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Alfa herpes virüs 

 (duyu-sinir ganglionları) 

• HSV-1,HSV-2 

• VZV 

• Herpes B virus 

Beta herpes virüs 
(mononukleer) 

• CMV 

• HHV-6 

• HHV-7 

Gama  herpes virüs 
(lenfoid) 

• EBV 

• HHV-8 

Yu-Chen Jiang et al. International Journal of Oral Science (2016) 8, 1–6.  

İnsanların %60-95’i herpes virüslerinden en az biri ile infekte olurlar 

Herpes virüsler 



Dirençli HSV infeksiyonlarında tedavi 

Nukleokapsid 

DNA 

Tegument 

Zarf proteinleri 

Lipid zarf 



Yu-Chen Jiang et al. International Journal of Oral Science (2016) 8;1–6.  



• HSV genital infeksiyonu 

• HSV ensefaliti 

• HSV mukoktanoz inf. 

• Zona zoster 

 Bell palsy 

 CMV profilaksi (alternatif) 

 HSV genital inf. (HIV) 

 HSV mukokutaoz inf. (HIV) 

Herpes labialis 

 HSV; VZV reaktivasyon 

 Varicella 

 Akut retinal nekroz 

 VZV, HSV (organ nakli) 

 Yaygın ekzema herpeticum 

 HSV gingivostomatit 

1982 

• CMV retiniti 

• CMV profilaksi (organ nakli) 

 CMV özefajiti, koliti, (HIV) 

 CMV preemptif tedavi (HSCT) 

 CMV hast. (organ nakli) 

 CMV sekonder  profilaksi 

 CMV nörolojik tutulum 

 Varisella-zoster  retinal nekroz 

 VZV, PORN, (HIV) 

ASİKLOVİR GANSİKLOVİR 1989 

• CMV retiniti 

• Asiklovir dirençli HSV , 

immunsupresif hasta 

 CMV özefajiti, koliti (HIV) 

 CMV preemptif tedavi 

(HSCT) 

 CMV profilaksi (HSCT) 

 CMV nörolojik tutulum 

FOSKARNET 1991 

Gertrude Elion 
and George 
Hitchings, 1977  
Nobel ödülü 
1989 



SİDOFOVİR 

• CMV retiniti 

 Asiklovir dirençli  

HSV 

 

 

 

 

 

 

• Herpes zoster 

• HSV genital inf 

• Genital HSV sup. 

• Genital HSV sup. (HIV) 

• Herpes labialis 

• Su çiçeği 

 Herpes B virüs profilaksi 

  CMV reaktivasyonu, (HSCT) 

 Genital HSV, (HIV) 

 HSV keratit 

 HSV orolabial, (HIV) 

 HSV reaktivasyon, (HSCT) 

 Herpes zoster, (HIV) 

 Suçiçeği, (HIV) 

 Akut retinal nekroz (HIV) 

 VZV, profilaksi (HSCT) 

 VZV reaktivasyon (HSCT) 

VALASİKLOVİR 

 

• CMV profilaksis, 

organ naklinde 

• CMV retiniti tedavi 

ve profilaksisi 

(HIV) 

  CMV tedavi (organ 

nakli) 

 CMV özefajit, kolit 

(HIV) 

 CMV preemptif 

 CMV sekonder 

profilaksi 

VALGANSİKLOVİR 

• Herpes zoster  

• Genital herpes inf  

• Genital herpes sup. 

• Herpes labialis 

• Tekrarlayan orolabial, 

genital HSV (HIV ) 

  Gental HSV; (HIV) 

 HSV supresyon (HIV) 

 Su çiçeği 

FAMSİKLOVİR  

1994 2001 1996 1995 



Asiklovir 

• Viral DNA polimerazı inhibe eder 

Viral DNA polimeraz inhibitörü 

Yu-Chen Jiang et al. International Journal of Oral Science (2016) 8, 1–6.  



