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Zaka¿enie wirusem cytomegalii u biorców
przeszczepów narz¹dowych
Wirus cytomegalii nale¿y do najwa¿niejszych patogenów infekcyjnych u biorców przeszczepów narz¹dowych. Wywo³uje chorobê CMV oraz wywiera szereg
efektów porednich wp³ywaj¹cych niekorzystnie na prze¿ycie biorców i przeszczepów takich jak uszkodzenie przeszczepionego narz¹du, cukrzyca potransplantacyjna, nowotwory w tym potransplantacyjna choroba limfoproliferacyjna, powik³ania sercowo-naczyniowe, infekcje oportunistyczne. Choroba CMV
wymaga leczenia gancyklowirem do zahamowania replikacji wirusa. Wskazane
jest zapobieganie zaka¿eniu CMV, zw³aszcza u biorców seronegatywnych, poprzez stosowanie profilaktyki uniwersalnej lub leczenia wyprzedzaj¹cego. Obie
metody okaza³y siê skuteczne w zapobieganiu chorobie CMV i zmniejszaniu
miertelnoci u biorców przeszczepów. Nowym wyzwaniem sta³a siê póna infekcja CMV rozwijaj¹ca siê po zaprzestaniu profilaktyki.
(NEFROL. DIAL. POL. 2009, 13, 157-163)

Cytomegalovirus infection in transplant recipients
Cytomegalovirus remains the most significant infectious pathogen in transplant recipients. It causes both direct (CMV disease) and indirect effects including allograft injury, post-transplant diabetes mellitus, malignancies (post-transplant limfoproliferative disorder - PTLD), cardiovascular complications, opportunistic infections leading to decreased patient and graft survival. Currently
gancyclovir iv. is the recommended standard treatment for CMV disease following organ transplantation. Prevention of CMV, especially in seronegative transplant recipients is also recommended. Both prophylaxis and preemptive therapy
are effective in reducing the rate of CMV disease and mortality. A new challenge
is delayed onset CMV disease developing after termination of CMV prophylaxis.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2009, 13, 157-163)

Wstêp
Wirus cytomegalii (CMV) nale¿y do najwa¿niejszych patogenów infekcyjnych u
biorców przeszczepów narz¹dowych. Zaka¿enie wirusem cytomegalii (CMV) stanowi
istotny problem u chorych po transplantacji
ze wzglêdu na bezporednie ryzyko wywo³ania choroby oraz wywierane efekty porednie, co wp³ywa niekorzystnie na prze¿ycie
pacjentów i czynnoæ przeszczepionego narz¹du. Dlatego te¿ infekcja CMV wymaga
szybkiej diagnostyki, monitorowania, profilaktyki i skutecznej terapii przeciwwirusowej.
Wed³ug danych rejestru USRDS obejmuj¹cego 46 471 biorców nerki w latach
1997-2001 czêstoæ wystêpowania zaka¿eñ
wirusowych wynosi³a 18 na 100 pacjentolat, z tego najczêstsze zaka¿enie wirusowe
to infekcja CMV- 6,6 na 100 pacjento-lat. W
roku 2001 w porównaniu z rokiem 1997 czêstoæ zaka¿enia CMV zmniejszy³a siê z 8,3
do 5,9 na 100 pacjento-lat [42].
Epidemiologia i patogeneza
Wirus CMV posiadaj¹cy dwuniciowy
DNA, nale¿y do rodziny Herpesviridae, podrodziny betaherpesviriniae. Pierwotne zaka¿enie ma miejsce w dzieciñstwie, w formie
latentnej (stan, w którym wirus jest obecny

