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Transplantasyon sonrası dönemde riskler
• Organ fonksiyonu
• Organ reddi
• Greft versus host hastalığı
• İnfeksiyonlar

Transplantasyon  başarısında artış
•Cerrahi teknikteki gelişmeler
•İmmünolojideki gelişmeler



Organ nakli alıcısında infeksiyon takvimi
Konvansiyonel 
nosokomiyal
infeksiyonlar

Fırsatçı infeksiyonlar Toplumdan edinilmiş veya persistan
infeksiyonlar



HSCT ve fırsatçı infeksiyonlar



Transplantasyon Sonrası İnfeksiyonlar

• İnfeksiyon etkeni (CMV) 
• Konağın önceki bağışıklık durumu, 
• Transplantasyondan sonra geçen süre, 
• Tedaviye bağlı bağışıklık baskılanması düzeyi 
• …



Transplantasyon sonrası infeksiyonların ortaya çıkış zamanları

• İmmunosupresyonda belirli bir standardizasyon var
• Postoperatif infeksiyonların ne zaman ortaya çıktığını gösteren 

takvimler
• 0-1 ay, 1-6 ay, >6 ay

• Çoğu infeksiyon ilk iki ayda
• Rejeksiyonların çoğu bu dönemde
• İmmunosupresyonun en yoğun dönemi



Transplantasyon Sonrası İnfeksiyonlar

Tx sonrası 2-6 ay
• İnfeksiyonlar en sık ve en çeşitli 
• Tx hastalarında infeksiyon riskine yol açan etkenlerin tümü mevcut ve tam 

olarak etkin
• Altta yatan hastalıklar
• Cerrahi operasyon 
• Yoğun bakım

• Yara ve diğer hastane infeksiyonları
• Bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar 
• Allogreftin düzgün çalışmaması 

• rejeksiyon veya başka faktörlere bağlı 



Transplantasyon Sonrası İnfeksiyonlar

• Tx sonrasındaki 2-6 aylar 
• Herpesvirüsler

• CMV, herpes simpleks virus (HSV) ve Epstein-Barr virus (EBV), HHV-6,
• Pneumocystis ve Toxoplasma için en riskli dönem
• Listeria
• Aspergillus
• Nocardia



Transplantasyon Sonrası İnfeksiyonlar

• Tx sonrası ilk birkaç aydan sonra risk azalır
• Cerrahiye bağlı infeksiyonlar
• Latent infeksiyonların reaktivasyonu
• Allogreft reaksiyonları
• İdame düzeyinde immunosupresyon

• Ciddi infeksiyon riski tamamen kaybolmaz



Transplantasyon Sonrası  İnfeksiyonlar >6 Ay

• İnfeksiyona bağlı mortalite azalır ↓
• Daha düşük yoğunlukta bir izlem
• Allogreftı iyi çalışan, yalnız idame immünosüpresif tedavisi alan

ve kronik viral infeksiyonu olmayan alıcılar:
• İnfluenza, 
• Pnömokok pnömonisi, 
• Üriner sistem infeksiyonu…

• Kronik viral infeksiyonu olan alıcılar:
• Hedef organda ilerleyici yıkım:

• Retina CMV
• Karaciğer HBV ve HCV; 



İnfeksiyon taraması

CMV infeksiyonu araştırması
• Kanda antijenemi ve kantitatif PCR ilk tercih

• Daha duyarlı
• Kültürden 1-2 hafta daha önce pozitif sonuç
• Kemik iliği Tx rutin CMV virolojik testleri

• Preemptif antiviral tedavi
• Semptomatik CMV hastalığının önlenmesi
• Solid organ alıcılarında da başarılı



İnfeksiyona yol açan mikrobiyal etkenler
Grefte bağlı

Allogreftlerle bulaşma riski yüksek
• HIV,
• CMV,
• HBV,
• HCV

Allogreftlerle bulaşma olası
• HSV
• Aerobik Gram-negatif çomaklar
• Aerobik Gram-pozitif koklar
• Anaerobik bakteriler
• Atipik mikobakteriler
• EBV