Herpes virüslerin klinik örnekler için nüklezid/nükleotidlerin in vitro inhibitör 
konsantrasyonları 

Virüs Asiklovir Pensiklovir Gansiklovir Sidofovir 

HSV-1 0.02-1.9 0.2-1.8 0.05-0.6 0.4-3 

HSV-2 0.3-2.9 0.3-2.4 0.05-0.6 0.4-3 

VZV 0.8-5.2 0.9-5.1 0.2-2.8 0.25 

CMV 2-57 52 0.2-2.8 0.2-0.9 

EBV 1.6 - 1.5 <0.03 

HHV-6 7-23 - 0.3-7 - 

HHV-8 15-17 - 0.9-1.4 0.1-0.23 

Asiklovirin  etkinliği, HSV-1 ve HSV-2 ‘de  

    VZV den 10 kat fazla 

• Aoki FY. Antivirals against herpes viruses. In: Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ, editors. Mandell, Douglas, and Bennett's principles  and practice of infectious 
diseases. 8th ed. Philadelphia: Saunders; 2015. p. 546–62.e7.  



Asiklovir 

İmmun sistemi baskılanmış bireylerde direnç oranı yüksek 

• Uzun süreli tedaviler 

• Konak direncindeki bozulma 

• Virüs yükünün fazla olması, dirençli suşların baskın hale gelmesi 

Piret J, Boivin G. Antimicrob Agents Chemother. 2011 Feb;55(2):459-72. 

Chilukuri S et al. Dermatol Clin 2003; 21(2):311-20. 



HSV infeksiyonlarında asiklovir direnç oranı   

• İmmunitesi normal konakta % 0,1-% 0,7  

• İmmunitesi baskılanmış bireyde % 4-27  

Bacon  TH, et al. Clin Microbiol Rev. 2003 Jan;16(1):114-28. 

Kim JH, et al. Biol Blood Marrow Transplant. 2011 Feb;17(2):259-64. 

 

• Dirençli olgularda infeksiyon daha şiddetli, daha yaygın,  progresif seyirli  ve 

daha fazla mukoza hasarı oluşur 

Galdiero S,  et al. J Pept Sci2013; 19(3): 148–158 



Yüksek doz asiklovir ile tedavi  

Yüksek doz, uzun süreli asiklovir tedavisi ile başarılı sonuç 

Kim JH, et al. Biol Blood Marrow Transplant . 2011;17(2):259-64. 



• Halsizlik 

• Baş ağrısı, hipotansiyon,  kaşıntı, döküntü 

• Bulantı-kusma 

• Karaciğer fonksiyon testlerinde artma 

• Akut renal yetmezlik 

• Enjeksiyon alanında flebit 

Asiklovirin yüksek serum konsantrasyonunda görülen nörotoksisite,  özellikle  

BOS’taki 9-karboksimetoksimetilguanin (CMMG) ile ilişkili 

Brady M et al. Clin Med (Lond). 2009;9(6):630. 

Asiklovir yan etki 



Valasiklovir 

• Valasiklovir asiklovire çevrilerek etki gösterir. 

• Valasiklovirin, oral asiklovire göre biyoyararlanımı 3-5 kat daha fazla 

• Valasiklovirde ilaç uyumu daha iyi 

•  Asiklovir direnci, yetersiz ilaç konsantrasyonu ile ilgili  

• Valasiklovirin asiklovire göre daha yüksek kan düzeyi sağlaması nedeniyle 

immunosuprese hastanın başlangıç tedavisinde valasiklovir kullanılması direnç 

gelişmini önlemeye yardım edebilir  

Chilukuri S et al. Dermatol Clin 2003; 21(2):311-20. 

  



Famsiklovir 

• Famsiklovirin aktif şekli pensiklovir 

• Viral DNA polimeraz inhibitörü 

• Pensiklovir dirençli HSV suşları,  viral TK veya DNA polimerazda  mutasyona sahip 

 

 

Asiklovir  dirençli HSV infeksiyonlarında genellikle etkisiz   

Chilukuri S et al. Dermatol Clin 2003; 21(2):311-20. 