w komórce ale nie dochodzi do ekspresji
jego genów, a wiêc nie s¹ produkowane jego
zakane cz¹stki) wirus pozostaje w monocytach, makrofagach, komórkach nab³onkowych przewodów linowych oraz oskrzeli,
limfocytach, komórkach miêni g³adkich, fibroblastach, komórkach ródb³onka. Oko³o
60-80% doros³ych wykazuje przeciwcia³a
przeciw CMV w klasie IgG (seropozytywnoæ). Po transplantacji ma miejsce reaktywacja zaka¿enia. Czynnik martwicy nowotworów (TNF) wyzwalany w reakcji immunologiczno-zapalnej w odpowiedzi na alloantygeny przeszczepu odgrywa zasadnicz¹
rolê w reaktywacji zaka¿enia CMV. TNF ³¹cz¹c siê ze swoim receptorem zlokalizowanym na zaka¿onych komórkach aktywuje
j¹drowe czynniki transkrypcyjne za porednictwem kinazy bia³kowej C i j¹drowego
czynnika kappa B (NFkB), które maj¹ funkcjê promotora dla genu natychmiastowego
wczesnego (gen IE), co rozpoczyna replikacjê CMV. W fazie natychmiastowej wczesnej trwaj¹cej pierwsze 4 godziny odbywa
siê synteza bia³ek reguluj¹cych pobudzenie
pozosta³ych genów wirusa, nastêpnie w fazie wczesnej (E) wytwarzane s¹ bia³ka wirusa (polimeraza DNA, helikaza, prymaza),
a w fazie pónej (L) ma miejsce synteza bia-
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³ek strukturalnych wirusa, z³o¿enie ca³ego
wirionu i jego uwolnienie. Czas pe³nego cyklu wirusa wynosi oko³o 96 godzin. Obok
TNF czynnikami stymuluj¹cymi reaktywacjê
wirusa s¹ katecholaminy uwalniane w przebiegu urazów czy epizodów sercowo-naczyniowych oraz prozapalne prostaglandyny,
które zwiêkszaj¹ w komórce stê¿enie cyklicznego AMP.
W kontroli replikacji wirusa w organizmie
gospodarza kluczow¹ rolê odgrywa odpowied immunologiczna typu komórkowego.
Zarówno swoiste dla CMV limfocyty CD4+,
jaki CD8+ s¹ konieczne do sprawnej eliminacji zaka¿enia. W przebiegu pierwotnej infekcji u biorców przeszczepu, najwczeniej
wykrywane s¹ specyficzne dla wirusa limfocyty T CD4+, które stymuluj¹ syntezê IFN
gamma i TNF alfa. Po tym nastêpuje produkcja przeciwcia³ w klasie IgG i IgM antyCMV oraz specyficznych dla wirusowych
antygenów (pp65, pp72) limfocytów T CD8+
we krwi obwodowej [4,8]. W przypadku upoledzonej na skutek leczenia immunosupresyjnego sprawnoci wspomnianych mechanizmów obrony przeciwwirusowej dochodzi
do dalszej replikacji wirusa i rozwoju choroby CMV. Pacjenci naiwni w odniesieniu do
CMV swoistej pamiêci immunologicznej
obarczeni s¹ wysokim ryzykiem rozwoju
choroby CMV. Ze wzglêdu na powszechnie
stosowan¹ profilaktykê anty-CMV rodz¹ siê
w¹tpliwoci, czy hamowanie replikacji wirusa i uniemo¿liwienie kontaktu komórek T z
antygenami wirusa jest przyczyn¹ niewytworzenia swoistej odpowiedzi i sprzyja póniej
infekcji CMV. Profilaktyka wybiórcza umo¿liwia replikacjê na niskim poziomie i wytworzenie odpornoci. Jednak badanie
PV16000, w którym przez 100 dni seronegatywni biorcy otrzymywali profilaktykê
anty-CMV wykaza³o, ¿e 26,9% z nich w
trakcie leczenia wytworzy³o przeciwcia³a w
klasie IgG, 63,4% mia³o serokonwersjê po
6 miesi¹cach, a 75,3% po 12 miesi¹cach.
Równie¿ badania na mniejszych grupach
pacjentów wykazuj¹ serokonwersjê i ekspansjê limfocytów CD8+ u seronegatywnych biorców otrzymuj¹cych profilaktykê
gancyklowirem [31].
Leki immunosupresyjne hamuj¹c naturaln¹ odpowied na zaka¿enie wirusowe,
jak¹ jest reakcja komórkowa poprzez cytotoksyczny limfocyt T, sprzyjaj¹ namna¿aniu
siê wirusa.
U 60-90% biorców stwierdza siê replikacjê CMV w okresie od 2-go do 4-go miesi¹ca po transplantacji.
ród³em zaka¿enia wirusem CMV u biorcy mo¿e byæ przeszczepiony narz¹d lub produkty krwi zawieraj¹ce leukocyty z latentnym wirusem, ale najczêciej ma miejsce
reaktywacja utajonego CMV biorcy lub superinfekcja szczepem dawcy. Przez zaka¿enie CMV rozumiemy replikacjê wirusa,
uwalnianie jego cz¹stek i wytwarzanie odpowiedzi immunologicznej na antygeny wirusa. Pierwotna infekcja CMV u biorcy przeszczepu to zaka¿enie seronegatywnego
biorcy wirusem CMV, które nast¹pi³o wraz
z przeszczepem dawcy lub ju¿ po transplantacji. Wtórna infekcja CMV  to reaktywacja
CMV u seropozytywnego biorcy lub nadka¿enie innym szczepem CMV (np. od dawcy) u seropozytywnego biorcy (tabela I).
Czynniki ryzyka rozwoju zaka¿enia CMV
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Tabela I
Zaka¿enie CMV  definicje.
CMV infection  definition.
Okrelenie

Definicja

Zaka¿enie CM V

Obecnoæ m ateria³u genety cznego CM V, detekcja bia³ek w irusa l
ub jego izolacja w p³y nach ustrojow y ch lub tkance pochodz¹cy ch od chorego.