Sonuç
•Damar anastomozlarının bozulması
•Mikotik anevrizmalar
•Sepsis



Allogreftlerle bulaşabilen infeksiyonlar
CMV

• Organlarla aktarılma açısından en önemli etken
• CMV seronegatif alıcılara yalnızca CMV seronegatif vericilerden Tx

tercih edilir
• Verici bulma sıkıntısı ve lojistik nedenlerle güç
• Bazı merkezlerde kemik iliği alıcıları, akciğer alıcıları veya pediatrik böbrek nakli alıcıları gibi yüksek riskli

gruplarda

• Kan nakli ile CMV bulaşmasını önlemek için
• CMV seronegatif Tx alıcısına CMV seronegatif vericiden kan nakli
• lökosit filtreleri



SOT alıcılarında viral infeksiyonlar

• Olağan viral solunum yolu infeksiyonları
• Fırsatçı infeksiyonlar

• En sık Herpesviridae

• En sık CMV
• Organ naklinin trolü



Cytomegalovirus

• Herpesvirus
• Primat ve insan
• Human herpesvirus 5
• İnsanlar bilinen tek konak
• Alman patolog Hugo Ribbert ilk kez 1881’de gözlemledi
• SOT alıcılarında CMV en sık viral infeksiyon etkeni

• İnsidans %15-55



Alıcının transplantasyon öncesi değerlendirilmesi
Serolojik testler

• Serolojik testler için serum transplantasyondan önce alınmalı 
• Çalışmalar daha sonra indikasyona göre yapılabilir. 
• Her test tüm hastalarda yapılmaz. 

• Negatif testler bazal referans değerleri oluşturur. 



Serolojik testler

• Bağışıklığı baskılanmış hastalarda CMV hastalığı tanısında hiçbir rolleri 
yok

• Transplantasyon öncesi serolojik durum
• Hastalık gelişme riskinin öngörülmesi
• Profilaktik antiviral tedavi



Transplantasyon öncesi test: seroloji

• HSCT yapılan tüm hastalar ve vericiler CMV IgG antikorları için 
transplantasyona yakın bir zamanda test edilmeli (AIIu). 

• Ticari testlerin analitik performansı eşit değil
• Özgüllüğü yüksek yöntemler öncelikle kullanılmalı 

• Özgüllükten ödün verilerek duyarlığı artırılmış yöntemler tercih 
edilmemeli(BIII) 

ECIL 2017



Alıcı ve vericide CMV serolojisi

VERİCİ/ALICI CMV Ab negatif CMV Ab pozitif

CMV Ab negatif D-/R- (Düşük risk) D-/R+ (Orta risk)

CMV Ab pozitif D+/R- (Yüksek risk) D+/R+ (Orta risk)

SOT sonrası CMV infeksiyonu
Verici ve alıcının serolojik durumuna göre
• D+/R- alıcıdaki primer infeksiyon verici kaynaklıdır
• D-/R+ CMV infekte alıcıda reaktive olmuştur
• D+/R+ alıcıda latent infeksiyonun reaktivasyonu veya verici kaynaklı reinfeksiyon

• Yüksek viral yük ve organ hasarı 
• En yüksek primer infeksiyon
• En düşük reaktivasyon

Griffits P. New vaccines and antiviral drugs for cytomegalovirus. J Clin Virol 2019



Bağışıklığı baskılanmış hastada CMV hastalığı

• Ateşle seyreden hastalık
• Hepatit, pnömoni, retinit, ensefalit, özofajit, kolit
• Belirti ve bulgular çoğu zaman diğer infeksiyonlar ve rejeksiyonla

karışabilir 
• Anamnez, klinik bulgular ve laboratuvar verileri ile tanı
• Yaşam boyu süren latent infeksiyon
• Aktif hastalık, latent infeksiyon ve asemptomatik reaktivasyon ayrımı 

güç

Caliendo AM, Approach to the diagnosis of cytomegalovirus infection
UpTo Date 2019



İnfeksiyon ve hastalık

• CMV infeksiyonu ve hastalığı 
• sinonim terimler, 
• infeksiyonu olan her hastada klinik olarak hastalık gelişmez 