  



Famsiklovir  yan etki 

• Baş ağrısı   

• Bulantı-kusma 

• İshal 

• Kutanöz vaskülit 

Döküntü 

Halusinasyon, konfüzyon 

Lökopeni, nötropeni 



Vidarabin (ara-A) 

• Viral DNA sentezini inhibe eder  

• İdoksuridin ve asiklovir dirençli suşlarda kullanılabilir 

• Herpes simpleks ensefaliti, kronik EBV infeksiyonunda aktiviteye sahip 



Sköldenberg B et al. Lancet. 1984 Sep 29;2(8405):707-11. 

Whitley RJ et al. N Eng J Med. 1986 Jan 16;314(3):144-9.  

 Herpes ensefalitinde asiklovir, vidarabinden daha etkili 

 1992 yılında ABD’de kullanımdan kaldırılmış 



 Asiklovir dirençli mukokutanoz herpes infeksiyonunda foskarnet, vidarabinden daha etkili 

 Daha az toksik 

Safrin S, et al. N Engl J Med. 1991 22;325(8):551-5. 

 



Brivudin 

• Timidin nükleozid analoğu. HSV-1 ve VZV’ye etkili 

• Viral  DNA polimeraz inhibitörü 

•  Asiklovir ile çapraz direnç olabilir 

1x125 mg 7 gün 



Helikaz/primaz  inhibitörleri 

• Helikaz primaz kompleksi HSV DNA replikasyonu için gereklidir 

• HSV tip 1 ve HSV tip 2’ye karşı etkili 

• Replikasyonun  inhibisyonu için timidin kinaz tarafından fosforilasyonu gerekmez 

• TK eksikliği olan HSV de etkin 

ASP2151 (amenamevir) 

Bay 57-1293 (pritelivir) 

T157602 

BILS 22 BS 



İn vitro çalışmalarda amenavir,  asiklovire göre  

daha iyi farmokokinetik profile sahip daha ekili 

• HSV-1, HSV-2, VZV    

• Nukleozid dirençli suşlara da etkili 

 

Amenamevir (ASP2151) 



• 751 herpes zosterli hasta, çift kör randomize çalışma 

• Döküntünün ilk 3 günü  tedavi  

• 400 mg amenamevir /200 mg amenamevir/ valasiklovir 3x1000 mg 

• Amenamevir 400 mg ve amenavir 200 mg tedavisi valasiklovir 

kadar etkili ve tolere edilir 

 



• Tekrarlayan genital HSV-2  hastalarında  

     pritelivir ile valasiklovir karşılaştırılmış 

• 28 günde HSV tespiti pritelivir kullanan 

hastalarda daha düşük  

Pritelivir (AIC316) 



Yeni moleküller 

• Flavonoids 

• Sugar-containing compounds 

•  Peptides 

•  Notoginsenoside ST-4 inhibits  

• Putranjivain A and pterocarnin A 

 

 

Yu-Chen Jiang et al. International Journal of Oral Science (2016) 8, 1–6.  



Galdiero S, et al. J Pept Sci 2013; 19(3): 148–158.  

Antimikrobiyal peptidler   



Ribonukleotid reduktaz inhibitörleri (BILD 1633 SE) 

• Ribonukleotid reduktaz,  ribonukleotidten deoksiribonukletid oluşumunu  katalize 

eder, latent formdan reaktivasyona geçiş için gerekli 

• Fare deneylerinde  HSV keratitinde etkili olduğu bildirilmiş 

Piret J, Boivin G. Antimicrob Agents Chemother. 2011 Feb;55(2):459-72. 



 
Topikal tedaviler 
 

Asiklovir   

Pensiklovir 

Vidarabin 

 

 

 

 

Trifluridin 

İmuquimod 

İdoksurdin 

Dococanol 



  

• Adalimumab kullanan bir hastada gelişen, asiklovir dirençli HSV ensefaliti 

• Asiklovir ve foskarnet ile başarılı sonuç 



Piret J, Boivin G. Antimicrob Agents Chemother. 2011;55(2):459-72. 