Choroba CM V

Objaw y kliniczne w postaci zespo³u CM V lub zm ian narz¹dow y ch

Póne zaka¿enie CM V

Choroba CM V pojaw iaj¹ca siê po zakoñczeniu profilakty ki
(zazw y czaj 3 -12 m iesiêcy od transplantacji)

Leczenie w y przedzaj¹ce
(profilakty ka w y biórcza)

Regularne m onitorow anie biorcy w kierunku w irem ii CM V
i przy jej stw ierdzeniu w ³¹czenie leczenia przeciw w irusow ego

Profilakty ka

W³¹czenie leczenia przeciw w irusow ego u w szy stkich chory ch
z ry zy kiem zaka¿enia CM V (profilakty ka uniw ersalna)

u biorcy przeszczepu s¹ ró¿norodne [25]:
 stan serologiczny
dawca(D)/biorca(B). Biorcy
seronegatywni (B-) otrzymuj¹cy
narz¹dod seropozytywnego dawcy
(D+) maj¹ zwiêkszone ryzyko
zaka¿enia i choroby CMV, nawet
w przypadku stosowania
profilaktyki;
 ³adunek wirusa i wirulencjê;
 intensywnoæ immunosupresji,
a zw³aszcza zastosowanie
ATG/OKT3;
 niezgodnoæ w uk³adzie HLA D/B
(6 niezgodnych antygenów HLA);
 stosowanie profilaktyki anty-CMV,
która zmniejsza czêstoæ i opónia
pocz¹tek zaka¿enia i choroby CMV;
 wspó³towarzysz¹ce infekcje (HHV 6,
HHV7), stany zapalne,
wystêpowanie procesu odrzucania
wyzwalaj¹ce prozapalne cytokiny,
zw³aszcza TNF;
 rodzaj przeszczepianego narz¹du
 biorcy p³uca, jelita cienkiego
i trzustki cechuj¹ siê najwy¿szym
ryzykiem, a nerki i w¹troby
najni¿szym;
 wiek biorcy przeszczepu  dzieci s¹
bardziej nara¿one na pierwotne
zaka¿enie CMV, maj¹ s³abiej
wykszta³cone mechanizmy
odpornoci komórkowej, czêciej
wystêpuj¹ u nich epizody
odrzucania.
Badania wiremii CMV metod¹ ilociow¹
przeprowadzone przez Levitsky i wsp. wykaza³y, ¿e wyjciowo wysoka wiremia zwi¹zana jest z objawow¹ chorob¹ CMV i wolniejsz¹ odpowiedzi¹ na leczenie przeciwwirusowe, natomiast nie korelowa³a z wystêpowaniem efektów porednich. Niska wiremia przebiega³a bezobjawowo, równie¿ w
nawrocie infekcji CMV replikacja wirusa nie
by³a wysoka [26].
Z leków immunosupresyjnych najsilniejszy wp³yw na reaktywacjê CMV maj¹ przeciwcia³a poliklonalne (ATG, Thymoglobulin),
monoklonalne OKT3, s³abszy: azatiopryna
i kwas mykofenolowy (MPA). Natomiast glikokortykosteroidy, cyklosporyna A, takrolimus, sirolimus, everolimus, basiliximab,
daklizumab nie wp³ywaj¹ na reaktywacjê
formy latentnej CMV, ale nasilaj¹ jego replikacjê. Istniej¹ doniesienia wykazuj¹ce, ¿e
stosowanie inhibitorów mTOR zmniejsza
czêstoæ wystêpowania infekcji CMV w porównaniu z innymi schematami immunosu-

