen ismi   Görevleri 

               UL11  Membran glikoproteini  Viral replikasyon 

               UL16  Membran glikoproteini  NK hücrelerini inhibe eder 

               UL23  US22ailesi;tegüment protein  Fibroblastlara etkili 

               UL45   kor,tegüment protein 
 Geniş  ribonükleotid redüktaz 

 analoğu 

               UL46   kor,tegüment protein  Tripleks kapsid komponenti 

               UL47   kor,tegüment protein  Đntrasellüler kapsid taşınımı 
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               UL48A   kor, smallest capsid protein  Heksonlara lokalize 

               UL55   Virion zarf  Glikoprotein B  Giriş ve uyarı 

               UL73                            Virion zarf glikoprotein N  Giriş 

               UL75   Virion zarf  Gh  gL ile ilişkili, giriş 

               UL82   Tegüment protein  Virion transaktivatör 

               UL84    UL82 ailesi  Replikasyonda görevli 

               UL86    kor,MCP  Hekson ve penton bileşiği 

               UL115    Virion zarf  Gl  gH ile ilişkili 

               TRS1    Tegüment protein  Transkrip aktivasyonu 

  

2.3.3. Zarf 

CMV, glikozillenmiş 50’ den fazla proteini kodlar. CMV zarf glikoproteinleri, 3 ayrı 

kompleks yapı içerir: gcI, gcII, gcIII. Bunlar viral zarfın üzerindedir.Fakat bunlar 

glikoprotein adlandırılmasında sırasıyla gB, gH: gL ve gM: gN olarak bilinir (3,8). Bu 

genlerin hepsi CMV replikasyonu için gereklidir. Diğer herpes virüslerde ise gM: gN 

gerekli değildir. UL55 ile kodlu gB, zarfta disülfit bağlayıcı homodimer olarak ortaya 

çıkar, hücreden hücreye geçişte, virüsün bağlanması ve girmesinde önemli rol oynar. 

Virion olgunlaşması sırasında her bir 160 kd gB monomer, hücresel proteazlar 

tarafından parçalanır. gB, nötralizan antikorların büyük bir hedefidir. Son zamanlarda, 

transplasental bulaşımda, nötralizan anti-gB antikorlarının rolü tartışılmaktadır (12). gB 

üzerinde 2 farklı antijenik bölgeyi hedef alan antikorlar, füzyon ve bağlanmayı inhibe 

edebilirler. gB, hücresel reseptörlerin belirlenmesini, EGF, Toll-like reseptör ve integrin 

molekülleriyle etkileşimi sağlar. gB ile hücre yüzeyinin etkileşimi sonucu, virüsün girişi 

kolaylaşır ve virüs partikülleriyle oluşan hücresel iletişimin aktivasyonu sağlanır (13).  

UL100 kodlu gM ve UL73 kodlu gN, heparan sülfat proteoglikanlarına bağlanır. Her 

ikiside replikasyon için temel genlerdir. gM, virion kümelenmesinin ve zarf 

proteinlerinin % 10’ unu oluşturur. gN ise sadece gM’ nin yaptıklarının % 1’ ini yapar. 

gM polipeptidlerin birçoğu, gM:gN kompleksinin oluşması için gerekli değildir (14). 

gM:gN komleksi α-herpesvirüs replikasyonu için gerekli değildir, fakat CMV 

replikasyonu için gereklidir. 

UL75 kodlu gH ve UL115 kodlu gL bütün α-herpesvirüslerde vardır ve füzyonda 

görevlidir. Bu kompleks, β-herpesvirüs ve γ-herpesvirüste değişebilir. Bütün 
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herpesvirüsler, gH: gL heterodimerlerini kodlar. gH, gL’ ye gereklidir. gH, infüzyonda 

önemli bir komponenttir. Đnfeksiyon yokluğunda gH:gL’ nin çoğalması, sinsityum 

oluşumunu sağlar (13). gH, integrin αvβ3 bağlar ve integrin CMV’ nin hücreye 

girişinde ko-reseptördür (15). Heterodimerik kompleks yanında CMV’de gH: gL 

kompleksinin 2 tipi tanımlanmıştır. Bir heterotrimerik kompleks, UL74 kodlu gO içerir 

ve bu fibroblastlardaki viral replikasyonda önemli bir rol oynar. 2. heterotetramerik gH: 

gL kompleksi CMV tarafından kodlanmış spesifik tropizm determinantlarına bağlanır. 

Ayrıca UL128 ve UL130 gen ürünlerini birleştirir.  CMV izolasyonundan sonra biriken 

UL128, UL130, UL131 fibroblastlarda yayılır (16). CMV ile HHV-6B gH: gL, bir 

trimerik β-herpes kompleksi (gH: gL: gO) ve bir tetramerik kompleks (gH: gL: gQ1: 

gQ2) üretir. CMV zarfı; UL33, UL78, UL27 tarafından kodlanan G-protein çifti içeren 

reseptör (GPCR) homologlarını içeren bir çok minör glikoprotein içerir. US28 

tarafından kodlanan kemokin reseptörleri (CC/ CX3) en önemli dikkat çekici 

reseptördür. Bu reseptör fosforilasyon  ve RhoA’ ya bağlı aktivite yoluyla ilişkilidir, 

apoptozu indükler ve hücre göçünü sağlar.  β-herpesvirüs grubundaki çalışmalar, CMV’ 

de biyolojik öneme sahip UL33 ve UL78 homologlarını da kapsar (17,18). 

2.3.4. Viral Genom 

Đnsan ve maymundaki CMV, HSV-1 için tanımlanan ilk düzenlemedeki terminal ve 

internal tekrarlarla, uzun ve kısa bölge ile E genomunu gösterir. Terminal ve internal 

dizilerin düzenlenmesi, genomun izomerizasyonuna yardımcı olur. Bu 2 genom 

komponentlerinin replikasyon sırasında rekombinasyonla birbirinden bağımsız 

infeksiyöz genom izomerleri oluşur. Uzun ve kısa internal tekrar (IRL,IRS), uzun ve 

kısa terminal tekrar (TRL,TRS) dizileri oluşur. Rhesus maymunundaki CMV 

genomunda, terminal bölge tekrarları vardır fakat internal bölge tekrarları yoktur. 

Değişen uzunlukta bir dizinin tekrarı, genomun terminalinde bulunur. Cis-akting 

elementler (pac-1 ve pac-2 ) sayesinde genomun paketlenmesi sağlanır (17).  

Bütün β-herpesvirüslerde viral genom, oriLyt adı verilen 2. bir cis-akting kısım içerir. 

Bu UL bölgesinin orta kısmında bulunan UL57 ile UL69 genleri arasında yerleşmiştir. 

oriLyt bölgesi, CMV’ de replikasyona yardım eder (19). Temel kor bölgesi, diğer 

herpesvirüslerden daha geniştir ve pirimidinden zengin dizi içerir. 

Genomdaki 3.bir cis-aktin elementi transkripsiyonu etkiler. Viral genom, infeksiyon 

sırasında farklı zamanlarda aktif transkripsiyonel kontrol bölgeleri içerir. CMV’ de 

3.tipte cis-akting elementlerinden en iyi bilineni, Major IE  promotor enhancırı 
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(güçlendirici) bölgesidir (MIEP). Bu IE1 ve IE2 transkripsiyonlarını kontrol eder. 

MIEP, viral gen ekspresyonunu düzenler, ayrıca latentlik ve reaktivasyon olaylarında da 

rol oynayabilir (20). 

2.3.4.1. Genom Organizasyonu 

Seçilen bir genom bölgesinden çıkarılan CMV haritasında, ORF (open reading frame) 

organizasyonuna bakılmıştır. Birkaç ORF, genomun dizilişini gösterir ve birkaç ORF de 

görüş birliğiyle ihmal edilmiştir. Son zamanlarda CMV’nin 166 gen içerdiği 

hesaplanmıştır. 140 genden fazlası laboratuvarda pasajlanmıştır. ~80 kadarı 

fibroblastlardaki replikasyonda görevlidir. Viral genomun karşısına serpiştirilen 

proteinlerin temporal sınıfları, farklı CMV tarafından kodlanır. Örneğin; ilk setteki 

genler infeksiyon sırasında çoğalır (IE genleri, UL, US ve IRS veya TRS bölgeleri). 

Açıklamalarda, birkaç kriterler kalıcı olarak kalır. (Ayrılamayan protein kodlayan 

bölgeler için, bilinen uzunluktan daha uzun polipeptidler için ve en küçük ORF 

yığılmasıyla oluşan geniş ORF için).  

Toledo (21), 1980‘ de, konjenital infekte çocuğun idrarından izole ettiği virüste virulan 

olmayan fakat koruyucu olan Towne zincirini (TR) göstermiştir. Bu zincirde bulunan 

UL128 geni hücre tropizminde ve CMV infeksiyonunu belirlemede önemli rol oynar. 

TR, gansiklovir direnci olan AIDS’li bir retinit hastasından izole edilmiştir. UL128 

ORF’ nin idrardan tam olarak sekansı yapılmış, fakat fibroblastlardaki birkaç pasajlarda 

üretilen bir stop kodonun mutasyonu sonucu eksik olmuştur. Towne zincirinin pasajı 

sırasında, US20-US34 bölgesinin duplikasyonu sırasında US1-US13 bölgelerine giriş 

silinmiştir. 

Farklı CMV kökenleri, DNA düzeyinde % 95 aynı diziye sahiptir. En fazla farklılık, 

glikoproteinleri kodlayan UL73, UL74, UL144  ve UL146 ORF bölgelerinde görülür. 

Bu farklılık gösteren diziler, klinik örneklerde farklı viral genomların izlenmesinde 

kullanılır. Genom, sonunda CMV’ ye özgül ORF içerir, farklı CMV’ de bu ORF’ ler 

aynı değildir. Sol taraftan sondan ilk 22 ORF ve sağdan ilk 48 ORF MCMV ( maymun 

CMV) ve HCMV ( insan CMV)’ de aynı değildir.  Fakat bu bölgeler CMV’de az da 

olsa replikasyonda etkilidir. Çünkü CMV genomunun terminal bölgesinde patogenez 

sırasında kodlanmış kısımlar vardır. 

Ayrıca microRNA (miRNA) nın da, diğer herpesvirüslerin yanında CMV tarafından da 

kodlandığı tahmin edilmiştir. Bu RNA türlerinin işlevsel sonuçları henüz 

bilinmemektedir (22). 
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2.4. Patogenez 

A- Normal Konak: CMV, insanlar arasında çeşitli yollardan bulaşabilmektedir. Bu 

virüse bağlı primer infeksiyonların büyük bir bölümü subklinik seyirlidir. Çocuk ve 

erişkinlerde virüs ile temastan sonra çoğu kez geçen 4-8 haftalık bir kuluçka döneminin 

ardından infeksiyöz mononükleoz benzeri bir hastalık tablosu ortaya çıkmaktadır. 

Virüs, hasta iyileştikten sonra eradike olmamakta, diğer herpesvirüslerde de olduğu gibi 

yaşam boyu vücutta kalmaktadır (23). HSV, VZV gibi diğer herpesvirüsler yalnızca 

belirli bölgelerde latent olarak kalırken, CMV vücutta çok çeşitli bölgelerde latent 

kalabilir. Bunun mekanizması tam olarak anlaşılmamış olmakla birlikte, virüsün; 

monositler, makrofajlar, lökositler, lenfositler, vasküler endotel hücreleri, böbrek 

epitelyum hücresi ve tükürük bezinde latent kaldığı düşünülmektedir (1). Primer 

infeksiyonu izleyen dönemde virüsün zaman zaman farinks ve idrarda bulunduğu, bu 

durumun aylar hatta yıllarca sürebildiği saptanmaktadır. Böbreklerin uzun süreli latent 

CMV infeksiyonu, normal kişilerde önemli olmamakta, ancak böbrek transplantasyonu 

yapılanlarda etkili olabilmektedir (23). 

Primer CMV infeksiyonlarında hücresel immünite baskılanır ve aylar sonra normale 

döner. Viral dirençte, bu durumun rolü olduğu bilinmektedir. Daha sonra gelişen uzun 

süreli immünite, viral direnci kontrol eder. Hümoral immünite; geçirilmiş infeksiyonun 

en iyi göstergesidir. Ancak CMV’ ye karşı en önemli konak savunması, hücresel 

immünitedir (1). 

B- Đmmün Yetmezliği Olan Hastalar: Bu grup hastalarda oluşan primer infeksiyonlar 

ağır seyirlidir. Özellikle organ transplantasyonu yapılan hastalar ile malign bir hastalığı 

nedeni ile kemoterapi görenler ya da AIDS’ liler, CMV infeksiyonu açısından büyük 

risk altındadırlar. Bu tür olgularda viral salınımın arttığı ve uzadığı, infeksiyonunda 

yayılım gösterdiği saptanmıştır. 

Solid organ transplantasyonundan sonra görülen CMV hastalığının spektrumu ve 

şiddeti; transplante organın tipine, alıcı ve vericinin transplantasyon öncesi serolojik 

durumlarına, seçilen immünsupresif tedavi rejimine ve graft rejeksiyonunun ağırlığına 

göre değişir. CMV infeksiyonu semptomatik olup, pnömoni, hepatit, kolit, retinit, 

meningoensefalit gibi hastalıklar görülebilir. 

Transplantasyondan sonra CMV hastalığı, primer veya latent virüsün reaktivasyonu 

sonucunda oluşabilir. CMV seronegatif alıcılarda gelişen primer CMV infeksiyonu, 
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immünolojik bellek yokluğuna bağlı olarak viral replikasyon sınırlanamadığından, 

şiddetli hastalık tablolarına yol açar. CMV seropozitif alıcılarda gelişen sekonder 

infeksiyonlar, immünolojik bellek sayesinde sınırlanabilir, bu nedenle genellikle 

asemptomatik ya da hafif seyreder. Ancak yine de immün yetmezlik derecesine ve 

kullanılan immünsupresif tedaviye bağlı olarak CMV hastalığı oluşabilir. 