• CMV infeksiyonu
• Semptom olsun veya olmasın
• Herhangi bir vücut sıvısında veya doku örneğinde virus izolasyonu veya saptanması

• Kültür, viral proteinler (antijen), nükleik asit 

• CMV hastalığı
• CMV infeksiyonu + bununla ilişkili semptom ve bulgular

• Viral sendrom (ateş, halsizlik, lökopeni, nötropeni, atipik lenfositoz, trombositopeni)
• Doku invazyonu ile seyreden hastalık

Caliendo AM, Approach to the diagnosis of cytomegalovirus infection
UpTo Date 2019



Bağışıklığı baskılanmış konak
Tanı 

• Klinik öykü ve prezentasyonla birlikte laboratuvar bulguları
• Virus, CMV DNA ve CMV antijeni aktif hastalığı olmayan bazı 

hastalarda da saptanabilir
• Farklı bağışıklığı baskılanmış hasta gruplarında farklı CMV hastalıkları, 

tanı yaklaşımı benzer
• SOT, HSCT, HIV infeksiyonu, bağışıklığı baskılayan ilaçlar

• Tanı yaklaşımı
• Uygun tanı testleri
• Seroloji, CMV DNA PCR, pp65 antijenemisi, kültür, histopatoloji

Caliendo AM, Approach to the diagnosis of cytomegalovirus infection
UpTo Date 2019



CMV DNA ve antijen testleri

• Plazma veya tam kan kantitatif PCR
• Hastalığın başlangıç döneminde viral yük ve viral yük artış hızı 

kombinasyonu CMV hastalığı riskini saptamakta yardımcı
• Pek çok transplant merkezinde kullanılıyor

• Aktif CMV hastalığının saptanması
• Preemptif antiviral tedavi için hastaların izlenmesi
• Antiviral tedaviye yanıtın izlenmesi

Caliendo AM, Approach to the diagnosis of cytomegalovirus infection
UpTo Date 2019



Prediktif rol

• SOT hastalarında kantitatif PCR
• Yüksek viral yük aktif asemptomatik infeksiyondan çok CMV hastalığına işaret 

ediyor
• CMV hastalığına işaret eden bir cutoff viral yük belirlenememiştir
• WHO standardları ve FDA onaylı testlerin WHO standardlarına göre kalibre 

edilmesi ile yöntemler arasında viral yük değerleri uyumu daha iyi fakat hala 
farklılıklar var

• Bu standardizasyon eksikliği CMV hastalığı için viral yük cutoff değerleri 
belirlenmesini güçleştiriyor

Caliendo AM, Approach to the diagnosis of cytomegalovirus infection
UpTo Date 2019



Başlangıç viral yükü

• Viral yük semptomatik hastalığı olanlarda asemptomatik infeksiyonu olanlara göre 
daha yüksek

• KCTx hastalarında CMV hastalığı (Amplicor Monitor test)

• Hastalık için optimal cutoff plazmada 2000-5000 kopya/ml
• >5000 kopya/ml cutoff ile duyarlık %86, özgüllük % 87
• >20000 kopya/ml tüm hastalarda CMV hastalığı

• Humar A, et al. Transplantation. 1999;68(9):1305.

• SOT CMV düşük risk
• 4000 IU/ml preemptif tedavi başlangıç değeri
• Genelleme yapılamıyor

• Plazmada çalışılmış
• FDA onaylı olmayan bir yöntem, 
• CMV için düşük riskli hastalar  

• Martín-Gandul C, et al, Spanish Network for Research in Infectious . J Clin Virol. 2013;56(1):13



Viral yük artış hızı

• Semptomatik CMV hastalığını öngermekte kullanılabilir
• CMV hastalığı olanlarda son PCR negatif ve ilk PCR pozitif viral yükler 

arasında belirgin bir şekilde hızlı artış var
• 0.33 log10 vs 0.19 log10 genom/gün

