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OLGU 
 51 yaşında erkek 

 
 Ety? (hipertansiyon?) 7 yıl hemodiyaliz 

 
 Haziran 2012 kadavra böbrek nakli 

 
 Tx sonrası genel durumu iyi kreatin 1.4 mg/dl seyrediyor 

 
 10 gün ATG kullanmış, Tx öncesi 2 ünite kan 

transfüzyonu 
 

 20/7/2012 de halsizlik, yorgunluk, ateş ve yürüyememe 
nedeni ile yatırıldı  



Fizik inceleme 

 Kan basıncı 130/85 mmHg 
 

 Ateş 38.7 C, Nabız 84 vuru/dak 
 

 Sol AC üst lobda ral 
 

 Dört ekstremitede 3/5 kuvvet kaybı DTR azalmış 
duyu kusuru yok  
 

 Başka özellik yok 
 
 



Laboratuar 
 Glukoz 98 mg/dl 
 BUN 42 mg/dl 
 Kreatin 2.38 mg/dl 
 Na 128 mEq/L 
 K 3.9 mEq/L 
 AST 27 U/L 
 ALT 79 U/L 

 WBC 10.800 /µl 
 Hb 12.2 g/dl 
 Htc % 35.2 
 PLT 91.000/µl 
 Proteinüri yok  



Kullandığı ilaçlar 
 Takrolimus 1 mg 2x3 (serum düzeyi 7.6 ng/ml) 

 
 Mikofenolat Na 2x360 mg 

 
 Metil prednizolon 1x8 mg 

 
 Amlodipin 10 mg/gün 

 
 Famotidin 40 mg/gün 

 



Görüntüleme 
 Abdominal USG; hepatosteatoz, bilateral atrofik 

böbrek, sol iliak fossada transplante böbrek, 
RADUSG özellik yok 
 

 AC grafisi; sol AC üst lobda periferik yerleşimli 
dansite artışı 
 

 AC tomografisi; sol üst lobda yumuşak doku 
dansiteleri içeren kaviter lezyon 
 

 EMG; aksonal yıkım ve segmental 
demiyelinizasyonun eşlik ettiği polinöropati 
 



 Bu olguda ateş, AC dinleme ve AC görüntüleme 
bulguları nedeni ile bakteriyel ve/veya fırsatçı 
enfeksiyonlar öncelikle düşünüldü.. 



Mikrobiyoloji 
 BKV PCR (-) 
 CMV Ig G (+), CMV Ig M (+) 
 CMV PCR; 2.900.000 kopya/ml 
 
 BAL malignite yok, kültürde Klebsiella 

pneumoniae yoğun üreme, CMV DNA (–)  
 BOS incelemesinde protein artışı CMV DNA(-) 
 

 
 
 



 Hasta yürüyemiyor, DTR azalmış, CMV DNA (+) 
ve EMG bulguları ile beraber 
değerlendirildiğinde tanı ? 
 

 Guillain-Barré sendromu AMAN formu (akut 
motor aksonal nöropati) 
 

 Olguların yaklaşık % 5 



Guillain-Barré sendromu 
 Guillain-Barré sendromu %10-22 sinden CMV sorumlu 

 
 Solid organ naklinde nadir 

 
 Tanı klinik, EMG bulguları, BOS incelemesinde protein 

artışı, DTR kaybı 
 

 BOS CMV DNA 1/3 olguda pozitif 
 

 CMV ted., plazmaferez, IVIG 2-4 hafta içinde düzelir 
sekel kalabilir 
 
 

Orlikowski D, CID, 2011 
Hodowanec A.C, Transpl Infect Dis, 2012 



Tedavi  
 Takrolimus mg 2x3 mg 

 
 Mikofenolat Na kesildi 

 
 Metil prednizolon 1x16 mg 

 
 Amlodipin 10 mg/gün 

 
 Famotidin 40 mg/gün 

 
 Sefoperazon/sulbaktam 2x2 gr (2 hafta) 
 
 Gansiklovir 2.5mg/kg/gün (3 hafta) 



CMV 
 Beta herpes virus grubundan çift sarmallı DNA 

virusu 
 

 Genel popülasyonda seroprevalansı %30-97 
 

 Bulaş yolu; tükrük, idrar, cinsel ilişki, plasenta, 
emzirme, kan transfüzyonu ve organ nakli  
 