Transplantasyon sonrası CMV hastalığı sıklıkla ilk 3 ayda görülür. CMV, sitotoksik T 

lenfosit fonksiyonlarını baskılayarak, T lenfosit alt grubunu etkiler ve CD4/CD8 hücre 

oranının ters dönmesine sebep olur (23,1). 

C- Konjenital ve Perinatal Đnfeksiyonlar: CMV ile oluşan fetal ve yenidoğan 

infeksiyonları genellikle konjenital bir nitelik göstermekte, ağır seyirli olmaktadır. 

Canlı doğan bebeklerin % 1’ inde konjenital CMV infeksiyonu saptanmakta ve bunların 

büyük bir bölümünde gelişme ve zeka geriliği görülmektedir. 

Virüs, hem primer hem de tekrarlayan maternal infeksiyon sırasında intrauterin 

bulaşabilir. Primer maternal CMV infeksiyonlarında fetusu etkileme olasılığı % 50 

civarında iken, bu oran rekürren infeksiyonlarda % 1’ den azdır. CMV, doğum sırasında 

annenin genital kanalından veya daha sonra anne sütünden de bebeğe geçebilir. Ayrıca, 

yenidoğan infeksiyonlarının oluşumunda bir diğer geçiş yolu, kan transfüzyonudur. Bu 

gibi durumlarda hastalığın klinik tablosu anneden geçen maternal antikorlar ve alınan 

virüs miktarı ile ilişkilidir (23,1). 

2.4.1. Patoloji 

CMV infeksiyonun histolojik lezyonu, intranükleer ve intrasitoplazmik inklüzyon 

cisimcikleri içeren multinükleer dev hücrelerle karakterizedir. Đntranükleer inklüzyonlu 

cisimcikler; hematoksilen-eozin ile boyandığından kırmızı-mor, paranükleer 

sitoplazmik inklüzyon veya dens cisim çok granüler ve çok bazofilik görülür. 

Đnklüzyonlu hücreler genellikle yaygındır. Tükürük bezi, böbrek, karaciğer, akciğer, 

beyin, pankreas, tiroid bezi, adrenal bezler, GIS (gastrointestinal sistem), dalak, timus, 

lenf nodları, paratiroid bezi, hipofiz, testis, epididim, over, kalp, göz, kas, kemik iliği, 

deri ve kan damarları etkilenen organlardır. Böbrek tutulumu kronik interstisyel nefrit, 

akciğer tutulumu kronik interstisyel pnömoniye sebep olur. Đnterstisyel dokuda fokal 

olarak mononükleer hücrelerin infiltrasyonu vardır. Karaciğer’de fokal nekrozlar 

olabilir. Beyin nekrozu, granülamatöz lezyonlar ve yaygın kalsifikasyon gözükebilir. 

Karaciğer ve dalakta extramedüller hematopoez görülebilir (24). 
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2.4.2. Klinik Bulgular 

Konjenital infeksiyon sağlıklı erişkinlerde mononükleoz sendromu oluştursa da asıl 

immünitesi bozuk hastalarda sistemik infeksiyonlar (pnömoni, kolit gibi) ya da ağır 

klinik tutulumlar (retinit gibi) yapabilmesi önem taşımaktadır. Đntrauterin, doğum 

kanalından ve sütle yenidoğana bulaşabilir. Çocukluk çağında tükürükle bulaşır. Đleri 

dönemde cinsel temas önemli bir bulaş yoludur. Kan ve organ doku nakilleriyle de 

bulaşır. CMV birçok hücreyi etkileyerek burada latent olarak kalabilir. Daha sonra 

immün sistem bozulduğunda reaktive olarak hastalık oluşturur.  

CMV infeksiyonunun tabloları 

1-  Asemptomatik infeksiyon 

        a. Virüs atılımı 

        b. Anti- CMV antikorlarında 4 katın üstünde artış 

        c. Antijen saptayan testlerde pozitiflik (kan, idrar,BAL (bronkoalveolar lavaj), 

doku) 

 2-  CMV’ye bağlı semptomatik infeksiyon 

       a) -- Hafif 

            --- Ateş 

            --- Lökopeni 

            --- Halsizlik, myalji, letarji 

        b) -- Orta 

        --- Pulmoner semptomlar ve interstisyel pnömoni 

             --- GIS semptomları (gastrit, duodenit, kolit) 

         c) -- Ağır 

             --- Solunum yetmezliği 

             --- Masif GIS hemoraji ve perforasyon 

             --- Hepatit 

             --- Pankreatit 

3- CMV ile diğer  mikroorganizmaların birlikte oluşturduğu (özellikle bakteri ve 

mantar) semptomatik infeksiyon 

            - Bakteriyel sepsis  

             -Fungal sepsis (Candida sp., Aspergillus sp.) şeklinde gözükür. 
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Primer ve rekürren CMV infeksiyonları, olguların çoğunda asemptomatiktir. 

Đnkübasyon periyodu genellikle 4-8 haftadır. Mononükleoz sendromu yapabilir 

(Heterofil antikor testi negatif).  Semptomatik primer infeksiyon, virüsün giriş yeri 

tam olarak tanımlanamamışsa da generalizedir. Viremi birkaç hafta veya birkaç ay 

sürer. Kanda CMV’nin ana kaynağı PNL (polimorf nüveli lökosit)’ dir. Virüs, 

idrarda ve boğazda hastalığın başlangıcında saptanır. Đdrarla virüs atılımı, 

semptomların kaybolmasından sonra 1 yıl veya daha fazla süre aralıklı veya sürekli 

olarak devam edebilir. Perinatal olarak bulaşta genital sekresyonlar ve anne sütü 

önemlidir. Genelde önemli klinik bulgulara yol açmazken pnömoni ve diğer organ 

tutulumları izlenebilir. Virüsü bu şekilde alan çocuklarda 3-4 hafta virüs yayılımı 

olmaktadır. Transfüzyon yoluyla bulaşma olduğunda 3-5 hafta sonra gelişen ateş, 

splenomegali, hepatit, lenfositoz gibi bulgular oluşabilirse de çoğunlukla 

asemptomatik bir seyir izler. 

Transplantasyon sonrası en sık hastalık oluşturan virüstür. Solid organ 

transplantasyonu yapılanlarda transaminaz artışı, trombositopeni ile karakterize 

tablo, interstisyel pnömoni ve organ reddi olaylarında etken olarak rol oynar. KĐT 

sonrasında gelişen GVH (graft versus host) reaksiyonuyla ilişkilidir ve klinik olarak 

CMV infeksiyonu ile ayırımı son derece güçtür. KĐT olgularında en sık interstisyel 

pnömoniye sebep olur. AIDS olgularında özellikle retinit kliniği ön plandadır. 

Ayrıca sindirim sistemi tutulumu (kolit, özafajit gibi) hepatit, ensefalit, 

poliradikülopati, pnömoni oluşabilir. CMV ayrıca bu hasta grubunda diğer fırsatçı 

infeksiyonların gelişimine de zemin hazırlar (24).  

      2.4.2.1. Konjenital Đnfeksiyon 

CMV, en sık konjenital defekte yol açan infeksiyondur (Tüm canlılarda % 1’dir). 

CMV ile konjenital olarak infekte olan yenidoğanların % 90’ı doğumda 

asemptomatiktir. % 10’unda doğumda semptom ve laboratuvar bulguları vardır. 

Semptomlu konjenital CMV infeksiyonu olan yenidoğanın annesi, hamilelikte 

primer maternal infeksiyon geçirmiş demektir. Primer maternal infeksiyonda 

CMV’nin transplasental geçiş riski % 40- 50 (Avrupa kaynaklı yayınlarda % 10- 

25) olup bu bebeklerin % 18- 20’sinde ciddi hastalık bulguları ortaya çıkmaktadır. 

Rekürren infeksiyonda ise risk %1’ den düşük olmakta, bu bebeklerin çoğunda 

infeksiyon asemptomatik seyir göstermekte ve doğumda ciddi hastalık bulgusu çok 

nadir görülmektedir. Ancak asemptomatik bebekler doğumda bulgu vermeseler de 
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ileri yaşlarda değişik sekellerle karşımıza çıkabilmektedir. Asemptomatik CMV 

infeksiyonu olan yaklaşık % 7- %25 infantta SSS (santral sinir sistemi)’de sekel 

kalmıştır (Genellikle sensorinöral işitme kaybı görülür). Prognoz, hastalığın ağır 

seyrettiği çocuklarda iyi değildir ve mortalite oranı % 20-30 arasındadır (25). 

Bir çalışmada konjenital CMV infeksiyonu olan yeni doğanda, ilk trimesterde 

primer maternal infeksiyon olduğunda SSS’ de sekel 34 yenidoğanın 11’inde ortaya 

çıkmıştır. Fetal kord serumunda IgM yükselmesi (%85), atipik lenfositoz (%80), 

yüksek SGOT (aspartat aminotransferaz) (%61), trombositopeni (%60) gözlenen 

laboratuar bulgularıdır. % 50 olayda BOS’ta protein artışı 120 mg/dl’den daha 

fazladır. Mental retardasyon, spastik displeji, konvülsiyon, optik atrofi, körlük, 

sensorinöral sağırlık gibi defektler SSS bulguları yok iken de görülebilir. (26,27). 

1990-1993’te Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan bir çalışmada 285 

yenidoğanın semptomatik konjenital infeksiyona sahip olduğu gösterilmiştir. 

Nadiren reaktivasyon ile konjenital infeksiyon gelişebilir. Đnfeksiyonla doğan 

bebeklerin % 10 kadarında mikrosefali, intraserebral kalsifikasyon, lisansefali, 

büyüme geriliği, hepatosplenomegali, genellikle direkt hiperbilirubinemi,  sarılık, 

retinit, döküntü, pnömoni, myokardit, şiddetli trombositopeni, peteşi, DIC 

(dissemine intravasküler koagülasyon) ve işitme kayıpları gözükür. DIC, pnömoni, 

myokardit ve şiddetli trombositopeni yaşamı tehdit edecek potansiyel taşır. 

Mikrosefali, mevcut SSS tutulumu kendisini konvülsiyon, apne, fokal nörolojik 

bulgularla gösterir.  

---Semptomatik konjenital CMV 

-Çok organ tutulumlu akut fulminan infeksiyon şeklinde seyredebilmekte ve  

bunlarda doğumu takiben 2 hafta içinde; hepatosplenomegali (%74), direkt 

hiperbilirubinemi (%63), peteşi-purpura (%79), intrauterin gelişme geriliği (%33), 

prematüre (%25), trombositopeni (%80), anemi ve karaciğer fonksiyonlarında 

yükseliş görülür. 

-Semptomatik ancak, hayatı tehdit eden ciddi komplikasyonları olmayan 

infeksiyon şeklinde seyredebilir ve nöbetler, mikrosefali (% 50- 75), koryoretinit 

(% 12), intrakraniyal kalsifikasyonlar (% 50) görülebilir. 
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---Asemptomatik konjenital CMV 

    Bu grup bebekler doğumda herhangi bir semptom oluşturmamakta, ancak uzun       

süreli takiplerde mental retardasyon, işitme azlığı, görme bozuklukları ile karakterli 

sekeller tarzında bulgu ortaya çıkarmaktadır (26).  

2.4.2.2. Prematürlerde CMV Đnfeksiyonu 

Düşük kiloda doğan prematür infantlarda CMV infeksiyonu morbiditenin temel 

sebebidir. Yapılan çalışmalar, bunun, kana maruz kalmayla ilişkili olduğunu 

belirtmiştir. Hepatosplenomegali, atipik lenfositoz, trombositopeni, solunum sistemi 

ile alakalı bozulma gibi klinik belirtiler gözükmüştür (28,29). Araştırıcılar, 

prematürlerde transfüzyonla kazanılmış CMV infeksiyonu olduğunu 

göstermişlerdir. Almanya’da yapılan bir çalışmada 32 haftadan daha küçük ve 1.500 

gr’dan daha düşük doğan prematür infantların % 59’unun seropozitif annenin 

sütünden infeksiyon kaptığı gösterilmiştir (30,31). Doğumdan sonraki ilk 2 ayda 

infeksiyon belirtileri ortaya çıkmıştır (apne, bradikardi, lökopeni, trombositopeni, 

anormal karaciğer fonksiyonları, yüksek CRP). Bazı prematürlerde ortaya çıkan 

CMV infeksiyonunun nörolojik sekel bıraktığı gözlemlenmiş, bazılarında ise 

gözlemlenmemiştir (31). 

2.4.2.3. Solid Organ Transplantasyon Alıcılarında CMV Đnfeksiyonu 

Solid organ transplant alıcılarında CMV infeksiyonu 3 kliniğe sebep olur: (a) akut, 

sistemik ve febril hastalık (b) spesifik organ etkileri (c) veya indirekt etkiler (32). 

CMV sendromunda temel belirtiler; ateş, kırgınlık, artralji, döküntüdür. Laboratuvar 

bulguları ise; nötropeni, trombositopeni ve yükselmiş transaminaz değerleridir. 

CMV DNA ve pp65 ile antijenemi tayini ile CMV infeksiyonunu saptamak 

önemlidir. Ayrıca CMV; pnömoni, GIS lezyonları, hepatit, retinit, pankreatit, 

myokardit ve nadir olarak ensefalit ve periferal nöropati yapar. Semptomatik CMV 

infeksiyonu olan hastalarda kuru ve nonprodüktif öksürükle başlayan pnömoni 

gelişebilir. Bu hastaların bir kısmında ilerleyen dispne ile beraber solunum 

yetmezliği görülür. Akciğer grafilerinde bilateral interstisyel, unilateral lobar ve 

nodüler infiltrasyonlar görülebilir. CMV, GIS’ de herhangi bir yeri etkileyebilir. 