presji nie zawieraj¹cymi sirolimusa lub everolimusa [39].
Przebieg kliniczny
Infekcja CMV mo¿e przebiegaæ bezobjawowo lub jako zespó³ objawów klinicznych,
który nazywamy chorob¹ CMV. Choroba
CMV rozwija siê odpowiednio u 8%, 29%,
25%, 50%, 22%, 39% biorców nerki, w¹troby, serca, trzustki, jelita cienkiego, p³ucoserca. Najwiêksze ryzyko wyst¹pienia choroby CMV ma miejsce w przebiegu pierwotnej infekcji (40-60% biorców). Objawy kliniczne najczêciej wystêpuj¹ od 2-go do 4go miesi¹ca po transplantacji.
Choroba CMV przyjmuje postaæ wiremiczn¹, czyli zespo³u CMV (gor¹czka, bóle
miêni, stawów, os³abienie, leukopenia i/lub
trombocytopenia) lub inwazyjn¹ obejmuj¹c¹ ró¿ne uk³ady i narz¹dy jak:
 zapalenie b³ony luzowej przewodu
pokarmowego (prze³yk, ¿o³¹dek,
jelito cienkie, jelito grube)  stany
podgor¹czkowe, dysfagia, nudnoci,
wymioty, bóle brzucha, biegunka,
krwawienie, perforacja;
 zapalenie w¹troby  najczêstsza
postaæ u biorców przeszczepu
w¹troby  umiarkowany wzrost
aktywnoci GGTP, ALP a po 2-4
dniach ALT, AST, niewielki wzrost
stê¿enia bilirubiny;
 zapalenie trzustki;
 ródmi¹¿szowe zapalenie p³uc
 gor¹czka, dusznoæ, suchy kaszel,
hipoksemia, w RTG zmiany
ródmi¹¿szowe;
 zapalenie miênia sercowego;
 zapalenie pêcherza moczowego;
 zapalenie mózgu;
 zapalenie siatkówki (postaæ póna
po up³ywie 6 miesiêcy
po transplantacji).
Narz¹dy przeszczepione s¹ bardziej
wra¿liwe na dzia³anie CMV ni¿ w³asne, dlatego czêsto obserwuje siê zapalenie przeszczepionej w¹troby, p³uca, serca, trzustki.
Klinicznie najczêciej wystêpuje zespó³
CMV. Ostatnio coraz czêciej opisywana jest
postaæ brzuszna choroby, jej objawy kliniczne s¹ podobne do schorzeñ przewodu pokarmowego o innej etiologii wystêpuj¹cych
we wczesnym okresie po transplantacji, jak
zaka¿enia bakteryjne (zw³aszcza Clostridium difficile), dzia³ania uboczne leków immunosupresyjnych lub antybiotyków, choroba wrzodowa, st¹d konieczna jest wnikliwa
diagnostyka ró¿nicowa, aby nie doprowadziæ
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do opónienia rozpoczêcia terapii przeciwwirusowej. Najgroniejszy przebieg ma ródmi¹¿szowe zapalenie p³uc.
Rozpoznanie
Aktywne zaka¿enie CMV rozpoznajemy
na podstawie objawów klinicznych oraz
obecnoci CMV w narz¹dzie lub wiremii.
Metody diagnostyki CMV
 metody serologiczne wykrywania
przeciwcia³ anty-CMV: ELISA IgG i IgM.
Obecnoæ przeciwcia³ w klasie IgG wiadczy o przebytej w przesz³oci infekcji CMV,
w klasie IgM o aktualnej lub niedawno przebytej infekcji CMV. Przeciwcia³a w klasie Ig
M pojawiaj¹ siê póniej ni¿ wiremia, a u pacjentów z wysok¹ immunosupresj¹ mog¹
wystêpowaæ w niskich mianach. Metody serologiczne s³u¿¹ obecnie do oceny zaka¿enia u dawcy i biorcy w momencie transplantacji lub do udokumentowania serokonwersji, natomiast nie znajduj¹ zastosowania w
rozpoznawaniu i monitorowaniu infekcji u
biorcy;
 metody biologii molekularnej wykrywaj¹ce kwasy nukleinowe wirusa
(DNA, RNA): CMV DNA- hybrydyzacja w
leukocytach, PCR jakociowy, ilociowy we
krwi, p³ynie mózgowo-rdzeniowym i innym
materiale tkankowym. Polecane s¹ metody
ilociowe ze wzglêdu na mo¿liwoæ korelacji ³adunku wirusa z przebiegiem klinicznym.
Testy te s¹ bardzo czu³e, ale nieswoiste dla
rozpoznania objawowej infekcji. U¿ywane s¹
metody PCR ilociowe czasu rzeczywistego z zastosowaniem technologii Light Cycler lub TaqMan, brak jest jednak wci¹¿ standardów pozwalaj¹cych na jednoznaczne
ró¿nicowanie istotnego klinicznie zaka¿enia
od bezobjawowej replikacji w tych pomiarach. Wed³ug zaleceñ IHMF 2007 (International Herpes Managment Forum) nale¿y
oznaczaæ CMV DNA metod¹ PCR w krwi
pe³nej. W porównaniu z oznaczaniem w
surowicy testy we krwi pe³nej s¹ bardziej
czu³e [12]. Testy wykrywaj¹ce mRNA wirusa CMV dotychczas nie wesz³y do praktyki
laboratoryjnej;
 szybkie hodowle komórkowe: metoda przyspieszonej inkubacji wirusa za pomoc¹ wirowania (shell vial)  identyfikacja
wczesnych antygenów wirusowych za pomoc¹ znakowanych przeciwcia³ monoklonalnych w leukocytach, nab³onkach dróg moczowych. Test swoisty, ma³o czu³y (czas wykonania 48 godzin);
 wykrywanie antygenów wirusowych:
antygenemia pp 65 w leukocyty krwi obwodowej- metoda fluoroscencyjna, pó³ilociowa. Dobra korelacja kliniczna. Trudnoci
standaryzacji metody zmniejszaj¹ mo¿liwoci porównania wyników ró¿nych laboratoriów. Czu³oæ testu dla choroby CMV 
100%, dla bezobjawowego zaka¿enia  6070%;
 izolacja wirusa- standardowe kultury komórkowe (czas wykonania 2-4 tygodnie): krew, tkanki, mocz, p³yn mózgowordzeniowy, pop³uczyny z oskrzeli. Wysoka
swoistoæ, niska czu³oæ;
 badanie histopatologiczne- wykrywanie cia³ek wtrêtowych w zaka¿onych komórkach;
 mikroskop elektronowy  wiriony.
Do zalecanych metod nale¿¹ jakocio-