 Primer enfeksiyondan sonra konakçıda ömür boyu 
latent  
 

 İmmünsüprese olgularda reaktivasyon gösterir  
       
      Am J Kidney Dis. 2011;58:118  

 



 Böbrek nakli alıcılarında CMV enfeksiyonu %60 
  
 İlk 3 ay risk yüksek 
  
 Semptomatik hastalık >%20 
  
 Organ nakli alıcılarında CMV tedavi edilmezse 

mortalite %90 
       
      Am J Healt-Syst Pharm 2003;60:S3 
      Transplantation Proceeding 2012;44:694 



CMV replikasyonu 
 Latent CMV reaktivasyonu için viral immediate/early (ie) 

gene transkripsiyon aktivasyonu gerekli (ie-1, ie-2) 
 

 İe-1 ve ie-2 aktivasyonu için TNF-α aracılı NFK-β gerekli 
 

 Transplantasyon sonrası allogenik cevap, ATG, sepsis 
ve rejeksiyon TNF-α yüksek ve risk faktörü 
 

 İe-1 ve ie-2 TNF-α dışında 
 İskemi-reperfüzyon hasarında serbest O2 radikalleri  
 Stresde katekolaminler 
 İnflamasyonda prostaglandinler   
 Pentoksifilin CAMP aracılığı ile aktive olur 
                    Am J Kidney Dis. 2011;58:118 



CMV enfeksiyon tanımlama 
 CMV infeksiyonu; herhangi bir doku veya vücut sıvısında 

virusun, viral protenlerin yada nükleik asidin saptanması 
 

 Viremi; konvansiyonel tüp hücre kültürü CMV saptanması 
 

 Antijenemi; periferik lökositlerde pp65 saptanması 
 

 DNAemi; tam kan, plazma, serum veya lokositlerde viral DNA 
gösterilmesi 
 

 Primer enfeksiyon; seronegatif olguda enfeksiyon 
 

 Rekürrent enfeksiyon; daha önce enfeksiyonu olan bir olguda 
yeni gelişen enfeksiyon (4 hafta ara) 

                            Clin İnfect Dis 2002;34:1094 
 



CMV; 
 Güçlü immünojen hem humoral hem de hücresel 

immüniteyi uyarır 
 

 Ig M-G ve A CMV hücre içinde replike olduğundan etkisiz  
 

 CD4+/CD8+ T lenfosit cevabı enfeksiyon kontrolünde 
önemli 
 

 CMV immünmodülatör etkisi var çeşitli sitokin ve 
kemokinler aracılığı ile T-lenfosit cevabını baskılayabilir 
 

 
       Am J Kidney Dis. 2011;58:118 



 CMV enfeksiyonu; periferik kanda CMV 
saptanması 
 

 CMV hastalığı; viral belirteçlerle beraber 
klinik bulgu ve/veya organ tutulumu 
olması 



CMV tanı 
 Serolojik testler (Ig M-G) ve hücre kültürü tanıda faydalı 

değil (1-6 haftada yavaş replike oluyor) 
 

 Ig G spesifitesi Ig M den daha yüksek (Ig M aylarca (+) 
kalabilir)  
 

 IgG düzeyinde 2- 4 hafta içinde 4 kat artış anlamlı 
 

 İkisi birden bakılmalı (IgM yanlış pozitif sonuç)  
 

 Tanıda antijen (pp65) veya viral DNA gösterilmeli 
 

 Tx sonrasında aktif hastalık için serolojinin tanı değeri 
yok 

                    Transplantation 2010;89:779 
       Rev İnfect Dis 1990;2:727 



Fosfoprotein 65 (pp65) 
 CMV ile infekte lökositlerde pp65 antijenin immünfloresan 

yöntemle yarı kantitatif değerlendirilmesi 
 

 Sonuç pp65 boyanan lokositlerin değerlendirilen lökositlere 
oranı 
 

 Ucuz ve kolay özgüllük; (%90) ve duyarlılık (%96) yüksek, 
hastalıkla korele 
 

 İmmün boyama manuel işlem, teknik beceri gerekli, 
subjektif, 6-8 saat içinde yapılmalı 
 

 Standardizasyon yok, nötrofil<1000/µl yapılmaz  
 
        
 
       Am J Kidney Dis. 2011;58:118 
       Clin İnfect Dis 1998;26:646 
  



CMV DNA saptanması 
 PCR ile  CMV tam kanda, plazmada, serumda ve dokuda 

saptanabilir 
 

 Sonuçlar CMV DNA kopya/ml olarak verilir 
 

 Sonuçlar pp65 antijen düzeyi ile korele 
 

 Yüksek değerler hastalıkla ilişkili ancak eşik değer bilinmiyor 
(>2000 kopya/ml anlamlı?) 
 