Emery VC, et al. Lancet. 2000;355:2032



CMV hastalığı tanısı

• Viral sendrom
• Kantitatif CMV PCR veya antijenemi
• Transplant hastasında pozitif viral yük ve uyumlu semptomlarla tanı
• Tx alıcılar ve HIV ile infekte kişilerde tedavi gerektirmeyen düşük düzey viremi

görülebilir
• CMV kültürlerinin duyarlığı düşük

Caliendo AM, Approach to the diagnosis of cytomegalovirus infection
UpTo Date 2019



Bağışıklık durumunun saptanmasına yönelik testler (IGRA)

• QuantiFERON®-CMV testi, yüksek riskli D+/R− alıcılarında primer
profilaksinin kesilmesinden sonra geç başlangıçlı CMV hastalığı riskinin 
tahmininde yararlı

• SOT'dan önce ve sonra farklı zaman aralıklarında yanıtın ölçülmesi, 
CMV hastalığına karşı potansiyel immünitenin iyi bir göstergesi



CMV hastalığı tanısı
İnvazif doku hastalığı
• Altın standard CMV inklüzyonları veya CMV spesifik 

immuno histokimyasal boyama
• Negatif olması dışlamaz, örnek yeri 

• Biyopsi örneğinde kültür pozitifliği
• Kan ve vücut sıvılarıyla kontaminasyon olabilir
• Kültür ve histopatoloji birlikte yapılmalı

• Plazma veya tam kan CMV PCR da yapılmalı
• PCR sonuçları daha erken
• Negatif sonuç invazif doku hastalığını dışlamaz

• Özellikle GİS, pnömoni, retinit
• İdrarda CMV kültürü konjenital CMV dışında CMV 

hastalığıyla uyumlu değil

Caliendo AM, Approach to the diagnosis of cytomegalovirus infection
UpTo Date 2019

CMV immuno histokimyasal boyama

CMV inklüzyon cisimleri

Shell vial kültüründe CMV



CMV hastalığı tanısı

Pnömoni
• BAL veya akciğer biyopsi örneğinde CMV inklüzyonları tanıyı destekler
• Hastalık olmadan da solunum sekresyonlarında viral kültür pozitif olabilir
• Akciğer Tx

• alıcı BAL CMV PCR + 
• Hastalık veya 
• Virusun solunum yollarına dökülmesi

• HIV infekte kişilerde BAL kültürü duyarlık ve özgüllük düşük
• Otopsiyle uyum %50-60

Caliendo AM, Approach to the diagnosis of cytomegalovirus infection
UpTo Date 2019



CMV gastrointestinal sistem infeksiyonu

• Sıklıkla ağızdan rektuma kadar GİS tutabilir
• CMV enterit ve koliti gastrointestinal kanama, sepsis, perforasyon

• derin anemi ve hipotansiyon

• BT’de duvar kalınlaşması, fokal veya difüz barsak kalınlaşması ve kolon 
çevresinde yağ baskılanması, daha ciddi olgularda lenfadonepati, asit, 
pneumatosis coli

A.C. Kalil, Clin Microbiol Infect 2018;24:1257 



CMV hastalığı tanısı

Gastrointestinal hastalık
• Plazma veya tam kan CMV DNA bazen negatif
• Doku biyopsi örneği kültür veya histopatolojisi ile tanı
• Fokal veya yamalı bir tutulum olabilir, birkaç yerden biyopsi
• PCR CMV GİS hastalığında %85 duyarlı, %95 özgül
• Dışkıda CMV kültürü virüs dökülmesi veya hastalık nedeni ile pozitif 

olabilir, tanıda rolü yok

Caliendo AM, Approach to the diagnosis of cytomegalovirus infection
UpTo Date 2019



CMV hastalığı tanısı

Merkezi sinir sistemi
• CMV ensefalit, miyelit veya poliradikülopati tanısında BOS viral yükü standard tanı 

yöntemi
• BOS kültürü duyarlığı düşük
• CMV DNA veya antijenin gösterilmesi duyarlı ve özgül
• SOT CMV MSS infeksiyonu çok nadir