Hastalarda disfaji, odinofaji, bulantı- kusma, gecikmiş gastrik boşalma, karın ağrısı, 

GIS kanaması ve diyare görülebilir. Transplantasyondan sonra ilk 4 ay içinde 

görülen GIS kanamalarının önemli bir bölümünün nedeni CMV infeksiyonlarıdır. 

CMV enteriti öldürücü olabilir, bu nedenle erken tanı ve tedavi çok önemlidir. 



 17

Sistemik CMV infeksiyonu olan hastaların %30-55’ inde karaciğer fonksiyon 

testlerinde bozukluk görülür. Karaciğer transplant alıcılarında CMV hepatiti en sık 

görülen bulgudur. Transplant alıcılarında CMV hastalığının nadir görülen tipleri; 

üreter, epididim, deri, endometrium ve SSS tutulumudur. Solid organ transplant 

alıcılarında ortaya çıkan indirekt CMV infeksiyonları ise; graft rejeksiyonu, kalp 

transplantında ortaya çıkan koroner arter aterosklerozu ve fırsatçı infeksiyonları 

(bakteriyel ve fungal) içerir. Özellikle karaciğer transplant alıcılarında bakteriyel 

infeksiyonların gelişmesi için CMV infeksiyonu major risk faktörüdür (26). Solid 

organ transplantlarında CMV infeksiyonu önemli bir yer kaplar. Solid organ 

transplant bozukluğu şunları kapsar: böbrek transplantında böbrek bozukluğu, 

karaciğer transplantından sonra olan hepatit, kalp transplantında koroner stenoz 

veya rejeksiyonu, kalp-akciğer transplantı veya akciğer transplantından sonra olan 

pnömoni v.s. CMV infeksiyonu ile ortaya çıkan fırsatçı infeksiyonlar arasındaki 

ilişki, 30 yıl öncesinden tanımlanmış ve son zamanlarda yapılan çalışmalarla da 

doğrulanmıştır. Örneğin; yapılan bir çalışmada karaciğer transplantasyonu sonrası 

% 60 hastada fırsatçı mantar ve bakteri infeksiyonları ortaya çıkmıştır (32,33). Oral 

valasiklovirin, plasebo deneylerinde, böbrek transplantasyonundan sonra CMV 

infeksiyonunu önlediği belirtilmiş ve tedavi boyunca da Candida ve Stafilokok 

infeksiyonları önlenmiştir. Solid organ transplantasyonundan yaklaşık 4- 8 hafta 

sonra CMV infeksiyonu kanda saptanır ve klinik belirtiler ortaya çıkar. CMV 

infeksiyonunun kaynağını; transplant organ veya kan ürünlerindeki virüs veya 

alıcının latent virüsünün reaktivasyonu oluşturur. Transplantasyondan sonra ortaya 

çıkan primer infeksiyon; reaktivasyon veya reinfeksiyondan daha şiddetlidir. Ancak 

bu şiddet, immün sistemin derecesine bağlıdır. Yapılan çalışmalarda; profilaktik 

veya preemptif antiviral tedavi öncesi, transplantasyondan sonra ortaya çıkan primer 

infeksiyonlu birçok hastanın febril hastalık geçirdiği ve bunların birçoğunun 

kendiliğinden iyileştiği gözlemlenmiştir. Son zamanlarda yapılan bir çalışmada, 

proflaktik antiviral tedavi almayan D+ /R- renal transplantların % 45’inde CMV 

infeksiyonu ortaya çıkmıştır (34). Başka bir çalışmada ise, D+ /R- karaciğer 

transplantasyonlu hastaların antiviral profilaksi almasına rağmen, 

transplantasyondan sonraki 12 ay içinde, % 17.6’ sında CMV infeksiyonu ortaya 

çıkmıştır. Antiviral profilaksi CMV hastalığını önlese de, bazı çalışmalar antiviral 

profilaksi sonrası CMV hastalığının başlangıcının geciktiğini söylemektedir. 
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Transplantasyondan sonraki ilk 3 ay içinde oral gansiklovir profilaksisi alan R+ 

karaciğer transplant alıcıların % 4.5’unda ve D+ /R- karaciğer transplant alıcıların 

% 26’sında, transplantasyondan sonraki 4.5 ayın ortasında CMV hastalığı ortaya 

çıkmıştır. Organların farklılığına göre transplantasyon sonrası CMV hastalığının 

riski değişebilir (3). 

2.4.2.4. Hematopoetik Kök Hücre Transplant Alıcılarında CMV Đnfeksiyonu 

Allojenik HCT (hematopoetik stem cell transplantayonu) ’ den sonraki ilk birkaç 

ayda ortaya çıkan CMV infeksiyonu, antiviral ilaçlar kullanılarak önlenmesine 

karşılık, günümüzde önemli bir sorun olarak devam etmektedir. 25- 30 yıl 

öncesinde allojenik HCT olan hastaların % 25’inde CMV infeksiyonu (genellikle 

pnömoni) ortaya çıkmış ve bu hastaların % 85’inde mortalite durumu 

gözlemlenmiştir. 1975’den 1994’e kadar CMV hastalığı % 13’den % 2.2’ye kadar 

düşmüş ve Đsveçte transplant merkezinde yapılan çalışmalara göre, ölümler 

%13’den % 0’ a kadar azalmıştır (35).Amerika Birleşik Devletlerinde transplant 

merkezinde yapılan bir çalışmada ise, allojenik HCT’ den sonraki ilk 100 gün içinde 

CMV infeksiyonu insidansı % 38’den % 5’e kadar düştüğü gözlemlenmiştir. 

Đnfeksiyon riskinin azalmasının en önemli sebepleri ise; etkili antiviral ajanlar 

kullanmak ve bunların nasıl kullanılacağına dair bilgi sahibi olmaktır. Böylelikle 

GVHD riskide azalmış olmaktadır (36). Allojenik HCT olan kişilerde ortaya çıkan 

CMV infeksiyonu genellikle pnömoni ve GIS hastalıklarıdır. CMV pnömonisi 

interstisyeldir, ARDS (akut respiratuar distres sendromu) ve hipoksi görülebilir. 

Pnömoni için en önemli teşhis; kanda pp65 ile CMV antijenemi testi veya PCR 

testidir. BAL ve akciğer biyopsisinde de CMV infeksiyonu doğrulanır. GS 

hastalıkları ise özafagustan distal kolona kadar ortaya çıkabilir ve mukozal 

inflamasyon veya erozyona sebep olur. Đsveçte yapılan bir çalışmada; allojenik HCT 

olan 384 kişinin (donör, alıcı veya her ikise de seropozitif) 20 yılı aşkın bir dilimin 

üstünde, 33’ ünde  CMV infeksiyonuna rastlanmıştır. CMV infeksiyonu olan 

hastaların 21’i pnömoni, 3’ü pnömoni ve GIS hastalıkları, 6’sı sadece GIS 

hastalıkları, 1’i hepatit, 1’i ensefalit ve 1’i de retinit olmuştur (32,35). Profilaktik 

veya preemptif tedavi, HCT’den sonraki ilk 3- 4 ay içinde CMV infeksiyon riskini 

% 5 veya daha az oranda azaltır. Yapılan bir çalışmada, gansiklovir; allojenik HCT 

sonrası ilk 100 gün içinde CMV hastalığını önlemek için verilmiş, fakat 

transplantasyondan yaklaşık 5 ay sonra hastaların % 17.8’ inde CMV hastalığı 
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ortaya çıkmıştır (37). Pnömoni, GIS hastalıkları veya diğer anormallikler, HCT 

alıcıları ve solid organ transplant alıcılarında CMV infeksiyonunun indirekt 

etkileridir. Seropozitif donörden seronegatif alıcıya yapılan HCT sonunda fırsatçı ve 

bakteriyel infeksiyon riski ve mortalite oranının arttığı gözlemlenmiştir (38). D+/ R- 

ve D+/ R+ nakil olgularının, D-/ R- nakil olgularına göre mortalite riski daha 

yüksektir. Donör ve alıcı CMV seropozitif ise olay daha tartışmalıdır ve bu 

durumda fırsatçı infeksiyon riski artar. Donör-alıcı uygunluğu CMV infeksiyonunda 

önemlidir. D+/ R- CMV hastalığı için yüksek risk faktörüdür. Transplant öncesi 

alıcının T hücrelerindeki durum CMV infeksiyonuyla ilişkilidir. Transplant sonrası 

T hücre bozukluğu olan (yüksek doz steroid, mikofenolat mofetil, T hücre azalması, 

anti CD-52 veya anti-timosit globulin) veya lenfopeni ile ilişkili immünsupresif 

hastada CMV infeksiyonu riski artar. Bu risk faktörlerinin bir çoğu birbiriyle 

ilişkilidir. CMV’nin kan yoluyla bulaşımının önlenmesi, transplant sonrası yapılan 

CMV tarama testleri, antivirallerin kullanılması, CMV infeksiyonunu önlemeye 

yardımcı olur.  

HCT sonrası CMV hastalığı riski: 

      -CMV için serolojik durum 

      -Đleri yaş (>20 yaş) 

      -GVHD gelişmiş olması 

      -HCT sonrası lenfoid sistemin yeniden yapılanamaması. 

CMV seropozitif alıcı ve verici nakil olgularında CMV hastalığının önlenmesi: 

 - Anti-CMV tedavisinin preemptif verilmesi: Anti-CMV tedavisi CMV 

reaktivasyonunun gösterilmesi halinde verilir. Engrafman ile birlikte 100. güne 

kadar haftada bir ya da daha sık olmak üzere CMV takibine dayanır. HLA (human 

lokosit antijen) uyumlu kardeş ya da akraba dışı vericiden olan HCT olgularında 

preemptif tedavi yaklaşımı önerilmektedir. 

Preemptif tedavi süresi: 

En az 1- 2 hafta tedavi verilmeli ve tedavi CMV DNA testi negatif kalana kadar 

sürdürülmeli, yeniden pozitif olması halinde tedavi yeniden başlatılmalıdır. 

Tedavinin 6- 10 hafta kadar verilmesi görüşü de vardır. Kısa süreli tedavi yaklaşımı 

infeksiyonun yenilenmesi, uzun süreli tedavi ise toksisite ve ilaç direnci riski ile 

birliktedir. Đdame tedavisinde oral gansiklovir (1gr, günde 3 kez) kullanılabilir. 
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Kemik iliği baskılaması i.v. gansiklovir şiddetindedir. Oral kullanılabilen 

valgansiklovir, emilimi daha iyi olan bir ajandır (39). 

 

     -Anti- CMV tedavisinin profilaksi amacıyla verilmesi 

Anti CMV tedavisi engrafman gelişmesiyle birlikte verilir. GVHD riski yüksek 

HCT’de T hücre azaltılması amacıyla anti-timosit globulin kullanılmış olması ve 

haploidentik HCT olgularında anti- CMV tedavisinin profilaksi şeklinde verilmesi 

önerilmektedir. Yine GVHD tedavisinde steroid kullanılması halinde de profilaksi 

önerilmektedir. 

Profilaksi süresi: Gansiklovir, engrafmanla birlikte başlayarak risk dönemi boyunca 

yaklaşık 100- 120 gün verilir. Uzamış nötropeni dışında CMV’ ye özgül hücresel 

bağışıklığın toparlanmasını baskılar ve geç dönem CMV riski oluşturur. 

CMV Seronegatif Alıcı Ve Verici : Nakil öncesi CMV seronegatif alıcı ve verici 

durumu en düşük CMV hastalığı insidansı ile birliktedir. Bu grupta koruma 

aşağıdaki önlemlerle yapılır: 

Seronegatif alıcıların CMV’e maruz kalmasının önlenmesi: HCT alıcıları 

bardak, çatal, bıçak ve diğer araçları ortak kullanımdan kaçınmalıdır. Cinsel temas 

açısından aktif olan hastalar, cinsel temas ile bulaşı önlemeye yönelik tedbirler 

almalı, seronegatif alıcılar prezervatif kullanmalıdır. Kağıt mendil, havlu gibi ağız 

ya da burun sıvılarına temas etmiş eşyalar atıldıktan sonra eller iyice yıkanmalıdır. 

Seronegatif alıcılarda HCT ünitelerinde görevli sağlık işçilerinden CMV 

bulaşının önlenmesi: 

Kan ürünleri ya da biyolojik malzemelerle ilgilenen sağlık personelinin eldiven 

giymesi gereklidir.  

Seronegatif alıcılarda kan yoluyla bulaşan CMV infeksiyonunu önleme: 

CMV infeksiyonu; kan ürünleri, transplante dokudan virüsün ekzojen girişi ve 

endojen virüsün reaktivasyonu ile ortaya çıkmaktadır. Seronegatif alıcılara 

seronegatif vericiden nakil yapılıyorsa kan ürünlerinden lökosit azalması 

yapılmalıdır. (<1x106 lökosit/ ünite). CMV seronegatif alıcı ve verici grubunda 

HCT sonrası preemptif tedavi verilmesine hizmet edecek CMV takibi önerilen bir 

yaklaşım değildir. Ancak klinik şüphe varlığında ayırıcı tanıda yer alan CMV’yi 

dışlamak için CMV bakılmalıdır. Profilaksi ya da preemptif tedavide i.v. 