ACV, VACV veya 

FCV yanıtsız HSV 

infeksiyonu 

Yüksek doz IV ACV düşün 

10 mg/kg, 3x1 

Başarı Yetersizlik 

Fenotipik/genotipik 

duyarlılık testleri 

FOS  

40 mg/kg, 3x1 

Yetersizlik Başarı 

Sidofovir IV 5 mg/kg haftada 

bir, 3-4 hafta 

ACV: Asiklovir 

VACV: Valasiklovir 

FCV:Famsiklovir 

FOS: Foskarnet 

Nukleozid analoglarına yanıtsız HSV infeksiyonlarında tedavi 



Kültür veya PCR 

İmmunosuprese hasta, asiklovir dirençli HSV şüphesi 
(Daha önce asiklovir dirençli HSV varsa veya standart anti-viral tedavide yetersizlik varsa)  

3-5 günlük tedaviden sonra hala yeni lezyon ortaya çıkıyorsa,  
Asiklovir 5x800 mg/valasiklovir 2x1 g/famsiklovir 2x750 mg 

 
Şiddetli olmayan lezyonlarda 
Foscarnet %1 krem veya 
Sidofovir %1 jel 
Trifluridin 3x1 lezyonlar iyleşene kadar 
tekbaşına veya interferon alfa ile kombine 
veya imiquimod krem 

 
Şiddetli  lezyonlarda 
Foskarnet  40 mg/kg 3x1 veya 
Sidofovir  5 mg/kg haftada bir+probenesid 
Sistemik tedavi klinik düzelme olana kadar 
sürdürülmeli 
 
 



Dirençli CMV infeksiyonlarında tedavi 

Nukleokapsid 

Glikoprotein kompleks 

Genom 

Membran 
  

Terminaz kompleks Tegument 



Gansiklovir 

Gilber C et al. Antimicrob Agents Chemother. 2005 Mar;49(3):873-83. 

• Viral DNA sentez inhibitörü 

• CMV infekte hücrelerde, infekte olmayan hücrelere göre konsantrasyon 10 kat yüksek 



Gansiklovir direnci 

• Akciğer nakillerinde gansiklovir direnci %3.6-9 

• Böbrek- pankreas alıcılarında %21 

• Böbrek alıcısında %5    

Direnç için risk 

• Uzun süreli  anti-viral ilaç maruziyeti  

• Yetersiz düzeyde ilaç kullanımı 

• Yoğun immunosupresyon  

• D+/ R- 

Kotton CN, et al. Transplantation  2013 Aug 27;96(4):333-60. 

Gilbert C et al. Antimicrob Agents Chemother 2005 Mar; 49(3): 873–883.  



Şiddetli olmayan, foskarnet kullanılamayan 

 olgularda  yüksek doz gansiklovir/valgansiklovir 

kullanılabilir 



Gansiklovir/Yan etki 

IV uygulama 

• Nötropeni (%24-40) 

• Trombositopeni (%15-20) 

• Baş ağrısı, davranış değişiklikleri, konfuzyon, psikoz, koma 

• İV infuzyonla ilişkili komplikasyonlar 

• Döküntü, ateş, bulantı-kusma 

• Anemi, karaciğer testlerinde artış 

• Nefrotoksisite (nefrotoksik ilaçlarla birlikte verildiğinde risk artar) 

İntravitreal uygulama 

 Görme kaybı  

 Kanama  

 İnfeksiyon   

 Retinal ayrılma  



Valgansiklovir 

• Gansiklovirin valin esteri 

• İnsan barsak mukozasında valin esteraz, valin esteri parçalar, gansiklovir olarak 

kana girer 

• Oral biyoyararlanımı gansiklovire göre daha yüksek (%6-8; %68) 



Foskarnet 

Gilbert C et al. Antimicrob Agents Chemother. 2005 Mar;49(3):873-83. 