• BOS viral yükü saptanabilir olanlara tedavi

Caliendo AM, Approach to the diagnosis of cytomegalovirus infection
UpTo Date 2019



CMV hastalığı tanısı

CMV retiniti
• Tanı genellikle deneyimli bir göz uzmanı tarafından retina 

değişikliklerine dayanarak konur
• Sarı-beyaz, pamuksu veya granuler lezyonlar, genellikle retina 

damarları çevresindedir, kanamalar görülür
• CMV PCR, antijenemi veya kültürle gösterilen CMV viremisi

CMV retiniti veya diğer organ hastalığı tanısında kullanılmaz
• Duyarlık ve özgüllük düşük

Caliendo AM, Approach to the diagnosis of cytomegalovirus infection
UpTo Date 2019



Donör seçimi- CMV serolojisi

• CMV seronegatif bir alıcı için CMV seronegatif bir verici seçilmeli
• (AI; haplo AIII). 
• Myeloablatif hazırlık yapılan akraba dışı Allo-HSCT hastasında 

mümkünse CMV seropozitif bir alıcı için CMV seropozitif bir verici 
seçilmelidir(BIIu). 

• Post transplant siklofosfamid ile birlikte non-T hücre deplese haplo-
HSCT yapılan bir hastada CMV seropozitif bir alıcı için CMV seropozitif
veya seronegatif bir verici seçilebilir. (BIIu, provisional) 

ECIL 2017



CMV ilaç direnci, viral genom mutasyonları

• Gansiklovir/valgansiklovir: 
• UL97 (fosfotransferaz, kinaz) mutasyonları daha sık, 
• UL54 (polimeraz) mutasyonları 

•Foskarnet: UL54 mutasyonları 
•Sidofovir: UL54 mutasyonları 
•UL54 mutasyonları

•GCV veya CDF tarafından seçilirse 
•GCV, CDF çapraz direnç, FCN direnci gelişmez

•FCN tarafından seçilirse
•GCV, CDF çapraz direnç gelişmez

ECIL 2017A Guide to Utilization of the Microbiology Laboratory for Diagnosis of Infectious Diseases: 2018 Update IDSA ASM
Clin Infect Dis 2018 67:e1-94



Antiviral ilaç direnci ne kadar yaygın

Farklı hasta gruplarında farklı sonuçlar 
Gansiklovir direnci
0% prospektif randomize bir çalışma (Boeckh et al Ann Intern Med 2015) 

9.6% haploidentik in vitro T-hücre deplesyonlu allo HSCT alıcıları (Shmueli
et al JID 2013) 

ECIL 2017



CMV direnç testi

•Klinik ilaç direnci tanısı güvenilir değil, laboratuvar ile doğrulanmalı
•Fenotipik yöntemler
- Hücre kültüründe ilaç vs virus (EC50 değeri) 

•Standardizasyonu güç, yavaş,
•Klinik tanı için pratik değil

• Genotipik yöntemler
• İlişkili genlerde direnç mutasyonlarını saptar
• Hızlı (<1 hafta), virus izole edilmeden yapılabilir

ECIL 2017



CMV antiviral direnç
•Tanımlar 

• Genotipik direnç
• Fenotipik direnç
• Klinik direnç (en sık)

• İlk örnek alındıktan sonra antiviral tedavide üç günden uzun bir gecikme olursa  viral yükte belirgin bir artış 
olabilir.

•Durum böyle ise yeni bir örnek alınmalı
•Ne zaman CMV antiviral direncinden şüphelenileceği ve test isteneceği konusunda konsensüs yok
•İzlenebilecek yol

•– En az iki hafta uygun antiviral tedavi aldıktan sonra  viral yükü > 1 log10 artan hastalar
•– En az üç hafta uygun antiviral tedavi aldıktan sonra viral yükü > 1 log10 azalmayan hastalar
•– CMV hastalığı olan ve en az 2 hafta uygun tedavi aldıktan sonra semptomları kötüleşen 
hastalar