(intravenöz) gansiklovir önerilmiştir. 
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HCT hemen öncesi CMV infeksiyonu 

HCT’den hemen önce CMV infeksiyonu nakil programının değiştirilmesini 

gerektirmez. Preemptif tedavi protokolü ile ilerleyecek bir nakil programında ise 

olgu engrafman gelişmediği dönemde CMV infeksiyonu tanı yöntemi nötrofile 

dayalı olmamalıdır. Nakil öncesi 8. günden başlayarak nakil öncesi 1. güne kadar 

i.v. gansiklovir 2.5 mg/ kg günde 3 kez verilip HCT sonrası engrafman gelişmesi ile 

birlikte 5 mg/ kg/ gün haftada 5 kez şeklinde de tedavi yaklaşımı kullanılabilir. 

Geç dönem CMV infeksiyonu 

HCT’den 100 gün sonra CMV infeksiyonu gelişmiş hastalarda genellikle erken 

dönemde de CMV infeksiyonu gelişmiş ve gansiklovir ile tedavi edilmiştir. Sıklıkla 

eşlik eden GVHD vardır ya da graft fonksiyonu kötüdür. Geç dönemde yeniden 

ortaya çıkan CMV infeksiyonu için verilen gansiklovir tedavisi graft fonksiyonunu 

daha da kötüleştirip, virüse yönelik bağışıklığın gelişmesini de önleyeceği için  

immünsupresif  tedavinin mutlaka değiştirilmesi gerekir. Kantitatif CMV DNA 

analizi ile hastalar izlenmeli, CMV DNA artışı ile foskarnete geçilmelidir. 

HCT sonrası geç dönemde gelişen CMV infeksiyonu riski yüksek olgular 

• HCT’den sonra ilk 100 günde CMV infeksiyonu gelişmiş olması 

• HCT’den sonra ilk 90 günde GVHD gelişmiş olması 

• Steroid kullanımının sürmesi 

• Lenfopeni (<100/ mm3) 

• CD4+ hücre sayısı düşüklüğü (<50/ mm3) 

• CMV’e özgül T hücre yanıtının gelişmemesi şeklinde tanımlanabilir (39). 

      2.4.2.5. Konak Hücreye Etkileri 

Đnfeksiyon sırasında CMV, hücresel gen çoğalmasında, hücre siklusunun 

ilerlemesinde ve hücresel davranışlarda önemli bir etki gösterir. Hücresel uyarı 

sistemi, IRF-3 (interferon düzenleyici faktör) aktivasyonunu içermesine rağmen, 

konak hücrenin uyarımını ve virüs girişini de takip eder. Hücre siklusunun 

ilerlemesinin disregülasyonu, erken viral gen çoğalmasını takip eder. Konak hücre 

fibroblastları, replikasyondan birkaç gün sonra ölür. Fakat diğer hücre tipleri uzun 

bir zaman hayatta kalır. CMV’ yi kodlayan proteinlerin; IRF-3’ ü değiştirdikleri, 

konak hücredeki sitokin ve interferon cevabını indükledikleri ve aktive ettikleri  
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gösterilmiştir. CMV, infeksiyon boyunca konak hücrede önemli olan ve devam eden 

gen ekspresyonunu uyarır. CMV veya viral partiküllere karşı hücresel cevap, 

infeksiyonu takiben ortaya çıkar. TLR (toll-like reseptör) aktivasyonu, IFN 

(interferon) cevabı, hormonların uyarımı ve kalsiyum mobilizasyonu gibi hücresel 

cevaplar ortaya çıkar. Virion partiküllerinin aktivasyonu, hücreye plazma 

membranından füzyonu takiben bağlanmasıyla olur. gH, aktive edicidir. Bu 

bulguların hepsi NF-κB aktivasyonuna neden olur, viral zarf glikoproteinlerinin 

bağlanmada rolü olan TLR, aktivasyonu tetikler ve virüs partikül veya 

glikoproteinlerinin hücre içine girişini sağlar. Bir klasik NF-κB cevabı, CMV 

infeksiyonunu takiben 2 ayrı şekilde ortaya çıkar:  NF-κB gen ekspresyonunu 

takiben ve virüs partiküllerine maruz kalındıktan 5 dakika sonra ortaya çıkar. Bu 

cevap IE (immediate early) genlerinin ekspresyonuna yardımcı olur. NF-κB 

bölgeleri, fibroblastlarda infeksiyon sırasında yardımcı elementlerdir. Yapılan bu 

çalışmalar, virüsün girişi sırasında, TLR aktivasyonundan önce konak hücre 

cevabının ortaya çıktığını ileri sürer (40). Hücrelerin normal bir şekilde uyarımı, 

viral işlevlerin en az 2 tipi tarafından düzenlenir: tegüment proteini olan pp65 ve bir 

gen ürünü olan, infeksiyondan sonra en kısa zamanda ortaya çıkan IE1- p72. Virion 

ve pp65, infeksiyonu takiben infekte hücrelerin nükleusunda lokalize olur. pp65 

replikasyonda görev almamasına rağmen, down regülasyonda rol oynar, IRF-3 

aktivasyonunu bloklamasının yanında NF-κB’ nin seviyesinin azalmasına neden 

olur. Đnfeksiyonun başlangıcını takiben, IE1- p72, STAT1 ve STAT2 (signal 

transducers and activators of transcription factor) ile kompleks oluşturur ve IRF-9 

ile ilişkiyi önler. IE2- p86 downmodülasyonu sağlar. Replikasyonu kolaylaştıran 

geç modifikasyonlar, hücresel transkript seviyelerinin karşılaştırılmalı analizi 

tarafından değerlendirilmiştir. 

Tegüment ve IE proteinleri;  CMV infeksiyonu sırasında hücre siklusunun düzensiz 

ilerlemesine sebep olur (41). Her ikisi, viral gen ekspresyonu sırasında gereklidir. 

VTA, pp71 hücrelerin GO’ dan G1 evresine geçerken dinlenme aşamasındaki 

hücreleri indükler. UL69 proteini G1/S evresine yakın hücre siklusunun ilerlemesini 

bloke eder. CMV, infeksiyona eşlik eden DNA zararı veya intrensek baskı 

tarafından meydana gelen hücresel ölümü başlangıçta önler. CMV IE gen ürünleri; 

vMIA (viral mitochondrial inhibition of apoptosis)’ yı kodlayan UL37 ve vICA’ yı 

kodlayan UL36 apoptozu inhibe eder. UL36, β-herpesvirüslerin birçoğunda 
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bulunur; UL37 ise sadece MCMV’ de bulunur, diğer β-herpesvirüslerda bulunmaz. 

Diğer ölümü baskılayacak aktiviteler, özellikle MIE (major immediate early) gen 

ürünleri tarafından gerçekleşir, fakat mekanizma tam olarak açıklanmamıştır. 

Birçok UL37 transkriptleri pUL37x 1/ vMIA zincirleri içerir ve bu zincirdeki en 

uzun proteinler, intrinsik ve ekstrinsik faktörler tarafından apoptozu inhibe eder. 

vMIA, mitokondride bulunan sitokrom c’ nin açığa çıkmasını önler. vMIA, Bax ve 

Bcl- 2 (B-cell lymphoma 2) ile etkileşir, fakat Bcl- 2 homoloji zincirleri eksiktir.  

Bir amino terminal bölge (5- 34 aminoasit) ve bir antiapoptotik karboksi- terminal 

bölge (118- 147 aminoasit) aktivasyon için gereklidir. Antiapoptotik bölge, 

GADD45 (growth arrest and DNA damage genes) aile üyesiyle ilişkilidir ve bu 

zincir hücre ölümünün engellenmesinde rol oynar. Bcl-xl etkileşimi, hücre 

ölümünün engellenmesini kolaylaştırır. UL36 veya UL37 replikasyon için gerekli 

değildir, fakat temel gen çiftini oluşturur. Đnfeksiyonun geç evresinde IFN cevabının 

düzenlenmesi, IE proteinleri (ppIRS1 ve ppTRS1) için bir kanıttır. Bu proteinlerin 

her ikisi, CMV infeksiyonu yokluğunda güçlü bir etki ortaya çıkartır ve ayrıca IFN’ 

yi indükleyen PKR (RNA bağımlı protein kinaz)’ nın aktivasyonuna yönelik mutant 

bir suş hazırlamada kullanılır. PKR’ nın inhibisyonu bir çok virüs için geneldir ve 

bu enzim, IFN cevabı olarak bir medyatör olarak önemlidir. 

2.4.2.6. Normal Konak Hücrede Şiddetli CMV Đnfeksiyonu 

Nadir olarak, normal konak hücrede CMV infeksiyonu spesifik organ tutulumuyla 

ilişkilidir. Primer CMV infeksiyonu uzun dönemi kapsar. Şiddetli hastalık ve 

multiorgan tutulumu yapar. Đmmünsupresif hastalarda da spesifik organ tutulumu 

yapar. Enterit, trombotik hastalık, hemolitik anemi, trombositopeni, ensefalit, 

nöropati, myokardit ve oküler hastalık görülür. Şiddetli dissemine veya fokal CMV 

infeksiyonu için yapılan testler dikkatlice değerlendirilmelidir. Çünkü immün 

bozukluk veya inflamatuar hastalıklarda gözlenen bulgularla CMV 

infeksiyonundaki bulgular karışabilir. CMV infeksiyonu ile ortaya çıkan enterit 

buna bir örnektir. 1980- 2003 yılları arasında CMV koliti olan 41 immünsupresif 

hastanın 10’ unda morbidite ile alakasız durum gözlenmiş, 5’ inde inflamatuvar 

barsak hastalığı gözlenmiştir, 11’ inde yaşla, cinsiyetle ve cerrahi girişimle ilişkili 

olarak fatal sonuçlar ortaya çıkmıştır. Yapılan bir çalışmada ise; CMV enteriti olan 

11 immünsupresif hastanın 4’ ünde fatal sonuçlar ortaya çıkmış, malignite durumu 
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saptanmıştır. Antiviral tedavi uygulanmasına rağmen bazı hastalarda CMV enteriti 

devam edip, bazılarında ise iyileşmiştir (42). 

Đmmünsupresif hastalarda meydana gelen diğer komplikasyonlarında primer CMV 

infeksiyonu ile ilişkili olduğu gösterilmiştir ( örneğin; venöz tromboembolizm ve 

pulmoner emboli). Gansiklovir tedavisinden sonra CMV DNA’ nın pozitif olduğu 2 

hastada, üveit ve iriste atrofi saptanmıştır. Şiddetli ve persistan trombositopeninin, 

akut semptomatik CMV infeksiyonunu takiben ortaya çıktığı gözlenlenmiştir. 

Hemolitik aneminin de normal bireylerde CMV infeksiyonuyla beraber olduğu 

saptanmıştır. 1965-1995 yılları arasında yapılan bir çalışmada, 21 sağlıklı bireyde 

CMV ensefaliti ortaya çıkmış, virüs; beyinde ve CSF’ de saptanmıştır. Bu 

hastalardaki ensefalit belirtileri: Konfüzyon, inme, koma, afazi, disfazi ve kranial 

sinir anormallikleridir. Genellikle ensefalit durumları kendiliğinden iyileşir, bazen 

iyileşmesi 2 ayı bulur. 2 hastada da kalıcı hafıza kaybı ve konuşma kaybı tespit 

edilmiştir (43).  

2.4.2.7. CMV Mononükleozu 

Klemola ve Kaariainen, gençlerde CMV tarafından meydana gelen, heterofil 

antikoru negatif olan infeksiyöz mononükleozu tanımlamıştır. Mononükleoz 

olayının % 8’ i CMV tarafından meydana gelir. Klinik belirtiler, EBV tarafından 

oluşturulan infeksiyöz mononükleoza benzer, fakat tonsillit, farenjit ve 

lenfadenopati EBV mononükleozundan daha az görülür. Đnfeksiyöz mononükleoz, 

ilk Finlandiya da tanımlanmıştır ve Kuzey Avrupa’ da da hastalık gelişmiştir (2). 

2.4.2.8. HIV Hastalarında CMV Đnfeksiyonu 

 AIDS’ li olgularda en fazla CMV retiniti görülür. Retina hücrelerinde kalınlaşma 

ve ilerleyici retina harabiyeti sonucunda 4- 6 ay içinde körlük gelişir. Göz dibinde 

karakteristik olarak pamuk atığı görünümünde infiltrasyonlar vardır. Beraberinde 

sıklıkla hemorajik alanlarda olabilir, ama şart değildir. Bulanık görme, skotom, 

görme bozukluğunda azalma gibi nonspesifik oftalmolojik semptomlarla tek taraflı 

olarak başlar. Diğer göze de geçebilir. Retinit, aktif sistemik bir infeksiyonun bir   

göstergesidir ve kültürde virüsü üretmek mümkündür. Ancak lezyonların tipik 

fundoskopik görünümü tanı için yeterlidir (25). 

Yapılan bir çalışmada, yüksek aktif antiretroviral tedavi sonrası, AIDS’ li yaklaşık 

20-40 yetişkinde CMV hastalığı gelişmiştir. AIDS’ de CD4 T hücre sayısı azalır. 

CD4 T hücre sayısı < 100 mm3’ den düşük olan hastaların % 21.4’ ünde 2 yıl içinde 
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CMV hastalığı geliştiği görülmüştür. CMV hastalığı olan 109 hastanın %85.3’ ünde 

retinit, % 9.2’ sinde özafajit, % 7.3’ ünde kolit, % 2.7’ sinde ise hem retinit, hem de 

özafajit gözlenmiş, daha az sıklıkla da ensefalit, periferal nöropati, 

poliradikülonörit, pnömonit, gastrit ve hepatit görülmüştür (44).  