wy lub ilociowy PCR w krwi pe³nej i antygenemia pp65, wykrywaj¹ one aktywne zaka¿enie przed pojawieniem siê objawów
klinicznych, a czas wykonania badania nie
przekracza 24 godzin.
Leki przeciwwirusowe
Do rodków przeciwwirusowych stosowanych w leczeniu i profilaktyce choroby
CMV nale¿¹ [28]:
 Gancyklowir (Cymevene, Roche) 
analog nukleozydowy, hamuje wirusow¹ polimerazê DNA (UL54), hamuje replikacjê
wszystkich wirusów grupy Herpes: CMV,
EBV, HSV, VZV, HHV6, HHV7. Dostêpny jest
obecnie jedynie w postaci do¿ylnej, postaæ
doustna cechowa³a siê ma³¹ biodostêpnoci¹ (7%), nawrotami w trakcie leczenia,
rozwojem opornoci, a tak¿e niedogodnoci¹ w przyjmowaniu du¿ej liczby tabletek
na dobê.
W zwi¹zku z wprowadzeniem walgancyklowiru w 2004 r. zaprzestano produkcji
doustnego gancyklowiru.
 Walgancyklowir (Valcyte, Roche) 
postaæ tylko doustna. Prekursor gancyklowiru, ulega hydrolizie do gancyklowiru, hamuje wirusow¹ polimerazê DNA (UL54). Biodostêpnoæ dawki 450-900 mg wynosi 60%
(10 razy wiêksza ni¿ wycofany doustny gancyklowir). Walgancyklowir jest zarejestrowany do leczenia retinitis CMV u chorych z
AIDS i do profilaktyki choroby CMV u pacjentów wysokiego ryzyka (D+/B-) po przeszczepieniu serca, nerki, trzustki i w¹troby.
Jest on tak¿e stosowany w leczeniu choroby CMV oraz w wybiórczym leczeniu profilaktycznym.
 Foskarnet (Foscavir)  analog pirofosforanowy hamuje polimerazê DNA wirusa, stosowany w leczeniu CMV przy przeciwwskazaniach lub braku skutecznoci
gancyklowiru, cechuje siê du¿¹ nefrotoksycznoci¹ i neurotoksycznoci¹.
 Cidofowir (Vistide)  analog nukleotydowy, hamuje wirusow¹ polimerazê,
mo¿e byæ stosowany w leczeniu CMV  ale
dowiadczenie kliniczne jest niewielkie,
g³ównie u chorych z AIDS. Wady to nefrotoksycznoæ, zalety  szerokie spektrum
przeciwwirusowe i d³ugi okres pó³trwania.
Lek jest podawany raz na 1-2 tygodnie.
 Acyklowir i jego pochodna walacyklowir o wiêkszej biodostêpnoci by³y stosowane w profilaktyce, nie s¹ skuteczne w
leczeniu choroby CMV. Acyklowir stosowany w profilaktyce u biorców nerki i w¹troby
niskiego ryzyka wykazywa³ pewn¹ skutecznoæ, jednak w badaniach porównawczych
okaza³ siê mniej skuteczny ni¿ gancyklowir.
 Maribavir dzia³a jako inhibitor kinazy UL97. Hamuje sk³adanie wirusowego
DNA i wyjcie kapsydu z j¹dra zaka¿onej
komórki. Cechuje siê du¿¹ swoistoci¹. Lek
by³ stosowany w I i II fazie badañ klinicznych, wykaza³ siê du¿¹ biodostêpnoci¹ i
dobr¹ tolerancj¹. Nie jest mielo- ani nefrotoksyczny. W 2009 roku producent leku (ViroPharma) poinformowa³, ¿e w badaniu III
fazy u biorców komórek krwiotwórczych
maribavir nie osi¹gn¹³ pierwszorzêdowo
punktu koñcowego i nie wykaza³ skutecznoci w hamowaniu choroby CMV w porównaniu z placebo, dlatego te¿ przerwano badanie III fazy w profilaktyce choroby CMV u
biorców w¹troby.
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 Leflunomid  wykazuje aktywnoæ
przeciwwirusow¹, nie przeprowadzono jedna ¿adnych randomizowanych badañ klinicznych z jego zastosowaniem.
 Hiperimmunoglobulina anty-CMV
(CMVIG), poliwalentne immunoglobuliny
(IVIG). Przeprowadzona przez Bonaros i
wsp. meta-analiza 11 badañ randomizowanych z zastosowaniem CMVIG w profilaktyce u biorców przeszczepów narz¹dowych
wykaza³a dobroczynny efekt CMVIG na
prze¿ycie pacjentów, redukcjê czêstoci
choroby CMV i miertelnoci z powodu
CMV. CMVIG nie mia³a istotnego wp³ywu na
wystêpowanie zaka¿enia CMV. Natomiast
skutecznoæ lecznicza CMVIG w monoterapii lub w skojarzeniu z gancyklowirem jest
kontrowersyjna. Biorcy w¹troby, p³uc, serca, trzustki du¿ego ryzyka mog¹ wymagaæ
skojarzonej profilaktyki IVIG lub CMVIG +
lek przeciwwirusowy. G³ówne ograniczenie
immunoglobulin to wysokie koszty [5].
Dawki leków przeciwwirusowych nale¿y dostosowywaæ do klirensu kreatyniny leczonego pacjenta.
Leczenie choroby CMV
U biorców wszystkich narz¹dów lekiem
z wyboru w terapii choroby CMV jest analog nuklozydowy  gancyklowir. W leczeniu
choroby CMV dawka gancyklowiru wynosi
5 mg/kg mc iv dwa razy na dobê przez 2-4
(najczêciej 2) tygodnie. Gancyklowir stosowany przez 2-3 tygodnie wykazuje 90%
skutecznoci, do nawrotu dochodzi w 65%
w pierwotnej infekcji i 20% u seropozytywnych biorców. W miarê dostêpnoci metod
laboratoryjnych, nale¿y monitorowaæ ilociowo replikacjê (PCR ilociowy lub pp65) raz
w tygodniu i leczyæ do zahamowania replikacji CMV. Dodatkowo zaleca siê leczenie