ECIL 2017



Transplantasyonda CMV

1970’lerde
• 12/60 hastada (20%) letal CMV hastalığı
• CMV hastalığı transplant nefrektomi ve ölüm insidansında anlamlı artış
•Bu çalışma döneminde ciddi bakteriyel, fungal veya protozoal hastalıkla kaybedilen 
tüm hastalarda birlikte belirtilerle seyreden CMV hastalığı  

Peterson DK et al. Medicine 1980; 59: 283 



Organ Transplantı Alıcılarında Antimikrobiyal İlaçların Kullanımı 

• Terapötik:
• Tedavi amacıyla klinik olarak infeksiyonu olan bir hastaya
• Profilaktik:
• İnfeksiyonu önlemek için tüm popülasyona
• Preemptif:
• Klinik infeksiyon ortaya çıkmadan önce yaşamı tehdit eden infeksiyon

yönünden yüksek risk altındaki bir subgruba
üKlinik/epidemiyolojik ya da laboratuvar bir göstergeye dayanarak



CMV hastalığının önlenmesi

Geç 
başlangıçlı 

CMV hastalığıAntiviral profilaksi

Antiviral tedaviTransplantasyon

D+/R- ~20%
R+ < 5%

Antiviral profilaksi

Oriol M, ESGICH



Transplantasyonda infeksiyon profilaksisi
Asiklovir

Herpesvirus infeksiyonları önemli
• Antiviral profilaksi yapılması tercih edilir.
• Erken Tx sonrası dönemde HSV infeksiyonlarını önlemede

etkili

CMV infeksiyonu
• Yüksek dozda ACV bir derece koruyucu



Transplantasyonda CMV infeksiyon profilaksisi
Gansiklovir

CMV tedavi ve profilaksisinde
ACV’den daha etkili

• Kemik iliği transplantasyonunda 
kültür pozitif veya seropozitif
hastalarda engraftman sonrasında 
uygulandığında CMV hastalığını 
önleyici etki 

• Alıcının CMV infeksiyonu riskine göre 
verilir

• CMV için profilaksi yerine 
preemptif yaklaşım 

• Antiviral tedavi kararı için seri 
virolojik testler

• Kemik iliği ve kök hücre 
alıcılarında yaygın 

• Solid organ alıcılarında da 
yaygınlaşıyor

• En iyi tanınan ve en yaygın 
kullanılan testler kanda 
antijenemi ve kantitatif PCR



SOT CMV infeksiyon profilaksisi
Valgansiklovir

• Valgansiklovir 900 mg PO 1x1
• Profilaksi süresi nakledilen organ ve verici/alıcı 

CMV durumu
• Rejeksiyon için lenfosit deplese eden antikor 

tedavisi alan hastalarda profilaksi veya 
preemptif tedavi yeniden başlatılır



Preemptif tedavide ilk sırada seçilecek ilaçlar

•Asemptomatik hastaların preemptif tedavisi ile ilişkili veri yalnız 
allojenik HSCT alıcılarında var
•CMV DNA (veya antijeni) saptanmasına dayalı preemptif antiviral
tedavi CMV hastalığının önlenmesinde etkilidir (AI) 
•Preemptif antiviral tedavide ilk sırada IV gansiklovir veya foskarnet
kullanılabilir (AI) 
•Valgansiklovir IV gansiklovir veya foskarnet yerine kullanılabilir (ciddi 
gastrointestinal GVHD dışında); AIIu) 
•Foskarnet+gansiklovir kombinasyonu önerilmez (DIII) 
•İlaç seçimine HSCT sonrası zaman, toksisite riski ve daha önceki ilaç 
kullanımlarına göre karar verilir

ECIL 2017



Preemptif tedavide ilaç dozları

•Gansiklovir
•5 mg/kg BID en az iki hafta
•İdame dozu 5-6 mg/kg/gün 
•Tam dozla devam edilmesi diğer bir seçenek

•Valganciclovir
•900 mg BID en az iki hafta 
•İdame konusunda yeterli veri yok 

•Foscarnet
•60 mg/kg BID en az iki hafta 
•İdame 90 mg/kg/gün verilebilir
•Tam dozla devam edilmesi diğer bir seçenek

