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Kök hücre transplantasyonu (KHT) sonras› geç dönem hemorajik sistit (HS) (≥ 2 hafta) ço¤unlukla BK
virüsü ile iliflkilendirilir. Virüsün primer infeksiyonu takiben üroepitelyal hücrelerde, muhtemelen len-
fositlerde latent kalarak, immünsüpresyon s›ras›nda reaktive oldu¤u düflünülmektedir. BK virüsü HS’ye
öncelik edebilir, efl zamanl› geliflebilir. Burada iki geç dönem BK virüs iliflkili HS olgusu sunulmufltur. 
Hastalar ve Yöntem: Pretransplant sa¤l›k taramas› yap›lm›fl hastalara busulfan ve siklosfosfamid-
den oluflan miyeloablatif dozda haz›rlama rejimi (HR) uyguland›. Hiperhidrasyon ve mesna ile HS ko-
rumas›, siprofloksasin, trimetoprim-sülfametoksazol, flukonazol, metronidazol ve asiklovir ile antimik-
robik profilaksi, siklosporin (CsA) ve k›sa süreli metotreksat ile graft versus host hastal›¤› (GVHH) ko-
rumas› yap›ld›. Engrafman sonras› dönemden itibaren immünsüpresif tedavi sonland›r›lana kadar si-
tomegalovirüs (CMV) infeksiyonu taramas› haftada bir CMV polimeraz zincir reaksiyonu ile yap›ld›. HS
geliflen hastalarda idrarda BK, CMV ve adenovirüs DNA’s› bak›ld›. 
Olgu 1: Yirmi iki yafl›nda erkek hastaya akut lenfoblastik lösemi (ALL) tan›s› ile HLA uyumlu karde-
flinden çevre kan› kaynakl› KHT yap›ld›. Engrafman tam kimerizm ile belirlendi. +35. günde akut GVHH
deri tutulumu tan›s› ile bafllanan metilprednizolon (MP) tedavisinin alt›nc› gününde CMV infeksiyonu
saptand›. Gansiklovir ile CMV infeksiyonu kontrol alt›na al›nd›. GVHH düzeldi. MP azalt›larak kesildi.
+62. günde makroskopik hematüri geliflti. CMV ve adenovirüs infeksiyonu saptanmad›. BK virüsü (>
107) saptand›. Trombosit say›s› 50000/mm3 olan hastaya oral yolla hidrasyon yap›ld›. Hematüri ikinci
hafta sonunda azald›. 
Olgu 2: Yirmi dokuz yafl›nda kad›n hastaya ikinci nüks halinde ALL tan›s›yla HLA uyumlu kardeflin-
den çevre kan› kaynakl› KHT yap›ld›. Erken dönemde defibrotid ile kontrol alt›na al›nan veno-oklüsif
hastal›k geliflen hastada engrafman tam kimerizm ile belirlendi. +32. günde tedavi alt›nda ilerleme göz-
lenen akut GVHH deri tutulumu nedeniyle yüksek doz MP baflland›. +35. günde p›ht›l› makroskopik
hematüri geliflen hastaya hidrasyon, trombosit transfüzyonu ve mesane irigasyonu yap›ld›. CMV in-
feksiyonu saptanmad›. +48. günde ilk kez bak›lan BK virüsü > 107 bulundu. Bu s›rada bak›lan CMV ve
adenovirüs DNA taramas› negatif sonuçland›. GVHH’nin kontrol alt›na al›nmas› ile MP dozu azalt›lma-
ya baflland›. +54. günde BK virüsü ve HS klini¤i devam etmekte iken CMV viremisi saptand›. BK vire-
misi negatif idi. Gansiklovir ile CMV infeksiyonu kontrol alt›na al›nd›. HS’nin evre üç fliddetinde bir
ayd›r devam etmesi ve BK virüsünün azalmamas› dikkate al›narak sidofovir tedavisi planland›.
Tart›flma: Seropozitif KHT al›c›lar›nda BK virüsünün reaktivasyonu ile BK virüsü geliflme riski yük-
sektir. BK virüslü hastalarda HS geliflmesi HR’ye ba¤l› organ hasar›, akut GVHH, BK viral yükü ve BK
virüs alt tipleri ile iliflkilidir. Standart tedavisi olmamakla birlikte KHT sonras› a¤›r uzam›fl BK ile ilifl-
kili HS’te sidofovir ile etkinlik bildirilmifltir.
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