jeszcze przez tydzieñ od uzyskania ujemnego wyniku wiremii. Optymalna d³ugoæ
leczenia nie jest okrelona, zazwyczaj decyduje poprawa kliniczna i eliminacja wiremii. D³u¿szego leczenia wymagaj¹ postacie
brzuszne, w zapaleniu p³uc odpowied kliniczna na leczenie gancyklowirem jest niezadowalaj¹ca mimo stwierdzanej zmniejszonej replikacji w p³ucach. U biorców wysokiego ryzyka (pierwotne zaka¿enie) czêæ
autorów zaleca leczenie podtrzymuj¹ce
(profilaktyka wtórna) walgancyklowirem
przez okres 3 miesiêcy. U chorych niskiego
ryzyka wskazane jest monitorowanie wiremii w kierunku nawrotu [32]. W przypadku
powolnej odpowiedzi na leczenie gancyklowirem skuteczne mog¹ byæ wysokie dawki
leku 7.5 mg-10 mg/kg mc iv dwa razy na
dobê [47].
W ciê¿kich postaciach choroby CMV lub
w g³êbokiej hipogammaglobulinemii mo¿na
podaæ z gancyklowirem ludzk¹ hiperimmunoglobulinê anty-CMV (Cytotect, Biotest) lub
poliwalentne immunoglobuliny zawieraj¹ce
wysokie miano przeciwcia³ anty-CMV (np.
Phlebogamma, Grifols). W chorobie CMV
wskazana jest redukcja immunosupresji
(najlepiej czasowo odstawiæ MPA). W przypadku leukopenii w miarê mo¿liwoci nie
nale¿y redukowaæ dawki gancyklowiru, a
podaæ czynnik wzrostu granulocytów (GCSF). Równie¿ w przypadku leukopenii/
trombocytopenii nie nale¿y obawiaæ siê w³¹czenia terapii gancyklowirem, gdy¿ jest ona
spowodowana zazwyczaj supresj¹ szpiku
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przez CMV i leczenie nie powinno jej pog³êbiaæ, a wrêcz przeciwnie, hamowanie replikacji CMV zazwyczaj przynosi poprawê parametrów hematologicznych. Czêsto suboptymalna dawka gancyklowiru jest przyczyn¹ nieskutecznego hamowania replikacji
wirusa CMV. Obowi¹zuje leczenie infekcji
bakteryjnych, grzybiczych.
W leczeniu choroby CMV znalaz³ tak¿e
zastosowanie walgancyklowir. W pierwszym
randomizowanym badaniu VICTOR wykazano porównywaln¹ skutecznoæ w eradykacji wiremii oraz porównywaln¹ kinetykê
obni¿ania wiremii CMV w czasie leczenia
choroby cytomegalowirusowej doustnym
walgancyklowiru w dawce 2 x 900 mg/d w
porównaniu z do¿ylnym gancyklowirem w
dawce 2 x 5 mg/kg mc/d [3].
W nawrocie CMV gancyklowir jest równie skuteczny jak w pierwszym rzucie. Opornoæ na gancyklowir najczêciej jest efektem mutacji CMV w locus UL97 kinazy wirusowej warunkuj¹cej fosforylacjê leku do
aktywnej jego postaci. Opisywana jest ona
u 2% biorców nerki, 9-15% biorców p³uca,
13% biorców nerki i trzustki, 5% biorców
serca, 5% biorców w¹troby. Opornoæ na
gancyklowir nie spowodowana mutacj¹
mo¿e wynikaæ z g³êbokiego upoledzenia
odpornoci u biorcy lub suboptymalnej ekspozycji na gancyklowir. W opornoci na gancyklowir stosuje siê foskarnet w monoterapii lub w skojarzeniu z po³ow¹ dawki gancyklowiru albo cidofowir [40].
W trakcie leczenia nale¿y monitorowaæ
parametry hematologiczne, czynnoæ nerek
i unikaæ kojarzenia z lekami nefrotoksycznymi.
Zapobieganie infekcji CMV
Zapobieganie zaka¿eniu od momentu
transplantacji ma na celu obni¿enie czêstoci zaka¿enia i reaktywacji, zapobieganie
chorobie CMV.
Zalety profilaktyki to zmniejszone ryzyko zaka¿enia, eliminacja efektów bezporednich i porednich zaka¿enia CMV, jednoczenie zapobieganie zaka¿eniom innymi wirusami Herpes jak: EBV, HHV6, HHV
7, HSV, VZV.
Wady profilaktyki to opóniona swoista
odpowied uk³adu immunologicznego biorcy, póna infekcja CMV i opornoæ na stosowany lek z powodu mutacji.
Profilaktyka CMV obejmuje:
 dobór seronegatywnego dawcy dla
seronegatywnego biorcy  w praktyce nie
stosowany ze wzglêdu na powszechnoæ
zaka¿enia CMV w populacji, dostêpnoæ
metod diagnostyki CMV oraz skutecznych
leków hamuj¹cych replikacjê CMV;
 przetaczanie CMV-negatywnych lub
z zastosowaniem filtrów leukocytarnych produktów krwi;
 szczepienia ochronne  obecnie nie
ma dostêpnej skutecznej szczepionki antyCMV.
¯ywa atenuowany szczep Town  nie
zmniejsza czêstoci infekcji CMV, w badaniach klinicznych jest rekombinowana
szczepionka zawieraj¹ca glikoproteinê B
 immunizacja bierna w postaci IgG 
skutecznoæ porównywalna do farmakologicznej, jednak wysokie koszty;
 stosowanie rodków farmakologicz-
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Tabela II
Profilaktyka anty-CMV- wady i zalety.
CMV prophylaxis-disadvantages and advantages.
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£atw oæ stosow ania