•İlaç dozları böbrek fonksiyonlarına göre düzenlenmeli
•Gansiklovir terapötik dozu takibi toksisitenin azalmasına yardımcı olabilir

ECIL 2017



Cidofovir

Cidofovir
• DNA viruslarına etkili 
• dCTP’nin DNA polimeraz etkisiyle viral DNAya bağlanmasını engeller
• Adenovirus, polyomavirus, papillomavirus, poxvirus ve herpesviruslar (asiklovir dirençli 

HSV dahil)
• Klinik etkinlik en iyi CMV infeksiyonlarında gösterilmiştir
• Aktif metaboliti yavaş elimine olur

• 2 haftada bir doz
• Doza bağımlı nefrotoksisite

•Proteinüri, kr >1.5 mg/dl kontrindike
•CDF öncesinde 1 lt izotonik, tedavi sırası veya sonrasında 1 lt izotonik
•Mutlaka probenesid verilmeli (CDF 3 saat önce 2 gr ve 2 ve 8 saat sonra 1 gr)

•Proksimal tübüler hasarı engelleyebilir, CDF hücrelere alınmasını önler
• Gebelikte tedaviden beklenen yarar ve fetusa verilebilecek zarar değerlendirilerek 
zorunluysa kullanılır                                                                                

Cidofovir: An overview
Martin Rodriguez, Kimon C Zachary, UPTODATE 2019 



CMV hastalığı tedavisi 

• İlk sıradaki tedaviler IV gansiklovir veya oral valgansiklovir
• Foskarnet ve sidofovir rezerv 

• GCV dirençli CMV 

• Optimal tedavi süresi 
• İnfeksiyon yeri
• Semptomların düzelmesi
• Virolojik yanıt (2 hafta viral yük saptanamayacak düzeyde)

Kalil AC, Clin Microbiol Infect 2018;24:1257 



CMV yeni antiviraller

• Letermovir
• Maribavir
• Brinsidofovir



Letermovir

• Allojenik HSCT’de seropozitif alıcıda CMV infeksiyonu ve hastalığının 
profilaksisinde indike

• CMV terminaz kompleksini inhibe eder
• Memelilerde bulunmayan bir enzimatik aktivite
• Terminaz kompleksi konkatamerik DNA’yı infekte hücre çekirdeğinde 

paketlenmiş preforme kapsitler oluşturacak uzunlukta birimlere böler
• Diğer herpesviruslara etkisiz (Birlikte HSV/VZV etkili bir ajan 

kullanılmalı)
• Tamamen farklı bir etki mekanizması 
• Mevcut CMV ilaçlarıyla çapraz direnç olasılığı düşük

Griffiths P, New vaccines and antiviral drugs for cytomegalovirus, Journal of Clinical Virology (2019), https://doi.org/10.1016/j.jcv.2019.04.007 



Letermovir



Letermovir

• 480 mg/gün IV/PO tek doz
• Böbrek yetmezliği 

• CrCl >10 ml/dk doz ayarı gerekli değil
• CrCl <10 ml/dk veya hemodiyaliz yeterli veri yok

• 18 yaş altı çocuklar için yeterli veri yok
• Karaciğer yetmezliği

• Hafif orta doz ayarı gerekmez
• Ciddi ise önerilmez 

Griffiths P, New vaccines and antiviral drugs for cytomegalovirus, Journal of Clinical Virology (2019), https://doi.org/10.1016/j.jcv.2019.04.007 



Maribavir

• Maribavir
• UL97 geninin protein ürününün inhibitörü
• Gansiklovir de aynı proteinin substratı

• Gansiklovir alan hastalarda kontrendike

• FDA
• Transplant hastalarında tedaviye dirençli veya refrakter CMV infeksiyonlarında

breaktrough (çığır açan) tedavi

• Faz 3



CMV yeni antiviraller

• Brincidofovir
• Sidofovirin prodrogu
• Çok daha az nefrotoksik
• Pek çok organda daha iyi doku dağılımı
• HSCT hastalarında adenoviruse etkili, güvenli