CMV, HIV hastalarında önemli bir fırsatçı infeksiyondur. HIV infeksiyonlu hamile 

bir kadında, konjenital CMV infeksiyonu oranı artar. CMV, HIV- 1’ in replikasyon 

ve reaktivasyonunu hızlandırır. HIV infeksiyonlu çocuklarda CMV infeksiyonu, 

AIDS’ in ilerlemesine, ensefalopatiye ve ölüme sebep olabilir. AIDS’ li olgularda 

SSS tutulumu sıktır ve CMV infeksiyonuna bağlı olarak genellikle poliradikülopati 

gelişir. Ayrıca meningoensefalit, periferal nöropati ve mononörit gelişebilir. BOS’ 

ta genellikle orta miktarda lenfosit vardır. GIS’ de de özafagustan rektuma kadar 

herhangi bir bölge tutulabilir (25). 

2.5. CMV Đnfeksiyonunun Laboratuvar Tanısı 

CMV infeksiyonunda tanı, klinik olarak sağlıklı bir şekilde konulamaz. Daha 

önceleri laboratuvar tanısı, virüsün gösterilmesi ve özgül antikorların saptanması 

esasına dayanmakta iken, son yıllarda özel hasta gruplarındaki infeksiyonların 

tanısında bu yöntemlerin yetersiz kalması ile yeni tanı yöntemleri geliştirilmiştir 

(25).  

Virüs izolasyonunda tam kan, plazma, tükürük, idrar ve biyopsi örnekleri kullanılır. 

Đdrar örneği, içinde hiç bir madde içermeyen steril bir kaba alınır. Tükürük 

örnekleri, transport besiyerinin içinde getirilir. Kan, 500 ünite heparin içeren tüplere 

alınır. Biyopsi örnekleri, steril plastik kaba konur (2).  

2.5.1. Virüs Đzolasyon Yöntemleri 

Hücre Kültürü: Önceleri hücre kültürü, CMV infeksiyonun tanısında altın standart 

kabul edilmekteydi. Ancak virüsün ürediği hücrelerin kısıtlı olması ve CMV’ nin 

replikasyonunun oldukça yavaş olmasından dolayı hücre kültüründe geç üremesi 

dezavantajından dolayı artık altın standart olarak kabul edilmemektedir. CMV en 

iyi, insan embriyosu akciğer fibroblast hücrelerinde ürer. Klasik hücre kültürlerinde 

tipik sitopatik etkinin görülmesi için 1- 4 haftalık bir süre gerekli olup, kültürlerin 

28. güne kadar bekletilmesi gerektiğinden erken tanıda yetersiz kalmakta ve klinik 

örneklerin hücrelere yarattığı toksik etkiler, yöntemin duyarlılığını azaltmaktadır. 

Bu yöntemin inokülasyon aşamasının santrifüj ile güçlendirilmesi ve replikasyonda 

en erken gen ekspresyonunun, fluoresan işaretli monoklonal antikorlar kullanılarak 
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saptanması esasına dayanan shell vial yöntemi sayesinde, duyarlılıktan ödün 

vermeden % 100 özgüllükle, 24-48 saat içerisinde viral replikasyon 

saptanabilmektedir. CMV kültürü için uygun muayene maddeleri aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir: (Tablo:2-2) 

 

TABLO  2-2  CMV kültürü için başlıca muayene maddeleri  

Muayene maddeleri  

                                         Ağız- boğaz çalkantı suyu  
Tükürük  

Boğaz sürüntüsü  
Periferal mononükleer monosit  

Servikal sekresyon  
Đdrar  

Amniyon sıvısı  
Semen  

Anne sütü 
Gözyaşı  

 

DEAFF (Detection of Early Antigen Fluorescent Foci= Fluoresan mikroskobu 

ile erken antijen saptanması): Bu metod, CMV infeksiyonunun erken teşhisinde 

kullanılır. Đmmünsuprese hastalarda, duyarlılık %78, özgüllük %100’ dür. Örnek, 

hücre kültüründe inoküle edilir ve 24 saat sonra immünfluoresan ile CMV 

proteinleri görülür.  

Histopatoloji: Biyopsi materyalindeki sitomegalik inklüzyonlar, tipik baykuş gözü 

görünümündedir. 

      Doku immunfluoresan: Đnfekte akciğer ve karaciğer hücreleri, spesifik anti-CMV 

antikorları tarafından boyanır. 

EM: Konjenital infekte bebeklerin ve küçük çocukların idrarında % 80 olguda 

virionlar gösterilmiştir. Đmmünsuprese bireylerde, yenidoğanlara göre viral titreler 

daha düşüktür.  

Đdrarda CMV antijen için ELISA testi: Bu test düşük duyarlıktadır (2). 
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CMV DNA Testi:  CMV infeksiyonun tanısında PCR günümüzde yaygın olarak 

kulanılmaktadır. Hızlı ve duyarlılığı yüksek bir testtir (Real-time PCR için 

duyarlılık % 80-90). Konjenital infeksiyon tanısında yetersizdir. Hibridizasyon 

yöntemleri 1980’ lerden beri kullanılmaktadır. Son yıllarda, CMV infeksiyonlarının 

tanısında, viral nükleik asit saptanmasına yönelik testler daha çok kullanılmaya 

başlanmıştır. PCR yöntemi ile  kan ( lökosit, serum, plazma), idrar, BOS (beyin 

omurilik sıvısı), BAL, amniyon sıvısında viral DNA’ nın veya virüse ait mRNA 

dizileri gösterilmiştir. PCR yönteminin yüksek duyarlılığı seropozitif kişilerde latent 

virüsün saptanmasına yol açabileceği için, kantitatif PCR ile viral yük izlenimi daha 

doğru bir yaklaşımdır. Kantitatif PCR ile tedaviye yanıt da takip edilebilir ve 

indirekt yoldan direnç izlenebilir. Tanıda kullanılan diğer testler CMV pp67 mRNA 

dizilerinin izotermal olarak çoğaltıldığı NASBA (nucleic-acid-sequence-based- 

amplification) ve son yıllarda en çok kullanılan moleküler test olan ve çok kısa 

sürede kantitatif sonuç veren real-time PCR testleridir (2,25).  

CMV Antijenemi Testi: Periferik kan polimorfonükleer lökositlerinde (PNL) ve 

BAL gibi örneklerde, CMV’ nin alt matriks proteini olan pp65’ i saptamaya yönelik 

hızlı ve kantitatif sonuç veren bir testtir. Fluoresan boya işaretli monoklonal 

antikorlar ile yapılan ve fluoresan mikroskopta değerlendirilen bu test pozitif hücre 

sayısı incelenen toplam PNL sayısına oranlanarak yorumlanır. Duyarlılığı hücre 

kültürlerinden daha yüksektir, hücre kültürlerine göre infeksiyon varlığını daha 

erken dönemde saptar. Özellikle organ transplantasyonlu olgularda, yüksek 

antijenemi düzeyleri, hastalık gelişimi göstergesidir (2). 

Özgül antikorların saptanması: CMV IgM antikorları primer infeksiyon ve akut 

infeksiyonunun son 3-4 ayında saptanabilir. Đmmünsuprese hastalarda, rekürren 

infeksiyonda ve primer infeksiyonda CMV IgM saptanamaz. ELISA veya RIA 

testleri günümüzde rutin olarak kullanılmaktadır. CMV IgM, konjenital infeksiyon 

şüpheli infantların kan örneklerinden gösterilebilir. Konjenital CMV infeksiyonunda 

en iyi tanı yöntemi, virüsün izolasyonudur. CMV IgM, akut infeksiyonu gösterir ve 

akut infeksiyonun son döneminde de kalıcı olabilir. CMV IgM, primer infeksiyonlu 

hastada ilk önce yükselen antikor olup primer infeksiyonu, reinfeksiyonu veya 

latent infeksiyonun reaktivasyonunu göstermekte ve 16 haftaya kadar saptanabilir 

seviyelerde kalmaktadır. Bu süre 1 yıl, bazen daha da uzun olabilir. CMV IgG ise 

primer infeksiyondan sonra 2-3 hafta içinde ortaya çıkar ve hayat boyu kalıcıdır. 
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CMV IgG’ nin saptanması, immün durumu belirleyici tarama testi olarak kullanılır 

(seropozitif bireylerde reaktivasyon ve reinfeksiyondan korumaz). Normal 

bireylerde, rekürren infeksiyonda, CMV IgG titresi önemlidir. Primer infeksiyonda 

IgM antikorlarına karşı cevap gelişmemiş immünsuprese bireylerde CMV IgG 

titresi önemlidir. Maternal IgG plasentayı geçer. Anne ve bebek serumlarındaki 

titreler karşılıklı olarak değerlendirilir. CMV IgG; ELISA, RIA, Lateks 

aglütinasyon gibi çeşitli yöntemlerle tespit edilebilir. CMV IgG, kan ürünleriyle 

transfer edilirse yanlış pozitif sonuçlar ortaya çıkabilir. CMV spesifik IgA antikoru 

ise vücut sekresyonlarında ( tükürük, süt ve servikal sekresyon) bulunur (45,46). 

CMV IgG Avidite Testi 

CMV IgG avidite testi primer CMV infeksiyonun tanısına yardımcı olmaktadır. 

Çünkü primer infeksiyonun ilk haftasında düşük iken, 4-5 ay sonra yükselmektedir. 

Yüksek aviditeli bir olguda, infeksiyonun son 18-20 haftadan önce geçirildiği veya 

primer olmadığı söylenebilir. IgG avidite testi yüksek oranda özgül (%100) ve 

duyarlıdır (%94). Antikorlar, primer infeksiyonu izleyen ilk haftalarda düşük avidite 

göstermekte iken, haftalar-aylar içinde aviditeleri yükselir (46). 

Nötralizasyon Testi 

Nötralizan antikorlar, serokonversiyondan 13-15 hafta sonra geliştiğinden 

bulunmaması, primer infeksiyonu gösterir. Nötralizan antikor cevabının hedef 

antijenleri gB ve gH zarf glikoproteinleridir. 

CMV Kompleman Tespit Yöntemi 

Plasentayı geçmesine karşın, intrauterin koruma sağlamayan, serumda uzun süreler 

varlığını sürdüren IgG kompleman fikse edici antikorların araştırılması, CMV 

infeksiyonlarının tanısında değer taşımaktadır. Bu antikorların, infeksiyonun 4. 

haftasından sonra ölçülebilir düzeye geldiği ve yüksek titrenin devam süresinin 

değişik olduğu bildirilmektedir. Bu testte 1/8 ve 1/8’ den büyük titreler pozitif 

olarak kabul edilmektedir. CMV CF (compleman fixing) antikor titresinin 4 kat 

veya daha fazla artmasının tanıda güvenilir ve spesifik bir ölçüt olduğu  ve 

saptanabilecek düzeyde, CMV CF antikorlarının serumda 48 ay veya daha uzun 

süreler bulunabileceği rapor edilmiştir. 

2.5.2. Özel Gruplarda CMV Đnfeksiyonunun Tanısı 

Đmmünokompetan erişkinler: Primer infeksiyonun tanısı özgül IgM yanıtı-

serokonversiyonun gösterilmesine dayanır. 
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Konjenital Đnfeksiyon: Hayatın ilk iki haftasında alınan örneklerde virüs atılımının 

veya viral nükleik asitlerin gösterilmesi intrauterin infeksiyon tanısında değer taşır. 

Perinatal infeksiyon tanısı için 4 haftadan sonra başlayan virüs atılımının 

gösterilmesi gerekir. Virüs kültürü için idrar veya tükürük kullanılır. Kordon 

kanında IgM türü antikorların saptanması da oldukça duyarlıdır. 

Organ Transplant Alıcılarında: Antijenemi ve DNA testi yararlıdır. 

HIV Pozitif Olgularda: Đnvaziv hastalık tanısı için biyopsi örneklerinde virüsün 

gösterilmesi gerekir. Kan kültürü ve antijenemi testi, hastalık riskini belirlemede 

yardımcıdır (45). 

2.6. CMV Đnfeksiyonlarından Korunma Ve Tedavi 

- KĐT yapılacak hastaların serumlarında primer ve reaktivasyon şeklinde, CMV 

infeksiyon riskini belirlemek amacıyla, CMV IgG araştırılmalıdır. 

- CMV seronegatif donörlerden ilik nakli yapılan seronegatif KĐT alıcılarına 

mutlaka lökosit sayısı azaltılmış eritrosit ve trombosit süspansiyonu dışında, tam 

kan transfüzyonu yapılmamalıdır. 

- Alıcıların, başkalarının bardak, çatal ve kaşık gibi benzeri eşyalarını kullanmaktan 

kaçınmaları gerekir. 

- Tüm sağlık personeli, hastalara CMV’ yi bulaştırmayı önlemek amacıyla, kan 

ürünleri ve diğer biyolojik materyale dokunurken, mutlaka eldiven giymelidir. 

- CMV’ yi atma etme şansı en yüksek olan çocuklar, kreşe gidenlerdir. Özellikle 2 

yaşından küçük çocuğu olan annelerin, el yıkama gibi hijyen kurallarına dikkat 

etmeleri gerekmektedir. 

- Cinsel temas ile bulaşmanın önlenmesi için tek eşlilik ve prezervatif kullanımı 

gibi, cinsel temas ile bulaşan diğer hastalıklarda geçerli olan kurallar, CMV 

infeksiyonları için de geçerlidir. 

- Transfüzyon kanları, CMV yönünden taranmalıdır. CMV açısından risk altında 

bulunanların, kan ve kan ürünlerinin, lökosit filtreleri yardımıyla, lökositlerden 

arındırılarak uygulanması gerekir. 

- Amniyosentezde virüsün gösterilmesi malformasyon gelişeceğini belirlemeyebilir. 

- CMV infeksiyonlarında korunmada; antiviral profilaksi, pasif immunoprofilaksi, 

aşı ile profilaksi uygulamaları yapılır. 

Antiviral profilaksi: Tüm allojenik ilik alıcılarına transplantasyon sonrası 100. 

güne kadar profilaktik olarak gansiklovir uygulanmalıdır. 100. günü takiben viremi 
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veya antijenemi saptanması halinde, antijen veya PCR testleri negatif olana kadar, 

en az 3 hafta süre ile, gansiklovir tedavisine devam edilmelidir (45). 