++

-

Póna infekcja CM V

+

-

Opornoæ
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nych przeciwwirusowych.
W praktyce klinicznej stosowana jest
profilaktyka farmakologiczna. Mo¿e ona byæ
uniwersalna, dotycz¹ca wszystkich biorców,
albo wybiórcza (inaczej nazywana leczeniem wyprzedzaj¹cym tzw. preemptive therapy). Wybiórcza profilaktyka dotyczy podgrupy pacjentów, u których lek stosowany
jest przed pojawieniem siê objawów klinicznych, w oparciu o monitorowanie replikacji
CMV. Terapia jest w³¹czana w momencie
pojawienia siê replikacji w celu zapobiegania chorobie CMV.
Zalet¹ wybiórczej profilaktyki jest obni¿enie kosztów leczenia, mniejsze ryzyko
opornoci szczepów CMV, zmniejszenie
dzia³añ niepo¿¹danych leków. Wad¹  koniecznoæ monitorowania wiremii, co w praktyce jest trudne do wykonania ze wzglêdu
na du¿¹ odleg³oæ miejsca zamieszkania
pacjenta od orodka transplantacyjnego.
Optymalna strategia wybiórczej profilaktyki
nie zosta³a dot¹d opracowana (rodzaj testu
laboratoryjnego, selekcja pacjentów, stosowany lek, dawka, czas). Zazwyczaj zaleca
siê monitorowanie replikacji raz w tygodniu
przez okres 12 tygodni. Z leków stosowane
s¹ walgancyklowir i gancyklowir. Krytycy
profilaktyki wybiórczej podkrelaj¹ nie udowodnion¹ skutecznoæ w kontroli efektów
porednich CMV. Leczenie wyprzedzaj¹ce
mo¿e pomin¹æ miejscow¹ reaktywacjê
CMV i przez to spowodowaæ narz¹dow¹
postaæ choroby, poniewa¿ miejscowy ³adunek wirusa mo¿e przekroczyæ próg potrzebny do wywo³ania choroby zanim poziom we
krwi stanie siê wykrywalny. Z kolei jak wykaza³y ostatnio doniesienia literaturowe leczenie wyprzedzaj¹ce stwarza mniejsze ryzyko wyst¹pienia póniej infekcji CMV
[10,34] (tabela II).
Profilaktyka w orodkach transplantacyjnych nie jest jednolita i zale¿y od populacji
leczonych pacjentów, rodzaju przeszczepionego narz¹du, stanu serologicznego biorcy
i dawcy, stosowanej immunosupresji. St¹d
nie ma jednego obowi¹zuj¹cego standardu,
a ka¿dy orodek wypracowuje swoj¹ w³asn¹ politykê. Szereg grup ekspertów i towarzystw naukowych opublikowa³o w³asne
zalecenia postêpowania w zaka¿eniu CMV,
m.in. Amerykañskie Towarzystwo Transplantacyjne (2004), Kanadyjskie Towarzystwo Transplantacyjne (2003), w Europie
EDTA i ESOT, IHMF (2007) [12,13,33,48].
W oparciu o aktualny stan wiedzy równie¿
polska grupa ekspertów wyda³a zalecenia
postêpowania w zaka¿eniu CMV [49].
U pacjentów wysokiego ryzyka wskaza-