İnorganik pirofosfat analoğu 

Herpes virüslerinde DNA polimerazı inhibe eder 



Foskarnet  

• Gansiklovir dirençli CMV, asiklovir dirençli HSV ve VZV suşlarına ekili 

İmmunosuprese hastalarda CMV retiniti /   

Asiklovir dirençli mukokutanoz HSV infeksiyonları   

 UL97 mutasyonundan dolayı gansiklovire dirençli suşlar foskarnet ve sidofovire 

duyarlı  

Schreiber A et al. Expert Opin Pharmacother 2009;10(2):191-209. 



Foskarnet/yan etki 

• Nefrotoksisite (1/3 olguda) 

• Hipokalsemi 

• Hipomagnazemi 

• Hipofosfatemi/hiperfosfatemi 

• Hemorajik sistit, genital ülser 

 

 Akut distoni, baş ağrısı, nöbet 

 Tremor, halüsinasyon 

 Ateş, döküntü, ishal 

 Bulantı-kusma 

 Anemi, granulositopeni 

 Kalp bloğu, EKG değişikliği 



Sidofovir 

Gilbert C, et al. Antimicrob Agents Chemother. 2005;49(3):873-83. 

Viral DNA sentez inhibitörü, nükleotid analogu 

• HSV, CMV, EBV 

• HHV-6, HHV-7, HHV-8 

• Papillamavirus, polyomavirus, pox virüs, adenovirüse karşı etkili 

 



Sidofovir 

• TK-eksikliği olan, TK dirençli, TK-değişikliği olan, asiklovir dirençli  

HSV virüslerine etkili 

• UL-97 mutasyonu nedeniyle gansiklovir dirençli CMV suşlarına etkili  

• UL-54 mutasyonu olan suşlara etkisiz 

 

Haftada bir kez 5 mg/kg kullanılır 



Sidofovir/yan etki 

• Dozla ilişkili renal yetmezlik 

• Başka nefrotoksik ilaç alanlarda kontrendike  

• Anlamlı proteinuri (2+) veya kreatinin klerensi 55 mL/dak altındaysa nispi kontrendike 

• Birlikte probenesid uygulanması ve hidrasyon sonrası sidofovir uygulanması önerilir  

 

• Nötropeni 

• Bulantı, kusma, diyare 

• Baş ağrısı, döküntü, iritis, üveitis 



CMV Immunglobulini 

• Opsonizasyon ve fagositoz ile CMV partiküllerini dolaşımdan temizler  

• Hücre içerisine CMV girişini azaltır 

 

Yaşamı tehdit eden CMV hastalığı, özellikle şiddetli pnömoni tablosunda ek tedavi 

olarak kullanılabilir 

Torre-Cisneros J, et al.Transplant Rev (Orlando). 2016 Jul;30(3):119-43.  

EK TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 



CMV Immunglobulini 

Wilkens H et al. Case Rep Transplant. 2016;2016:4560745.  

Akciğer transplantasyonlu hastada CMV infeksiyonu  

• Gansiklovir tedavisine yanıtsız. 

• Sidofovir+ CMV IgG ile başarılı tedavi 

Kemik iliği nakli sonrası CMV pnömonisi  

Gansiklovir ve yüksek doz intravenöz immunglobulin ile başarılı tedavi 

Emanuel D et al. Ann Intern Med 1988;109(10):777-82. 



Leflunomide 

• İmmunosupresif ilaç, romatoid artrit, psöriatik artrit, solid organ 

nakillerinin reddinde kullanılır 

• 1994 yılında viral kapsit birleşmesini inhibe ettiği gösterilmiş 

• Dirençli CMV infeksiyonununda  kullanılmış 

• Gansiklovir dirençli CMV de başarı oranı %66.7  

 

Waldman WJ et al. Transplantaion 1999 Sep 27;68(6):814-25 

Avery RK et al. Bone Marrow Transplant. 2004 Dec;34(12):1071-5. 