Pasif Đmmünofilaksi: Yüksek doz CMV i.v. IgG (intravenöz immunglobulin G) 

seronegatif alıcılarda etkili olmaktadır. Allojenik KĐT olgularında da 

immünomodülatör etkisiyle, GVH hastalığını engellediği ileri sürülmüştür (25). 

Aşı Đle Bağışıklama: Aşılamanın amacı, konjenital infeksiyonun ciddi 

komplikasyonlarını önlemek ve immünokompromize hastaları primer CMV 

infeksiyonundan korumaktır. Aşılamanın hedefi olan 2 önemli grup vardır:   

1. Gebelikten önceki genç kadınlar 

2. Transplantasyondan önceki organ allograft alıcıları.  

CMV Towne aşısı, seronegatif gönüllülere uygulanmış nötralizan antikor ve 

hücresel immün cevap sağladığı gözlemlenmiştir. Ancak bu uygulamanın sağladığı 

koruyucu immün yanıt çok kısıtlıdır. Replike olan bir virüsün aşıda kullanılması, 

özellikle teratojenik etki nedeniyle, doğurganlık yaşındaki anneler için sakıncalı 

bulunmaktadır. 

CMV’ nin gB, zarf glikoproteinleri ve pp65 matriks proteini kuvvetli immünojenik 

etki oluşturmaktadır. Özellikle gB aşısı, çok iyi hücresel ve hümoral immün yanıt 

oluşturmaktadır. Bu aşı özellikle doğurganlık çağındaki annelerin konjenital 

infeksiyondan korunması için kullanılabilir. pp65 ise allograft alıcılarında iyi bir aşı 

adayı olabilir. 

CMV Aşıları: 

- Canlı güçsüzleştirilmiş aşılar: Towne aşısı, Towne-Toledo hibrid aşıları gibi. 

- Subünit gB aşıları 

- Subünit gH aşıları 

- Canarypox rekombinant aşıları 

- DNA plazmidler aşıları (CMV-DNA aşılarından ilk denenen pp65’ i kodlayan 

DNA plazmid aşılarıdır) (45). 

CMV Đnfeksiyonlarının Tedavisi 

Gansiklovir, foskarnet, cidofovir ve valgansiklovir gibi ilaçlar kullanılmaktadır. 

Gansklovir bir deoksiguanozin analoğu olup, fosforilasyon sonucu gansiklovir 

trifosfata dönüşerek antiviral aktivite gösterir. Gansiklovire direnç gelişimi iki 

şekilde olur: En sık görüleni, virüsün UL97 geninde mutasyon olması; en az 
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görüleni ise UL54 geninde mutasyon olmasıdır. Gansiklovirin en sık yan etkileri; 

lökopeni, trombositopeni, myelotoksisite ve spermogenez bozukluğudur. 

Foskarnet bir pirofosfat analoğudur ve CMV DNA polimerazın aktivitesini reversibl 

ve nonkompetetif olarak önler. Virüsün UL54 geninde mutasyon sonucu foskarnete 

direnç gelişebilir. Foskarnetin en önemli yan etkisi renal toksisitedir. 

Cidofovir bir asiklik nükleozid fosfonattır ve fosforilasyon sonucu antiviral etki 

göstermektedir. Bazı CMV infeksiyonlarının tedavisi kısaca şöyledir: 

-CMV retinit tedavisinde gansiklovir verilir. Foskarnet ve valgansiklovirde 

verilebilir. 

-CMV pnömonisi tedavisinde günde 2 kez 5 mg / kg ve gün aşırı 500 mg / kg  i.v. 

Ig 10-14 gün süre ile uygulanır. 

-Özafajit-gastrit ve kolit tedavisinde gansiklovir 3-6 hafta kullanılır. 

-Radikülopati ve meningoensefalit için kombine olarak gansiklovir ve foskarnet 

uygulanır. 

-Semptomatik CMV infeksiyonlu bebeklerin tedavisinde ise 10 mg / kg, 12 hafta 

süreli gansiklovir uygulanır. Semptomlar geçene kadar bu tedavi sürdürülür. 

Semptomlar geçmezse 3 hafta daha tedaviye devam edilir (45,47). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

          3.1. Örneklerin Alınması ve Laboratuvara Gönderilmesi 

      Đstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Bilim Dalı laboratuvarına, hastaların CMV 

      antijenemi ve DNA tetkikleri yapılması için, Đstanbul Tıp Fakültesi Hematoloji 

      polikliniğinden 2008 yılından itibaren gönderilen KĐT ve periferik kök hücre  

      transplantlı hastaların kan örnekleri incelenmiştir. Bu örneklerden yüksek titrede  

     ( > 1000 kopya/ml) CMV DNA viral yük ihtiva eden ve antijenemi testi pozitif  

      bulunan 13 örnek değerlendirmeye alınmış, hastalar kliniğin yönlendimesiyle  

      infeksiyon geçirdikleri dönemlerde takip edilerek testler arasındaki pozitiflik 

      durumu izlenerek karşılaştırılmıştır. Testlerin çalışılacağı gün EDTA’ lı tüpe 2 ml 

      kan alınmıştır. Antijenemi testi için tam kan, LightCycler PCR yöntemi ile DNA 

      tayini için ise serum örnekleri kullanılmıştır.         

      Bu çalışmada kullanılan kan örnekleri değerlendirmeleri, hasta takipleri ve  

      sonuçların laboratuvar tarafından izlenmesi / monitorizasyonu rutin kapsam    

      dahilinde laboratuvarımızda çalışılmıştır. 

         3.2. Solüsyonların Hazırlanması 

Eritrosit eritici: Distile suda % 5 oranında sulandırılarak hazırlanmıştır. 

  (Eritrosit eritici / Distile su = 5 ml / 95 ml) 

Tespit çözeltisi: Distile suda % 20 oranında sulandırılarak hazırlanmıştır. 

  (Fiksatif / Distile su = 20 ml / 80 ml) 

Permeabilizasyon çözeltisi: Distile suda % 20 oranında sulandırılarak hazırlanmıştır. 

  (Permeabilizasyon çözeltisi / Distile su = 20 ml / 80 ml) 

PBS çözeltisi: PBS’ e % 1 oranında fötal kalp serumu eklenerek hazırlanmıştır. 

  (Fötal kalp serumu / PBS = 1 / 100) 

          3.2.1 Lökosit (beyaz kan hücreleri) lerin Ayrılması Đçin Kullanılan Yöntem 

            Eritrosit Eritici Yöntem  

• 15 ml’ lik flakonların her birine 2’ şer ml hasta kanı koyulmuştur. 
•  Her birinin üzerine 8 ml eritrosit eritici ekleyip, pastör pipeti ile homojenize 

edilip  5 dakika oda ısısında bekletilmiştir. 
• 190 g’ de 10 dakika santrifüj edilmiştir. 
• Süpernatan  atılıp çökeltinin üzerine tekrardan 8 ml eritrosit eritici eklenmiştir. 
• 190 g’ de 10 dakika santrifüj edilmiştir. 
• Süpernatan atılmıştır. 
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              Hücre Sayımı ve Hesabı 

• Tüpün dibinde kalan lökosit çökeltisi PBS ile (0.5 ml – 2 ml) 100 µl’ de 200.000 
lökosit düşecek şekilde süspanse edilmiştir. 

• Toma lamına 10 µl koyarak, ışık mikroskobunda 40’ lık objektifle bakılmıştır. 
(gerektiğinde tekrar PBS ile sulandırılmış veya santrifüj edilmiştir). 

 
              Sitosantrifüj 

• Hazırlanan lökosit süspansiyonundan 100 µl alınarak sitosantrifüj lamına 
konulmuştur ve 3 dakika sitosantrifüj edilmiştir. 

 
              Tespit 

• Sitosantrifüj edilen lamlar, kapalı ortamda kuruması için bekletilmiştir. 
• Kuruyan lamlar 10-12 dakika fiksasyon çözeltisind bekletilmiştir. 
• Sonra 5-7 dakika PBS’ de bekletilmiştir. 
• Sonra 5-7 dakika permeabilizasyon çözeltisinde bekletilmiştir. 
• Son olarak tekrar 5-10 dakika PBS ile fikse edilmiştir. 
• Hemen değerlendirilemeyecek olan lamlar, değerlendirilene kadar -20 oC’ de 

bekletilmiştir. 
 
             Đmmün Boyama ve Değerlendirme 

• Fikse edilen lamlar karanlık ortamda kuruması için bekletilmiştir. 
• Kuruyan lamların üzerine 25 µl ( 1 damla ) reagent F’ den eklenmiştir. 
• 30 dakika etüvde bekletilmiştir. 
• 1’ er dakika 3 kez PBS ile yıkanmıştır. 
• Preparatlar tam kurutulmadan üzerlerine 25’ er µl ( 1 damla ) reagent H 

eklenmiştir. 
• 30 dakika etüvde bekletilmiştir. 
• Tekrardan 1’ er dakika PBS ile yıkanmıştır. 
• Preparatlar kapalı ortamda kuruması için bekletilmiştir. 
• Mounting medium damlatıp lamel ile kapatılmıştır. 
• Fluoresan mikroskopta 40’ lık objektifle bakılıp değerlendirilmiştir (48). 
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                                    3.2.2.  CMV DNA Yöntemi 

 

CMV DNA izolasyonunda Roche High-Pure kiti kullanılmış olup, LightCycler 

2.0 sisteminde, LightCycler CMV Quant Kiti ile CMV DNA kantitatif olarak 

saptanmıştır. 

CMV DNA Đzolasyonu: 

• Isı bloğu 70 oC’ye ayarlanmıştır 

• Plazma örnekleri vortekslenmiştir. 

• Örnek başına 35 µl Elution Buffer blokta ısıtılmışır. 

• Örnek başına, aşağıdaki bileşenleri içeren Lysis Buffer hazırlanmıştır, 

o 192.5 µl Binding Buffer 

o 4 µl polyA carrier RNA 

o 3.5 µl LightCycler DNA IC (internal control). 

• 1.5 µl tüplere 200 µl Lysis Buffer dağıtılmıştır. 

• Proteinase K eklenmiştir. 

• 200 µl NTC (negative control) ve 200 µl plazma örnekleri eklenmiştir. 

• Vortekslenmiştir; 70 oC’de 10 dk. Sonrasında kısa santrifüjlenmiştir. 

• 100 µl Binding Buffer eklenip vortekslenmiştir. 

• Örnekler filtreli tüplere aktarılmıştır. 

• 8000 rpm’ de 1 dk santrifüj edilmiştir. 

• 500 µl Inhibitor Removal Buffer eklenmiştir. 

• 8000 rpm’ de 1 dk santrifüj edilmiştir. 

• 450 µl Wash Buffer eklenmiştir. 

• 8000 rpm’ de 1 dk santrifüj edilmiştir. 

• Tekrar 450 µl Wash Buffer eklenmiştir. 

• 8000 rpm’ de 1 dk santrifüj edilmiştir. 

• Boş tüpe aktarılan filtre 8000 rpm’de 2 dk santrifüj edilmiştir. 

• Filtreli tüpler 1.5 µl tüplere aktarılmıştır.  

• 35 µl Elution Buffer  eklenip 8000 rpm’de 1 dk santrifüj edilmiştir. 
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        RT-PCR Reaktif Hazırlama Prosedürü 

Hasta örnekleri, her reaksiyonda negatif kontrol (NTC) ve 4 adet kalibratör (CMV Cal) 

ile birlikte çalışılmıştır. 

Örnek başına son miktar 10 µl olacak şekilde  

• LightCycler CMV MMx (master mix) ve LightCycler Mg 18 eşit miktarlarda 

(5’er µl) karıştırılmıştır. 

• Kapiller tüplere 10 µl dağıtılmıştır. 

 

1. 10 µl NTC 

2. 10 µl CMV Cal 4 

3. 10 µl CMV Cal 3 

4. 10 µl CMV Cal 2 

5. 10 µl CMV Cal 1 

6. 10 µl Örnek şeklinde sırasıyla dağıtılmıştır. Daha sonra kısa santrifüj işlemi 

uygulanmıştır. 

Çalışmamızda; örnekler, LightCycler 2.0 sisteminde çalışılmıştır (49).  

Antijenemi testinin akut infeksiyonda özgüllüğü ve duyarlılığı ~ % 90 iken, akut 

dönemin üzerinden zaman geçtikçe özgüllüğü ve duyarlılığı azalarak devam eder. 

LC PCR ’de ise; akut ve sonraki dönemde duyarlılık aynı iken, özgüllüğü ise akut 

dönemin üzerinden biraz zaman geçince artmaya başlar (~ % 80). 
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4. BULGULAR 

Bu çalışmada; KĐT ve Periferik kök hücre transplantı olan hastalardan alınan kan 

örneklerinden CMV antijenemi ve CMV DNA viral yükü yüksek olan 13 hastanın pp65 

antijenemi metodu ile antijenemi LC-PCR metodu ile CMV DNA sonuçları 

karşılaştırılmıştır. 

Hasta no:1   

Akut lenfoid lösemi (ALL) tanısı konmuş hastaya Periferik Kök Hücre 

Transplantasyonu yapılmıştır. 

Đncelenen süre *  CMV Antijenemi (infekte hücre/200 000 lökosit) CMV DNA (kopya/mL) 

1.gün1 4 1290 

5.gün1 0 3410 

20.gün1 0 0 

49.gün2 - 5290 

      60.gün 0 1040 

 67.gün3 0 0 

74.gün 0 0 

104.gün4 3 <1000 (969) 

111.gün 1 1210 

118.gün 0 0 

- Klinikten antijenemi tayini için tetkik istenmemiştir.  