 Sonuçlar çalışılan materyale göre farklılık gösterir hep aynı 
örnekte çalışılmalı, en iyi örnek hangisi? 
 
 

 Viral yükte 3 kat artış replikasyon, 5 kat ve fazlası hastalık için 
çok önemli 

                  Transplantation 2010;89:779 
 
 



CMV spesifik T-lenfosit cevabı 
 Tx sonrası CMV hastalığı için risk belirlenmesi 

 
 CMV 21 peptitten oluşan antijenik yapı ile T-

lenfositler uyarılıyor CMV spesifik lenfosit yanıtına 
bakılıyor  
 

 Lenfosit içinde interferon gama, IL-2, programlı 
hücre ölüm-1 flow cytometry ile değerlendiriliyor 
 

 Yetersiz yanıtta hastalık riski yüksek 
   
     Kumar D, Am J Transplant 2009;9:1214 
     Sester U, Am J Transplant 2008;9:1486 



CMV hastalığı (direkt etki); 

 CMV sendromu; ateş, halsizlik, lenfositoz, 
lökopeni, trombositopeni, ALT yüksekliği  
 

 Doku invazif CMV hastalığı; pnömoni, GIS 
hastalık, hepatit, nefrit vs.. 



CMV hastalığı 

 Pnömoni 
 Alt-üst GIS tutulumu 
 Hepatit 
 Ensefalit 
 Retinit 
 Nöropati 

 
 

 Nefrit 
 Sistit 
 Miyokardit 
 Pankreatit 
 Muko-kutanöz tutulum 



Böbrek nakli-CMV hastalığı 

 
 Bu olguda immünsüpresif tedavi değişikliği gerekli mi? 

 
 MMF, AZA kesilebilir şiddetli hastalıkta kalsinörinlerin 

dozu azaltılabilir veya kesilebilir.. 



Böbrek nakli-CMV hastalığı 

 İmmünsüpresifler ne zaman tekrar başlanmalı? 
 

 CMV DNA 2 kez negatif gelince tekrar 
başlanabilir (1 hafta ara ile) 



CMV indirekt etkileri- I 
 İmmünmodülatör etkilerine bağlı 

 
 Uzun süreli düşük oranda viremi rejeksiyon ve kronik 

allograft nefropatisine yol açıyor 
 

 CMV akut rejeksiyonu, rejeksiyon viral replikasyonu 
arttırıyor 
 

 CMV hastalığı kardiyovasküler mortaliteyi arttırıyor. 
Asemptomatik olgular?  
 

       Am J Kidney Dis. 2011;58:118 
      

 



CMV indirekt etkiler II 

 CMV diğer enfeksiyonların riskini arttırıyor; 
  
 Bakteriyel enfeksiyonlar 
 Candida 
 Pnömonitis cariini 
 Aspergilosis 
 Herpes simplex tip 6 
 Varicella-zoster 
 Epstein-Barr virus---PTLPD 
 Herpes virus tip8-----Kaposi sarkomu 
        
                            Am J Kidney Dis. 2011;58:118 



 Olgumuzda akciğer enfeksiyonu var  
  
 Klebsiella pneumoniae  



CMV indirekt etkileri-III 

 CMV hastalığı transplant renal arter stenozu ve 
yeni diyabet gelişimi için bağımsız risk faktörü 
 

 Trombotik mikroanjiyopatiye neden olabilir 
 

 Demiyelinizan polinöropatiye yol açabilir 
        
      J Am Soc Nephrol. 2001;12:848 
      Clin Infect Dis, 2008:46;732 
       Am J Nephrol. 2010;32:491 



Böbrek naklinde CMV risk faktörleri-I  
 Yüksek risk; verici (+)/alıcı (-) 

 
 Orta risk; verici (+)(-)/alıcı (+) 

 
 Düşük risk; verici (-)/alıcı (-)  

 
 Böbrek naklinde CMV (-), lökosit filtre edilmiş kan 

kullanılmalı 
 

 Sonuçlar bilinmiyorsa yüksek riskli kabul edilmeli 
       
                            Am J Kidney Dis. 2011;58:118 

 



