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Amaç: Sitomegalovirüs (CMV) transplant hastalar›nda en önemli f›rsatç› patojenlerin bafl›nda
gelmektedir. Bu hasta grubunda CMV infeksiyonlar› içinde gastrointestinal sistem (G‹S) tutulumu
oran› %2-27.7 aras›nda de¤iflmektedir. Bu çal›flmada CMV’ye ba¤l› G‹S tutulumu olan solid or-
gan nakli uygulanan hastalarda klinik tablo, tan›sal veriler ve klinik seyirin tan›mlanmas› amaçlan-
m›flt›r.

Gereç-Yöntem: CMV gastrit veya koliti geliflen 15 hastadaki 16 epizod retrospektif olarak de-
¤erlendirildi. 

Bulgular: On befl hastan›n on üçü erkek, ikisi kad›nd›. Bir hasta karaci¤er, di¤er tümü böbrek
nakli uygulanan hastalard›. Bir hastan›n hiç semptomu yok iken di¤er tüm hastalarda atefl, 13’ün-
de ishal, 10’unda kar›n a¤r›s›, yedisinde bulant›-kusma ve birinde öksürük yak›nmalar› vard›. On
befl epizodda gastrit veya kolit tutulumu söz konusu iken bir hastada pnömoni ve kolit fleklinde iki
organ tutulumu vard›. On iki hastan›n CMV infeksiyonu öncesi akut rejeksiyon nedeniyle yüksek
doz (ortalama 3 g) steroid kullan›m öyküsü vard›. Hastalar›n d›flk› incelemelerinde patolojik bulgu
saptanmad›. On alt› epizodun hepsinde histopatolojik tan› mümkün oldu. Hastalar›n beflinde CMV
polimeraz zincir reaksiyonu, dördünde pp65 antijenemi ve birinde her iki test birden pozitif olarak
saptand›. Alt› epizod ise yaln›zca histopatolojik tan› ald›. Tüm hastalar dört hafta intravenöz gan-
siklovir (5 mg/kg 12 saatte bir) tedavisi ald›. Hastalar›n hepsinde tedaviye yan›t al›nd› ve yan etki
gözlenmedi.

Sonuç: ‹shal ve atefl yak›nmas› ile baflvuran solid organ nakli uygulanan hastalarda rutin pato-
jenlerin yan› s›ra etken olarak CMV de akla gelmelidir. Bu anlamda rutin bakteriyolojik inceleme-
lerle birlikte, özellikle risk faktörü olan hastalarda, CMV tan›s›na yönelik olarak moleküler tan›
yöntemleriyle birlikte histopatolojik incelemelerden yararlan›lmas› gerekti¤ini düflünmekteyiz.
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