*Transplantasyondan 3 sene sonra yapılan Antijenemi ve CMV DNA test sonuçlarının 

değerlendirilmesinde; 
1 Graft Versus Host Hastalığı (GVHH) tanısı konmuş. 

   Değerlendirmeden 5 gün önce gansiklovir tedavisi başlanmıştır. 20.gün gansiklovir 

tedavisi  bitirilmiş; hastanın ateşi 39oC’ye çıkmış ve hastaneye yatırılmıştır.   

 2 DNA viral yük pozitif bir değer saptandığı için gansiklovir tedavisi başlanmıştır (14  

gün) 

3   Gansiklovir tedavisi kesilmiştir.  

4    Antijenmi pozitif saptandığı için gansiklovir tedavisi başlanmıştır (14 gün) 
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          Şekil 4.1: 1 numaralı hastanın CMV DNA ve pp65 antijenemi sonuçları *
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          * Pozitif bulunan ve takip edilen örnekler detaylandırılmıştır. 

 

Hasta no:2 

AML M4 (Akut miyelomonositik lösemi) tanısı konmuş hastaya, Periferik Kök Hücre 

Transplantasyonu yapılmıştır. 

 

Đncelenen Süre* CMV Antijenemi (infekte hücre/200 000 lökosit) CMV DNA (kopya/mL) 

 1.gün1 - <1000 

6.gün 0 <1000 

14.gün - - 

 

-  Klinikten antijenemi tayini için tetkik istenmemiştir. 

* Transplantasyondan 2 ay sonra yapılan Antijenemi ve CMV DNA test sonuçlarının 

değerlendirilmesinde; 

 1 Düşük viral yük olsa bile pozitiflik saptandığı için valgansiklovir tedavisi başlanmıştır   

 (14 gün). 
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 Hasta no:3 

AML tanısı konmuş hastaya Kemik Đliği Transplantasyonu yapılmıştır. 

Đncelenen Süre* CMV Antijenemi (infekte hücre/200 000 lökosit) CMV DNA (kopya/mL) 

       1.gün 0 <1000 

 4.gün1 0 <1000 (685) 

7.gün 0 0 

11.gün 0 0 

 118.gün2 - <1000 

121.gün - <1000 

132.gün 0 0 

   -  Klinikten antijenemi tayini için tetkik istenmemiştir. 

   * Transplantasyondan 1 ay sonra yapılan Antijenemi ve CMV DNA test sonuçlarının    

      değerlendirilmesinde; 

    1  Düşük viral yük olsa bile pozitiflik saptandığı için gansiklovir tedavisi başlanmıştır  

       (14 gün). 

    2 Gansiklovir tedavisi başlanmıştır (14gün). 

Hasta no:4 

Multipl Miyelom tanısı konmuş hastaya Periferik Kök Hücre Transplantasyonu 

yapılmıştır. 

Đncelenen Süre* CMV Antijenemi (infekte hücre/200 000 lökosit) CMV DNA (kopya/mL) 

 1.gün1 424 - 

43.gün - <1000 

57.gün - <1000 

 68.gün2 5   1210 

82.gün 0 0 

    - Klinikten antijenemi tayini için tetkik istenmemiştir. 

    *Transplantasyondan 4 ay sonra yapılan Antijenemi ve CMV DNA test sonuçlarının    

değerlendirilmesinde; 

    1 GVHD. Antijen pozitif saptandığı için gansiklovir tedavisine  başlanmıştır (14 gün).  

    2 Antijen pozitif saptandığı için gansiklovir tedavisine başlanmıştır (14 gün). 
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Hasta no:5 

KML (kronik myeloid lösemi) tanısı konmuş hastaya Kemik Đliği Transplantasyonu 

(KĐT) yapılmıştır.  

Đncelenen Süre* CMV Antijenemi (infekte hücre/200 000 lökosit) CMV DNA (kopya/mL) 

 1.gün1 Yetersiz Hücre2 <1000 

15.gün -   2480 

 21.gün3 - 13000 

27.gün Yetersiz Hücre <1000 

34.gün Yetersiz Hücre <1000 

 -  Klinikten antijenemi tayini için tetkik istenmemiştir. 

 * Transplantasyondan 1 ay sonra yapılan Antijenemi ve CMV DNA test sonuçlarının     

    değerlendirilmesinde; 

 1  Đnfeksiyon geçiren hasta, hastaneye başvurmuştur. 

 2  Lökosit sayısı düşük olduğundan antijenemi açısından değerlendirilememiştir. 

 3  DNA viral yük pozitif bir değer saptandığı için gansiklovir tedavisi başlanmıştır (14 

    gün).  

Hasta no:6 

KML tanısı konmuş hastaya Kemik Đliği Transplantasyonu yapılmıştır.  

Đncelenen Süre* CMV Antijenemi (infekte hücre/200 000 lökosit) CMV DNA (kopya/mL) 

 1.gün1 0 4020 

14.gün 0 0 

168.gün Yetersiz Hücre            <1000 

 172.gün2 0 2430 

175.gün 0 0 

178.gün 0 0 

      *Transplantasyondan 3 ay sonra yapılan Antijenemi ve CMV DNA test sonuçlarının     

        değerlendirilmesinde;   1  GVHD teşhisi konmuş ve DNA viral yük pozitif bir    

        değer saptandığı için gansiklovir tedavisine başlanmıştır (14 gün). 

     2  Gansiklovir tedavisine başlanmıştır (14 gün). 

 



 40

Hasta no:7 

Multipl miyelom tanısı konmuş hastaya Periferik Kök Hücre Transplantasyonu 

yapılmıştır.  

Đncelenen Süre* CMV Antijenemi (infekte hücre/200 000 lökosit) CMV DNA (kopya/mL) 

 1.gün1 0 3710 

7.gün 6 4430 

 14.gün 2 7 6010 

 21.gün3 0            <1000 

 29.gün4 0 1120 

 34.gün5 1 1820 

48.gün 0 0 

    *Transplantasyondan 2 ay sonra yapılan Antijenemi ve CMV DNA test sonuçlarının     

      değerlendirilmesinde;  

    1  Hasta infeksiyon geçirmiş ve hastaneye başvurmuştur. 

    2  Antijen ve DNA’ da pozitif değer saptandığı için gansiklovir tedavisi başlanmıştır. 

    3  Gansiklovir tedavisi verilmeye devam edilmiştir. 

    4  Gansiklovir tedavisi kesilmiştir. 

    5  Gansiklovir tedavisi başlanmıştır (14 gün). 

               Şekil 4.2’ de 7 numaralı hastanın sonuçları gösterilmektedir: * 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

7.

GÜN

14.

GÜN

21.

GÜN

29.

GÜN

34.

GÜN

48.

GÜN

C
M

V
 A

nt
ije

ne
m

i  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

( 
in

fe
kt

e 
hü

cr
e/

20
0.

00
0 

lö
ko

si
t)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

C
M

V
 D

N
A

 (
k
o
p
ya

/m
l)

CMV ANTĐJENEMĐ

CMV DNA

 

           * Pozitif bulunan ve takip edilen örnekler detaylandırılmıştır. 
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Hasta no:8 

ALL tanısı konmuş hastaya Periferik Kök Hücre Transplantasyonu yapılmıştır.  

 

Đncelenen Süre* CMV Antijenemi (infekte hücre/200 000 lökosit) CMV DNA (kopya/mL) 

 1.gün1 5 5690 

7.gün 1 2480 

15.gün 0 <1000 (878) 

 21.gün2 0 0 

 

   *Transplantasyondan 6 ay sonra yapılan Antijenemi ve CMV DNA test sonuçlarının     

     değerlendirilmesinde; 

   1Antijen ve DNA’ da pozitif değer saptandığı için gansiklovir tedavisi başlanmış ve    

     AGVHD ( akut graft versus host hastalığı) tanısı konmuş. 

   2 Gansiklovir tedavisi kesilmiştir. 

 

   Hasta no:9 

AML tanısı konmuş hastaya Periferik Kök Hücre Transplantasyonu yapılmıştır. 

 

Đncelenen Süre* CMV Antijenemi (infekte hücre/200 000 lökosit) CMV DNA (kopya/mL) 

 1.gün1 424 - 

12.gün - <1000 

17.gün - <1000 

25.gün 5   1210 

 32.gün 0 0 

   

  -  Klinikten antijenemi tayini için tetkik istenmemiştir. 
    * Transplantasyondan 4 ay sonra yapılan Antijenemi ve CMV DNA test sonuçlarının     

      değerlendirilmesinde; 

   1 Antijen pozitif saptandığı için gansiklovir tedavisine  başlanmıştır (14 gün).  
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Hasta no:10 

AML tanısı konmuş hastaya Kemik Đliği Transplantasyonu yapılmıştır. 

Đncelenen Süre* CMV Antijenemi (infekte hücre/200 000 lökosit) CMV DNA (kopya/mL) 

1.gün1 - 1240 

14.gün2 0 0 

 - Klinikten antijenemi tayini için tetkik istenmemiştir. 

 *Transplantasyondan 3 ay sonra yapılan Antijenemi ve CMV DNA test sonuçlarının     

   değerlendirilmesinde; 
  1Eritem ve döküntü şikayeti ile doktora başvurulmuş ve DNA sonucu pozitif olduğu  

   için gansiklovir tedavisi başlanmıştır (14 gün).  2 Gansiklovir tedavisi kesilmiştir.   

 Hasta no:11 

 Hodkgin lenfoma tanısı konmuş hastaya Periferik Kök Hücre transplantasyonu    

 yapılmıştır. 

Đncelenen Süre* CMV Antijenemi (infekte hücre/200 000 lökosit) CMV DNA (kopya/mL) 

 1.gün1 - 3850 

 3.gün2 - 2230 

7.gün Yetersiz Hücre 2810 

10.gün 0 1090 

15.gün 0 <1000 (540) 

24.gün 0  0 

79.gün - <1000 

85.gün -    3780 

 97.gün3 0    1790 

110.gün 0   0 

   -  Klinikten antijenemi tayini için tetkik istenmemiştir. 

   * Transplantasyondan 3 ay sonra yapılan Antijenemi ve CMV DNA test sonuçlarının     

    değerlendirilmesinde; 

    1 Hasta infeksiyon geçirmiştir. 2 Gansiklovir tedavisi başlanmıştır (14 gün). 

    3 9 gün önce gansiklovir tedavisi almaya başlamıştır (14 gün). 

 



 43

Hasta no:12 

ALL tanısı konmuş hastaya Periferik Kök Hücre Transplantasyonu yapılmıştır. 

 

Đncelenen Süre* CMV Antijenemi (infekte hücre/200 000 lökosit) CMV DNA (kopya/mL) 

 1.gün1                                   0  2100 

15.gün 0  0 

 

    *Transplantasyondan 2 ay sonra yapılan Antijenemi ve CMV DNA test sonuçlarının     

    değerlendirilmesinde; 

     1Gansiklovir tedavisi başlanmıştır (14 gün) (DNA sonucu pozitif olduğu için). 

 

Hasta no:13 

ALL tanısı konmuş hastaya Kemik Đliği Transplantasyonu yapılmıştır.  

 

Đncelenen Süre
* CMV Antijenemi (infekte hücre/200 000 lökosit) CMV DNA (kopya/mL) 

 1.gün1 Yetersiz Hücre 1090 

2.gün  -  1250 

6.gün -  745 

14.gün2  0  0 

    

  -  Klinikten antijenemi tayini için tetkik istenmemiştir. 
   * Transplantasyondan 1 ay sonra hastanın ateşi 38.50C’ ye çıkmış ve yapılan  

    Antijenemi ve CMV DNA test sonuçlarının değerlendirilmesinde; 
    1 Gansiklovir tedavisi başlanmıştır. 
    2  Tedavi kesilmiştir. 
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5. TARTIŞMA 

CMV infeksiyonu bağışıklık sistemi normal bireylerde nadiren semptomatik hastalık 

oluşturmasına karşın, bağışıklık sistemi baskılanmış solid organ, KĐT alıcılarında ve 

AIDS hastalarında önemli morbidite ve mortalite nedenleri arasındadır. Bizim 

yaptığımız çalışma, KĐT ve periferik kök hücre transplantasyonu olan hastaların pp65 

antijenemi metodu ile antijenemi tayini ve LC-PCR metodu ile CMV DNA tayinin 

karşılaştırılması ve alınan antiviral tedavi ile bu testlerin sonuçlarının 

değerlendirilmesini içermektedir. Bu hastalardaki temel hedef, CMV hastalığının 

önlenmesidir. Antiviral profilaksi ile CMV hastalığına ait morbidite ve mortalite oranı 

azalır. KĐT hastalarında CMV hastalığını önlemede 2 strateji vardır: 

1. Profilaktik tedavi ;  CMV riski olan bütün alıcılara verilir. 

2. Preemptif tedavi; sadece CMV reaktivasyonu olan hastalara verilir. Böylece CMV 

hastalığının insidansı ve şiddeti azalmış olur. 

 

Lee ve ark.’ nın (50) , 67 KĐT hastasında (43 erkek, 24 kadın) yaptıkları çalışmada; 

toplam 254 plazma örneği ile çalışmışlardır. 82 örnekte ( % 32.3) pp65 antijenemi ile 

112 örnekte ( % 44.1) in- house- PCR ile, 170 örnekte (% 66.9) LC PCR (lightcycler  

PCR ) ile pozitiflik saptanmıştır. Burada, real- time PCR metodunun, diğer 2 metoda 

göre pozitiflik saptamada daha duyarlı olduğu gösterilmiştir. 

Bizim çalışmamızda da; 70 kan örneği ele alınmış ve 12 örnekte antijen pozitif, 33 

örnekte DNA pozitif, 6 örnektede lökosit sayısı az olduğundan antijenemi testi için 

değerlendirilemezken, DNA da pozitif bir değer saptanmıştır. LC-PCR de pozitiflik 

oranı daha fazla olarak bulunmuştur. 