Böbrek naklinde CMV risk faktörleri-II 

 İmmünsüpresifler 
  
 Riski arttıranlar 
  Calcineurin inhibitörleri (siklosporin) 
  MMF, AZA 
  ATG, OKT3 (risk 3-5 kat fazla) 
 Riski azaltanalar 
  Sirolimus-everolimus 
  Basiliximab-daclizumab? 
                Am J Kidney Dis. 2011;58:118 
              Transplantation 2012;93:1075 



Transplantation 2012;93:1075 



Diğer risk faktörleri 

 Yaşlı verici (>60 yaş) 
 

 Eş zamanlı böbrek pankreas nakli 
 

 Akut rejeksiyon 
 

 Allograft nefropatisi 
 
       Am J Kidney Dis. 2011;58:118 



Olguda CMV risk faktörleri 

 Böbrek nakli 
 

 ATG  
 

 Kalsinörin, MMF, steroid  
 

 Kan transfüzyonu (CMV bakılmalı, lökosit 
filtresi,) 
 



CMV hastalığının önlenmesi 
 Profilaksi; yüksek riskli olgularda tx sonrası ilk 10 gün içinde 

başlanır  
 

 Geç CMV hastalığı sorun (yoğun immünsüpresyon spesifik 
T-lenfosit cevabı gelişemiyor) 
 

 Preemptif tedavi; sık aralıkla takip edip (pp65, CMV DNA) 
viral replikasyon saptandığında tedavi ye başlamak 
 

 İlk 3 ayda haftada bir CMV bakılmalı  
 

 Sonuçlar 1-2 kez negatif gelene kadar tedaviye devam edilir 
 
       Am J Kidney Dis. 2011;58:118 
 
 



Preemptif tedavi 
 Asemptomatik düşük viral replikasyonun indirekt 

etkileri? 
 

 Tx sonrası ilk 3 ay içerisinde CMV özgül spesifik 
immünite gelişebilir 
 

 İlaç toksisitesi düşük 
 

 Lab maliyet, yüksek 
 

      Am J Kidney Dis. 2011;58:118 



Profilaksi 
 Profilakside 4 yıllık graft yaşam süresi daha iyi 

 
 CMV DNA daha düşük 

 
 İlaç maliyeti yüksek 

 
 Her iki yöntem CMV hastalığını önlemede etkin 

 
 Profilaksi ile akut rejeksiyon ve graft yaşam süresi 

daha iyi olabilir 
 
 

       
      Am J Kidney Dis. 2011;58:118 



M. Dzabic, CID, 2011  

Kronik allograft nefropatisi olan 29 olgu biyopsi inceleniyor 
CMV antijen ve DNA 27 olguda pozitif 



V. Kliem, Am J Transplant, 2008 

74 olgu profilaksi (gansiklovir 3x1000 mg/gün, 90 gün) 
74 olgu preemptif (5mg/kg/10 gün-3x1000 mg gansiklovir 14 gün) 
 



Profilaksi-preemptif tedavi karşılaştırma  (Transplantation 2010;89:779) 
 

Etki    Profilaksi   Preemptif  
CMV hast   +++    +++ 
Geç CMV hast  +++    - 
Relaps/ted başarısızlığı ++    ++ 
Fırsatçı enfeksiyon  +++    - 
Graft yaşam süresi  ++    - 
Rejeksiyon önlenmesi ++    - 
Yaşam süresi   ++    - 
Diğer viral inf   +    - 
PTLPD   +    - 
Kaposi sarkomu  +    - 
İlaç maliyeti   +    +++ 
Tetkik maliyeti   +++    + 
Dirençli CMV   ++    + 
 



Profilaksi süresi  

Verici (+)/Alıcı(-) 3-6 ay  
 ATG kullanımında 6 aya uzatılabilir 
 
 



 
3 aylık profilakside CMV hastalık riski %20 
 
       J Clin Virol 2012;54:125 



Profilaksi süresi  

Verici (+)(-)/Alıcı (+)   profilaksi 3 ay 
  ATG kullanımında 3-6 aya uzatılabilir 
 
 
 
    
     Transplantation 2010;89:779 

 

 



A. Humar, Am J Transplant, 2010  

160 D+/R- böbrek nakli olgusu; valgansiklovir profilaksi 200 gün 
166 D+/R- böbrek nakli olgusu; valgansiklovir profilaksi 100 gün 



IMPACT çalışması 13 ülke 65 merkez 
318 D+/R- CMV 1x900 mg valgansiklovir 100/200 gün 