Morita S et al. J Clin Virol. 2016 Sep;82:133-138.  

Roger MR  et al. Case Rep Infect Dis2017;2017:1589356.  

   



Leflunomide 

• 2001 yılında HSV’ye karşı da etkili olduğu gösterilmiş. 

• Psödotümoral  görünümlü tedaviye yanıtsız genital HSV  olgularında kullanılmış 

• Uzun süreli tedavide yan etki görülmemiş 

Roger MR  et al. Case Rep Infect Dis.2017:1589356.  



Efferth T et al. Clin Infect Dis.2008 Sep 15;47(6):804-11.  



• Kemik iliği nakli sonrası gelişen CMV infeksiyonu 

• Foskarnet, sidofovire yanıtsız 

• Artesunat ile düzelen olgu sunumları 

Shapira MY, et al. Clin Infect Dis 2008; 46: 1455–7. 

Sellar RS, et al.  Bone Marrow Transplant. 2012 Nov;47(11):1482-3.  

 



• Leflunamide ve artesunate ile ilgili sonuçlar yetersiz ve çelişkili 

• Alternatif tedavi yokluğunda kullanılması düşünülmeli 

Torre-Cisneros J, et al. Transplant Rev (Orlando). 2016 Jul;30(3):119-43.  



Verghese PS et al. Drugs Future 2013 May;38(5):291-298. 

Brincidofovir Letermovir Maribavir  

• Maribavir, UL97 kinaz inhibitörü olması nedeniyle gansiklovirin etkinliğini in vitro inhibe eder 



 



 

de la Cámara R. Mediterr J Hematol Infect Dis. 2016 20;8(1):e2016031  



T hücreli immunoterapi 

• Yeterli immun cevap gelişmeyen ve tedaviye dirençli şiddetli CMV hastalığı için 

solid organ transplantasyonlu hastalarda kullanılabilir. 

• Ancak klinik tecrübe sınırlı 

Torre-Cisneros J, et al.Transplant Rev (Orlando). 2016 Jul;30(3):119-43.  



Carlos C., et al. Transplant International 2016; 29: 1216–1225 



• Solid organ transplantasyon hastalarında tekrarlayan veya gansiklovir dirençli 

CMV hastaları için kalsinörin inhibitörlerinin  M-TOR inhibitörleri ile 

değiştirilmesi önerilir 

Torre-Cisneros J, et al. Transplant Rev (Orlando). 2016 Jul;30(3):119-43.  



 Fomivirsen  

• HIV infekte hastalarda CMV retinitinin erken döneminde kullanılır 

• İntravitreal uygulanır 

• 330  µg 2 haftada bir, 2 hafta;  devamı 4 haftada bir 

• Fomivirsen, korneal ülsere neden olabilir (tedavisi topikal steroid) 

 

Schreiber A et al. Expert Opin Pharmacother 2009 Feb;10(2):191-209. 



cyclopropravir 

• DNA polimeraz inhibitörü 

• Anti-CMV aktivitesi var  

• İn vitro gansiklovirden 10 kat daha etkili 

 



Gansiklovir direnci 

Razonable RR et al. Am J Transplant. 2013; 13: 93–106  

2 haftalık  yeterli gansiklovir ile 
değişmeyen veya artan viral yük 

İmmunosupresyonu azalt 
Genotipik testler gönder 

Şiddetli CMV 
hastalığı  

Şiddetli olmayan 
CMV hastalığı  

Foskarnet ilave et 
veya Foskarnete geç 

Gansiklovir 10 mg/kg 2x1 veya 
Foskarnet tam doz ekle  

Genotipik direnç testler temelinde, 
 tedaviyi değiştir 

Ek kanıtlanmamış tedavi gerekebilir 



Tam doz GCV 2 hafta sonra  tedavi yetersizliği ve  

6 haftalık maruziyet sonrasında direnç şüphesi 

Mümkünse immunosupresif dozunu azalt 

FOS ilave et veya FOS  geç Tam doz veya yüksek doz GCV 

Hastalık şiddetliyse Hastalık şiddetli değilse 

Genotipik direnç verilerini değerlendir UL97 

UL 97 mutasyonu   

orta düzey direnç 

UL 97 mutasyonu 

 düşük düzey direnç 

UL 97 

 mutasyonu  

yok 

Yüksek doz GCV 

UL54 genotipi değerlendir 

  