• Blood 2017; 129: 2033 
• FDA 

• Çiçek hastalığı için yetim ilaç olarak tanımlandı
• CMV profilaksisi, çiçek hastalığı, adenovirus tedavisi için »fast track» statüsü

• Faz 3

Griffiths P, New vaccines and antiviral drugs for cytomegalovirus, Journal of Clinical Virology (2019), 
https://doi.org/10.1016/j.jcv.2019.04.007 



HCMV aşısı

• HCMV aşısının CMV infeksiyonu ve konjenital hastalık insidansını
azaltacağına dair deliller artıyor

• Klinik değerlendirmeye giren aşı adayı sayısı artıyor
• HCMV aşısının geleceği parlak
• Aşı ile pediatrik ve bağışıklığı baskılanmış hasta gruplarında yaygın ve

ciddi zararlar veren bu hastalığa bir son verilmesi bekleniyor

Nelson CS, et al. A new era in cytomegalovirus vaccinology: considerations for rational design of next-generation vaccines to prevent congenital cytomegalovirus infection. 
npj Vaccines 2018; 3 



CMV AŞI ÇALIŞMALARI

enveloped (“e”) virus-like particle

eVLP CMV aşısı 
• Sağlıklı seronegatif erişkinlerde 

çok düşük dozlarda bağışıklık
• Güvenli
• Alum adjuvan, daha yüksek 

antijen ve çoklu doz etkinliğini 
artırıyor



Replikasyon-defektif bir CMV aşısı faz 1 klinik çalışması 

• Background. Congenital CMV remains an unmet medical need worldwide. Naturally 
acquired CMV immunity in women prior to pregnancy has been shown effective in 
reducing maternal-fetal transmission. V160 is engineered as a replication-defective 
CMV, and its replication in culture is controlled by a synthetic chemical. V160 can’t 
replicate in humans but it maintains all virological properties for presentation of viral 
antigens, including gH/gL/pUL128-131 pentameric complex, important for potent 
neutralizing antibodies (NABs). 

• Methods. Approximately 190 CMV seronegative and seropositive adults at study entry 
received 3 doses of V160 or placebo administered via intramuscular (IM) or intradermal 
(ID) route on Day 1, Month 1, and Month 6. Four antigen levels (10, 30, 100, and 250 
units per dose) formulated with or without aluminum phosphate adjuvant were 
evaluated. In each vaccination group, approximately 10 and 4 subjects received study 
vaccine and placebo, respectively. Injection site and systemic adverse events (AEs) were 
collected for 14 days after each vaccination. Serious AEs (SAEs) were assessed up to 
Month 18. Viral shedding (urine and saliva) were monitored up to Month 12. CMV-
specific NABs and cell-mediated immune responses (CMI) were measured prior and 
1 month after each vaccination, and at Months 12 and 18. Results. During the study, no 
serious AEs were reported and only one CMV seropositive subject had non-vaccine type 
viral shedding. In both seronegative and seropositive cohorts, proportion of subjects 
who reported injection site AEs was higher in V160 recipients than placebo controls. 
Proportion of subjects who reported systemic AEs was comparable across V160 
doses/formulations and placebo. In the CMV seronegative cohort, immune responses 
increased with incremental dosing. More importantly, recipients of V160 from several 
dose levels mounted NAB and CMI responses at 1 month post dose 3 (PD3) that were 
comparable to baseline levels measured in seropositive subjects. 

• Conclusion. V160 had acceptable safety profile across 
all dose levels and formulations studied; Vaccine was 
immunogenic and elicited NAB and CMI responses at 
1 month PD3 that were comparable to natural CMV 
infection. 

Adler S. et al. 
Open Forum Infectious Diseases 2017 4(suppl_1):S308-9

V160 
• Tüm dozlarda ve formülasyonlarda kabul edilebilir 

güvenlik profili
• İmmunojen
• Üçüncü dozdan bir ay sonra doğal CMV 

infeksiyonu ile karşılaştırılabilir nötrolizan antikor 
ve hücresel immün yanıt oluşturuyor

https://www.researchgate.net/journal/2328-8957_Open_Forum_Infectious_Diseases