 

Ghaffari ve ark (51) 2004 Nisan ve 2005 Şubat arası yaptıkları çalışmada; allojenik KĐT 

olan 43 hastadan (11 kadın, 32 erkek, ortalama yaş grubu 22) 415 örnek toplamışlardır.  

Transplantasyon öncesi periferal kan örnekleri 1 kez toplanmıştır. Transplantasyondan 

sonra ilk 100 gün içinde ise haftada 1 kez kan örnekleri toplanmıştır. Real-time PCR 

metoduyla 93 örnek (% 22.4), pp65 antijenemi metoduyla ise 38 örnek (% 9.1) pozitif 

olarak saptanmıştır. 93 örneğin; 36’ sında hem CMV DNA, hem de pp65 antijenemi 

metoduyla pozitiflik saptanmıştır. PCR’ı pozitif olan 57 örneğin ise, pp65 antijenemi 

metoduyla negatif olduğu belirlenmiştir. CMV DNA’ sı pozitif olan 22 hastanın 7’ 
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sinde antijen sayısı, 5’ ten fazla olduğundan preemptif tedavi olarak, günde 2 kez, 5mg/ 

kg, i.v. yolla gansiklovir verilmiştir. On yedi buçuk gün sonra CMV DNA negatif 

olarak saptanmıştır. 7 gün sonra da antijenemi testi negatif olarak saptanmıştır. 

Antijenemi metodunda, real- time PCR metoduna göre daha erken negatiflik 

saptanmıştır.  

CMV DNA’ sı pozitif olan 22 hastanın 15’ ine ise DNA kopya sayısı düşük olduğundan 

preemptif tedavi verilmemiştir. 12 hastada, 3 hafta sonra CMV DNA kendiliğinden 

negatifleşmiştir. CMV antijen sayısı, 5’ ten az olan 3 hastada ise, CMV infeksiyonu 

gelişmiştir. 1’ i pulmoner infeksiyon geçirmiş ve kaybedilmiştir. Yani, KĐT hastalarında 

antijen sayısı, 5’ ten düşük bile olsa, preemptif tedavi başlanması gerekmektedir. 22 

hastada CMV DNA pozitifliği tekrarlamış (16 hastada 1 kez, 6 hastada 2 kez) ve 18 

hastada ise pp65 yöntemiyle bakıldığında tekrardan pozitiflik görülmüştür (16 hastada 1 

kez, 2 hastada 2 kez).  

Bizim çalışmamızda; KĐT hastalarında, pp65 antijenemi ve LC-PCR metodu 

karşılaştırıldığında; hastalığın akut (ilk) döneminde DNA negatif saptanmasına rağmen, 

pp65 antijeneminin pozitif sonuç verdiği gözlemlenmiştir. Tedaviden yaklaşık 1 hafta 

sonra antijenin negatifleştiği, fakat DNA’ nın biraz daha uzun sürede negatifleştiği 

gözlemlenmiştir. 

 

Pang ve ark (52) Alberta Üniversitesinde yaptıkları çalışmada; solid organ transplantı 

olan 66 hastadan alınan toplam 404 kan örneği incelenmiştir. CMV antijenemi, 

LightCycler PCR ve COBAS Amplicor yöntemleriyle çalışılmıştır. 391 örnek her 3 

yöntemle de çalışılmıştır. 13 örnek ise pp65 antijenemi ve LC- PCR yöntemiyle 

çalışılmıştır. pp65 antijenemi metodunda, hastaların % 21’ inde pozitiflik saptanmış; 

LC- PCR ve COBAS Amplicor metodlarında ise, hastaların % 38’ inde pozitiflik 

saptanmıştır.  

404 örneğin 105’ inde (%26) pp65 antijenemi metoduyla pozitiflik saptanmıştır. 

Antijenemi pozitif saptanan suşların, LC- PCR ve COBAS ile pozitifliği doğrulanmıştır. 

404 örneğin 224’ ünde LC- PCR ile, 223’ ünde ise COBAS Amplicor yöntemiyle 

pozitiflik saptanmıştır. Yalnız, düşük pozitifliği olan hastalarda; LC- PCR, COBAS’ a 

göre daha duyarlı bulunmuştur. 

Sonuçta, LightCycler PCR, diğer 2 yönteme göre daha duyarlı bulunmuştur (%54). 

COBAS Amplicor duyarlılığı % 48.6, pp65 antijenemi duyarlılığı ise % 26’ dır. pp65 
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antijenemi ve COBAS Amplicor metodu ile pozitif bulunan sonuçlar, LightCycler ile de 

pozitif bulunmuştur. Bizim laboratuvarımızda da LC PCR metodunun COBAS 

Amplicor metoduna göre biraz daha  hızlı zamanda sonuç verdiğini, fakat duyarlılık 

açısından fazla bir fark olmadığı saptanmıştır. 

 

Çelebi ve ark.’ nın (53) yaptıkları çalışmada; toplam 75 kök hücre transplantlı, KĐT ve 

diğer transplant hastalarının 18’ inde akım sitometrik inceleme ile CMV antijenemi 

pozitif bulunmuştur. Araştırmacılar, 14 vakayı da IF yöntemi ile pozitif saptamışlardır. 

CMV antijen pozitifliği, BAL’ da 18 hastanın 4’ ünde pozitif olarak bulunmuştur. 16 

hasta kök hücre transplantı, 2 hasta ise KĐT olmuştur. Kök hücre transplantasyonundan 

sonra CMV antijen pozitifliği (% 34 ), KĐT hastalarına göre (% 7) daha fazladır. 16 

hasta, 3 hafta boyunca gansiklovir tedavisi almış ve CMV antijen negatifleşmiştir. 

Bizim çalışmamızda da; periferik kök hücre transplantasyonundan sonra CMV antijen 

pozitifliği, KĐT hastalarına göre daha fazla çıkmıştır. 

 

Choi ve ark (54) yaptıkları çalışmada; hematopoietik kök hücre transplantı olan 131 

hastanın tam kan örneklerini, pp65 antijenemi ve LC-PCR metodlarıyla karşılaştırarak 

değerlendirmişlerdir. 72 transplant hastası, kök hücreyi kardeşlerinden, 59 tranplant 

hastası ise, kök hücreyi farklı bireylerden almışlardır. Antiviral tedavi sırasında, CMV 

tanısı için kullanılan pp65 antijenemi ve LC-PCR metodları arasında fark olmadığını 

gözlemlemişlerdir. 2 hastayı standart seçerek, antiviral tedavi sonrası pp65 antijenemi 

ve CMV DNA viral yükünü karşılaştırmışlardır. Otolog transplant olan ilk hastada, 

CMV infeksiyonu, transplantasyondan 20 gün sonra saptanmış ve preemptif olarak 

verilen gansiklovir tedavisiyle hem antijen değeri hemde viral yük sıfırlanmıştır. 

Gansiklovir tedavisinin kesilmesinin ardından, viral DNA yükü antijenden daha erken 

zamanda arttığı görülmüştür. Đkinci hasta ise, kök hücreyi kardeşinden almıştır ve 

transplantasyondan 21 gün sonra antijen ve viral yük pozitifleşmiştir. Antiviral 

tedavinin ilk zamanlarında, antijen pozitifliğinin DNA viral yükten daha fazla olduğu 

görülmüş ve zamanla antijen ve viral yük birbirine eş zamanlı olarak düştüğü 

gözlemlenmiştir. pp65 antijenemi testinin cut-off değerini, düşük risk grubundaki  

hastalarda antiviral tedavinin başlaması için pozitif saptanan hücre sayısının 5’ ten 

büyük, yüksek risk grubundaki hastalarda ise pozitif saptanan hücre sayısının 1’ den 

büyük olması gerektiğini belirtmişlerdir. CMV DNA cut-off değerini ise; düşük risk 
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grubu hastalarda 30000 kopya/ml, yüksek risk grubu hastalarda ise 20000 kopya/ml 

olarak belirtmişlerdir. 

Bizim çalışmamızda, hastalığın ilk evresinde antijen sayısının, DNA viral yükten daha 

erken arttığı ve viral yükten daha önce negatifleştiği görülmüştür. Eğer antijen sayısı 5’ 

ten küçük olarak saptanmışsa, klinisyenin isteği üzerine ya 2 gün sonra hastaların tekrar 

kan örneği sonucuna bakılıp tedaviye başlandığı ya da direk tedaviye başlandığı 

görülmüştür. Çalıştığımız LC-PCR cihazı normalde 1000 kopya/ ml’ i pozitif olarak 

saptarken, düşük pozitif değerlerede 1000’ den düşük pozitif olarak saptamıştır. 

 

Howden ve ark (55) yaptıkları çalışmada; KĐT sonrası ilk 100 gün içinde antiviral 

profilaksinin CMV viral yük üzerine etkilerini ve CMV viral yük ile birlikte gelişen 

hastalık belirtilerini incelemişlerdir. 20 KĐT hastası ele alınmıştır. Transplantasyon 

sonrası ilk 30 gün içinde 3 hastanın 2’ sinde antiviral profilaksi almasına rağmen CMV 

viral yük yüksek oranda ( > 5000 ) pozitif saptanmış ve hastalarda GIS şikayetleri 

görülmeye başlanmıştır. CMV viral yükü pozitif saptanan diğer 17 hastada ise, CMV ile 

ilgili bir hastalık belirtisine rastlanılmamıştır. Sonuç olarak, KĐT’ den sonra hastaların 

antiviral profilaksi almasına rağmen dönem dönem, bazen belirti vererek bazende belirti 

vermeden CMV viral yükünün pozitifleştiği görülmüştür. 

Bizim çalışmamızda ise; KĐT sonrası hastalarda antiviral tedavi almalarına rağmen 

CMV infeksiyonu geliştiği (GVHH gibi) ve CMV viral yükünün pozitif olarak 

seyrettiği, fakat zamanla CMV viral yükün düştüğü (~2 hafta) ve infeksiyon 

belirtilerinin kaybolduğu gözlemlenmiştir.   

 

Onishi ve ark.’ nın (56) yaptıkları çalışmada; allojenik hematopoietik kök hücre 

transplantasyonu olan 64 hastanın kan örnekleri pp65 antijenemi ve real-time PCR 

metoduyla karşılaştırılmıştır. CMV antijenemi ve real-time PCR için kan örnekleri, 

transplantasyondan sonra haftada bir kez toplanmıştır. 64 hastanın 13’ ünde bir hastalık 

belirtisi olmaksızın, CMV antijenemi ve DNA testi pozitif bulunmuştur. 20 hastada ilk 

pozitiflik, real-time PCR ile saptanırken; 4 hastada ise, antijenemi metodu ile 

saptanmıştır. 18 hastada yalnız CMV PCR tek başına pozitif saptanmışken, 3 hastada da 

CMV antijenemi tek başına pozitif saptanmıştır. 6 hastada ise, hem antijen hem DNA 

testi negatif çıkmıştır. Pozitif antijenemi  sonuçları, transplantasyondan 34 gün sonra 

saptanırken, pozitif PCR sonuçları 20 gün sonra saptanmıştır. Yani, CMV PCR 
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pozitifliği, antijen pozitifliğine göre daha erken zamanda saptanmıştır. Ayrıca  

antijenemi testi pozitifliği, 10 hastanın 4’ ünde, CMV infeksiyonu gelişmeden önce 

saptanırken; 6 hastada ise real-time PCR ile CMV DNA pozitifliği CMV infeksiyonu 

gelişmeden saptanmıştır. 

 

Gökahmetoğlu ve ark (57) yaptıkları çalışmada; CMV infeksiyonunun tanısını, pp65 

antijenemi ve hibrit yakalama yöntemi ile karşılaştırmışlar ve CMV hastalığı ön tanısı 

ile gönderilen 24 hastaya ait 49 kan örneği çalışmaya alınmıştır. Hastaların 12’ si 

yenidoğan, diğer 12’ si ise KĐT ve renal transplantasyon hastaları olduğu görülmüştür. 

Transplantasyondan sonraki 1- 3 aylık döneme ait olan kan örneklerinden pp65 

antijenemi yöntemi antijenemi testi ve CMV DNA hibrit yakalama yöntemi ile CMV 

viral yüke bakılmıştır. Örneklerin 30 (%61)’ unda CMV antijen ve CMV DNA negatif; 

5 örnekte ise her ikisi pozitif bulunrken antijenemisi pozitif olan 9 örnekte ise CMV 

DNA testi negatif bulunmuştur. 5 örnekte CMV antijeni saptanamazken, CMV DNA 

pozitif bulunmuştur. 

Bizim çalışmamızda ise; DNA izolasyon yöntemi, hibrit yakalama yöntemi ile aynı olan 

LC-PCR kullanılmıştır ve pp65 antijenemi testi ile karşılaştırılmıştır. Hastalığın ilk 

zamanlarında pp65 antijenemi testi pozitif iken, DNA viral yükün negatif olduğu 

görülmüştür. 

Sonuç olarak; Bu çalışmada KĐT ve periferik kök hücre transplantlı hastaların pp65 

antijenemi ve CMV DNA sonuçları karşılaştırılmıştır. Antijenin, genellikle 

infeksiyonun erken evrelerinde pozitifleştiğini ve tedavi ile kısa bir sürede negatif hale 

geldiği; DNA’ nın ise infeksiyonun geç döneminde pozitifleşip, tedaviye rağmen uzun 

bir süre pozitif kaldığı görülmüştür. Lökosit sayısı yetersiz olan hastalarda ise; pp65 

antijenemi ile sonuç değerlendirilemezken, CMV DNA ile belli bir değer saptandığı 

gözlemlenmiştir.     
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