UL54  GCV-CDV 

mutasyonu  

 

 

FOS  geç  

/devam 

 

3 haftadan sonra hastalık/viral yükte düzelme yoksa 

UL97 ve UL54 direnç testlerini tekrarla 

 UL54 FOS 

direnci  

 Yüksek doz GCV+ 

(FOS veya CDV) 

 UL54 GCV-CDV 

mutasyonu 

 

 

FOS  geç  

/devam 

 

  

Alternatif veya deneysel tedavi 

 

GCV IV tam doz 

Konak faktörlerinin 

optimizasyonu 

GCV:Gansiklovir 

FOS: Foskarnet 

CDV: Sidofovir 

Kotton CN, et al. Transplantation. 2013 Aug 27;96(4):333-60 

UL 54 

 mutasyonu  yok 

Evet 

Hayır 



UL97 de mutasyonu gansiklovir için yüksek düzey 
direnç veya UL 54 mutasyonu varsa 

Şiddetli olmayan CMV hastalığı 
Foskarnet verilemeyen 
UL97 mutasyonu yüksek düzey direnç yoksa 

Foskarnet 

Gansiklovir 10 mg/kg , 2x1 

Şiddetli CMV hastalığı 
Şiddetli immunosupresyonu olan 
D+/R-  

Foskarnet  veya 
Foskarnet+ Gansiklovir 10 mg/kg , 2x1 

Torre-Cisneros J, et al. Transplant Rev (Orlando). 2016 Jul;30(3):119-43.  

 UL54 gen mutasyonu ekarte edilmedikçe, klinik şiddetli değilse  sidofovir önerilmez  



Minces LR et al. Antimicrob Agents Chemother 2014;58(1):128-35.  



Spesifik monoklonal antikorlar 

• Randomize, çift kör, plasebo kontrolü çalışma 

• RG7667, iki monoklonal antikor kombinasyonu 

• Yüksek riskli böbrek transplantasyon hastaları 

• Postransplantasyon 12-24 haftalarda plaseboya göre 

    daha düşük CMV infeksiyonu 

 Ishida JH, et al.Antimicrob Agents Chemother 2017 Jan 24;61(2).  



Diğer herpes virüs infeksiyonlarında tedavi 



Varisella- zoster virüs infeksiyonları 

• Asiklovir 

• Valasiklovir 

• Famsiklovir 

• Brivudin 

 
• Foscarnet 

• Vidarabin 

• İnterferon 

 



  



HHV-6 infeksiyonlarında tedavi 

Gansiklovir (HHV-6B’ye etkili, 6A?) 

Foskarnet (HHV-6A ve 6B’ye etkili)                       

Gansiklovir + foskarnet 

UL69 protein kinaz mutasyonu nedeniyle gansiklovir direnci gelişebilir 

T hücreli immunoterapi? 

                                                                            Gerdemann U, et el. Blood. 2013 Jan 3;121(1):207-18                                                                            



• Latent infekte hücrelerde litik replikasyonu aktive etmek 

• Daha sonra litik replikasyon inhibitörleri (asiklovir, gansiklovir gibi) kullanmak 

Epstein-Barr virüs  



Herpes B virus 

 

• Gansiklovir 

• Asiklovir 

 

HHV-8 

 

 

• Gansiklovir 

• Valgansiklovir                               

•  Foskarnet                                    in vitro etkili 

• Sidofovir 

 

 



                                                           İlginiz için teşekkürler 