Humar A, Transplantation, 2010 



Witzke O. Transplantation 2012 

297 böbrek nakli olgusu 12 aylık takip 
146 olgu profilaksi (2x450 mg valgansiklovir) 
150 olgu preemptif tedavi (2x900 mg valgansiklovir) 



Profilaksi 

 Verici (-)/Alıcı (-)  düşük risk grubu 
 

 Kan transfüzyonu/lökosit filtrasyonu 
kullanılmamışsa risk var 
 

 Fazla kan transfüzyonu yapılan olgulara bazı 
merkezler profilaksi veriyor 
 

      Transplantation 2010;89:779 

 



Preemptif tedavi  
 Merkezler lokal protokollerini belirlemeli 

 
 Tedaviye başlamak için eşik değer belli değil (2000 kopya/ml) 
 
 Tedavi süresince CMV 1-2 haftada bakılmalı 

 
 1-2 sonuç negatif gelinceye kadar tedavi devam edilmeli 

 
 Sekonder profilaksi klinik karar (1-3 ay) 

 
 Eşik değerin altındaki viremi için tedaviden ziyade 

immünsüpresif tedavi azaltılabilir 
 

       

       Transplantation 2010;89:779 
       Am J Transplant2012,12:202 



Anti-viral direnci 

 
 

 Tedavinin 2. haftasından sonra tedaviye rağmen 
yüksek/artan viral yük ve düzelmeyen klinik (%5-10) 

      
       
      Am J Kidney Dis. 2011;58:118 
      Clin İnfect Dis 2007;45:439 



 
Antiviral direnç önemli  
 
 Risk faktörleri 
  Verici (+)/alıcı (-) 
  Uzun süreli antiviral kullanımı 
  Ciddi immünsüpresyon 
  Yetersiz serum ilaç düzeyi 
  Yüksek viral yük (5.25 log10 kopya/ml) 
 
      Am J Kidney Dis. 2011;58:118 
      *Am J Transplant 2012:12;202 



Antiviral direncinde; 
 Genotip tayini yapılabilir viral yük >1000 kopya/ml 

güvenli 
 

 CMV UL97 mutasyonu %90 (viral protein kinazı 
kodlayan gen) yüksek doz gansiklovir ve/veya 
foskarnet/sidofovir 

 
 CMV UL54 mutasyonu (DNA polimerazı kodlayan 

gen) foskarnet/leflunamid-maribavir? 
  
       Am J Kidney Dis. 2011;58:118 
 

 



 Yan etki nedeni ile ciddi hastalık tedavisinde 
antiviral tedavi dozu mümkün olduğu kadar 
azaltılmamalı.. 
 

 MMF, AZA, mTOR inhibitörleri kesilebilir 
 



 3 haftalık tedavi sonrasında hasta yürüyebiliyor 
 

 Serum BUN 27 mg/dl, kreatin 1.37 mg/dl 
 

 Sekonder profilaksi valgonsiklovir 1x900 mg/gün 
1 ay 
 

 CMV DNA 2 kez (–) 
 

 Tedaviye rapamisin 2x1 mg eklendi   

Teşekkür ederim.. 



Anti-viral ilaçlar  
 Gansiklovir UL97 fosforilasyonunu inhibe eder 

 
 UL 97 mutasyonunda yüksek doz gansiklovir 

ve/veya foskarnet, sidofovir 
 
 Gansiklovir, valgansiklovir, foskarnet, sidofovir 

DNA polimerazı (UL 54) inhibe eder 
 

 UL 54 mutasyonunda gansiklovir, foskarnet, 
sidofovir direnci olabilir (leflunamid-maribavir?) 
        

      Transplantation 2010;89:779 
      Am J Transplant 2001;1:307 
 



CMV Renal Patoloji 
 Peritübülerkapiller endoteliyal ve tübüler epiteliyal 

hücrelerde sitopatik değişkliklerle beraber plazma 
hücrelerinden zengin tübülointerstisyel nefrit ,ensık 
saptanan patoloji 

      Nephrol Dial Transplant 2005;20:94 

 
 Glomerular tutulum da az, inflamasyon olmaksızın 

glomerular endoteliyal hücreler ve podositlerde sitopatik 
değişikliklere neden oluyor 
 

 Trombotik mikroanjiyopati (vaskülopati) çok nadir  
      Transplant Proceeding 2012;44:713 
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