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Viral ‹nfeksiyonlar
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Hematopoietik kök hücre transplantasyonu (HKHT) sonras›nda hemorajik sistit (HS) s›k görülen
bir komplikasyondur. Erken HS, s›kl›kla siklofosfamid gibi kemoterapi ilaçlar›na ba¤l› geliﬂirken,
geç HS’den s›kl›kla polyomavirüs BK (BKV), adenovirüs gibi viral ajanlar sorumludur. Viral kaynakl› HS’nin patogenezinde, immünsüpresyonun latent virüsün reaktivasyonuna ve replikasyonuna yol açmas› sonucunda do¤rudan veya dolayl› olarak üroepitelin hasarlanmas› rol oynar. BKV
pozitifli¤i için literatürde bildirilen eﬂik de¤erler, plazma ve idrar örnekleri için s›ras›yla, 1 x 104
kopya/mL ve 1 x 107 kopya/mL olmakla beraber kesinlik taﬂ›mamaktad›r.
Amaç: HKHT yap›lan pediatrik olgularda transplantasyon sonras› dönemde BKV görülme s›kl›¤›
ve virüs kopya say›lar›n› belirlemek ve klinik olarak HS ile iliﬂkisini saptamakt›r.
Yöntem: Merkezimiz Pediatrik Kemik ili¤i Transplantasyon Ünitesi’nde allojeneik kök hücre nakli yap›lan 12 hasta (sekiz erkek, dört k›z; ortalama yaﬂ: 8.5 ± 4.8 y›l) de¤erlendirmeye al›nd›. Olgulardan transplantasyon öncesinde haz›rl›k rejimi baﬂlanmadan hemen önce ve transplantasyon
sonras›nda ilk 30 günde haftada iki kez, 30-100. gün aras›nda haftada bir kez olmak üzere plazma
ve idrar örnekleri topland›. Örneklerde BKV varl›¤› kantitatif gerçek zamanl› polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemi ile araﬂt›r›ld›.
Bulgular: On iki hastadan toplam 125 idrar, 150 plazma örne¤i topland›. Olgular›n dördünde transplantasyon öncesi bak›lan idrar örneklerinde BKV pozitifli¤i saptan›rken, transplantasyon öncesinde
plazma örneklerinde pozitiflik saptanan olgu yoktu. Bu dört olgu için idrar BKV de¤eri 1 x 104 kopya/mL de¤erinin alt›nda idi. Transplantasyon sonras› median BKV pozitifleﬂme zaman› idrar ve plazma örneklerinde s›ras› ile dördüncü hafta (aral›k; posttransplant iki-beﬂ hafta) ve alt›nc› hafta (aral›k;
posttransplant 5-11 hafta) olarak saptand›. ‹drar ve kan örneklerindeki median BKV de¤erleri s›ras›yla 51759499 kopya/mL (aral›k; 10635231-29927426909 kopya/mL); kan örneklerinde 14757 kopya/mL (aral›k; 11214-2121067 kopya/mL) olarak saptand›. Takipte üç hastada klinik HS geliﬂti ancak
bunlardan sadece birisi BK virüs ile iliﬂkilendirildi. Di¤er iki olgudan birisinde BKV pozitifli¤i hiç gözlenmezken, di¤er olguda HS düzeldikten beﬂ hafta sonra BKV pozitifli¤i gözlendi. BKV iliﬂkili HS oldu¤u düﬂünülen olguda immünsüpresyon dozu azalt›larak düzelme sa¤land›.
Sonuç: Transplantasyon sonras› dönemde hemorajik sistit geliﬂimi ve tedavisi aç›s›ndan BK virüs viral yükünün belirlenmesi önemlidir. Klinik olarak HS’si olan hastalarda BK virüs varl›¤›nda
immünsüpresif tedavinin azalt›lmas› ile düzelme sa¤lanmaktad›r. Ayr›ca hastalar›n prospektif olarak kantitatif PCR ile izlenmesi, BK virüs iliﬂkili HS için henüz belirlenmemiﬂ olan eﬂik de¤erin
saptanmas›n› sa¤layacakt›r.
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