na jest profilaktyka uniwersalna, z mniejszym ryzykiem mo¿na stosowaæ wybiórcz¹.
Z leków przeciwwirusowych zastosowanie znalaz³y: gancyklowir, walgancyklowir,
acyklowir, walacyklowir (w Polsce niedostêpny). Gancyklowir w postaci doustnej lub
do¿ylnej okaza³ siê skuteczny w redukcji
czêstoci choroby CMV u biorców nerki, w¹troby a tak¿e serca i p³uca. Jak wykazuj¹
niektóre doniesienia krótkie stosowanie gancyklowiru (2-4 tygodnie) u pacjentów D+/Rmo¿e byæ nieskuteczne zw³aszcza u biorców p³uca i serca. Czas stosowania do¿ylnego gancyklowiru w ró¿nych orodkach
waha siê od 2 tygodni do 3 miesiêcy.
Badanie PV16000 oceniaj¹ce skutecznoæ i bezpieczeñstwo 100-dniowej terapii
walgancyklowirem (VGC) w porównaniu z
doustnym gancyklowirem (GC) w zapobieganiu chorobie CMV u biorców serca, nerki, w¹troby z du¿ym ryzykiem D+/B- wykaza³o, ¿e VGC w dawce 900 mg/d jest równie skuteczny w zapobieganiu chorobie
CMV jak doustny GC (VGC 12% vs GC 15%
czêstoæ choroby CMV). Replikacja CMV w
momencie zakoñczenia badania wystêpowa³a u 2,5% biorców leczonych VCG i 10,4%
leczonych GC (p=0,001). Po zakoñczeniu
profilaktyki obserwowano wyrany wzrost replikacji CMV w obu ramionach badania, który utrzymywa³ siê po 6 miesi¹cach (VGC
39,7% i GC 43,2%) i 12 (VGC 48,5% i GC
48,8%), czêstoæ choroby CMV po 12 miesi¹cach wynosi³a 17,6% w obu grupach.
Badanie to wykaza³o tak¿e, ¿e stosowanie
profilaktyki CMV zmniejsza czêstoæ zaka¿enia EBV, HHV6, HHV 7 i HHV 8 oraz VZV
[31]. Równie¿ Hodson i wsp. wykazali, ¿e
stosowanie profilaktyki CMV versus placebo zmniejsza czêstoæ wspó³istnienia innych
infekcji: o 73% HSV/VZV, o 35% bakteryjnych i o 69% Pneumocystis jiroveci [18].
Zasady profilaktyki
Pacjenci wysokiego ryzyka
(zawsze profilaktyka uniwersalna)
 D+/B- biorcy nerki, serca, w¹troby, trzustki: walgancyklowir (900 mg/d)
przez 3 miesi¹ce lub do¿ylny gancyklowir
(5 mg/kg mc/d) przez 1-3 miesiêcy;
 D+/B-, B+ biorcy p³uca: walgancyklowir (900 mg/d) przez co najmniej 3 miesi¹ce lub do¿ylny gancyklowir (5 mg/kg mc/
d) przez co najmniej 3 miesi¹ce, czêæ autorów zaleca dodanie CMVIG, w niektórych
orodkach zaleca siê profilaktykê przez 6
nawet do 12 miesiêcy, zw³aszcza u D+/B-.
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Pacjenci umiarkowanego ryzyka


D+/B+ lub D-/B+ biorcy nerki,
w¹troby, trzustki, serca

 leczenie wyprzedzaj¹ce: monitorowanie wiremii i w³¹czenie terapii w momencie pojawienia siê replikacji CMV: do¿ylny
gancyklowir 2 x 5mg/kg mc lub doustny walgancyklowir w dawce 2x 900 mg/d (dawka
indukcyjna) podawany do tygodnia lub
dwóch po zahamowaniu replikacji
lub
 profilaktyka uniwersalna: walgancyklowir przez 3 miesi¹ce lub do¿ylny gancyklowir 1-3 miesi¹ce
lub
 bez profilaktyki  obserwacja kliniczna (czêciej praktykowana w grupie D-/B+).
Pacjenci niskiego ryzyka
 D-/B-: powinni otrzymywaæ wolne
od CMV produkty krwi, nie wymagaj¹
monitorowania wiremii  obserwacja
kliniczna
Leczenie profilaktyczne nale¿y w³¹czyæ
w ci¹gu 10 dni po transplantacji.
Biorcy (B+) leczeni surowic¹ antytymocytarn¹ (ATG lub Thymoglobulina) albo przeciw-cia³em monoklonalnym OKT3 powinni
otrzymaæ profilaktykê gancyklowirem iv lub
walgancyklowirem. Optymalny czas leczenia nie zosta³ okrelony, zaleca siê co najmniej 14 dni.
Przeprowadzona przez Hodson i wsp.
metaanaliza 32 randomizowanych badañ
porównuj¹cych stosowanie profilaktyki antyCMV z niestosowaniem u biorców przeszczepów narz¹dowych wykaza³a mniejsz¹
czêstoæ choroby CMV i ni¿sz¹ miertelnoæ
w grupach leczonych [18].
Opelz w analizie danych Collaborative
Transplant Study (435 orodków, ponad 35
000 chorych) z lat 1985-2002 wykaza³, ¿e
biorcy nerek seronegatywni otrzymuj¹cy
profilaktykê anty-CMV (immunoglobuliny,
acyklowir, gancyklowir) mieli lepsze 3-letnie
prze¿ycie przeszczepu ni¿ biorcy nie otrzymuj¹cy leczenia. Profilaktyka CMV zmniejszy³a u biorców nerek tak¿e czêstoæ wystêpowania procesu ostrego odrzucania.
Profilaktyka CMV mia³a korzystny wp³yw na
prze¿ycie przeszczepu serca, p³uca, p³ucoserca u seronegatywnych biorców, z wyj¹tkiem przeszczepu w¹troby [30].
Metaanaliza opublikowana przez Strippoli i wsp. 10 badañ randomizowanych z
zastosowaniem leczenia wyprzedzaj¹cego
wykaza³a skutecznoæ tej metody w zapobieganiu chorobie CMV w porównaniu z placebo lub standardowym leczeniem (po pojawieniu siê objawów klinicznych) [44].
Kolejna metaanaliza 17 badañ u biorców nerki lub w¹troby przeprowadzona
przez Kalil i wsp. dotyczy³a porównania
metod leczenia profilaktycznego z wyprzedzaj¹cym. Uzyskano redukcjê czêstoci
choroby CMV odpowiednio o 80% i 72%, a
procesu ostrego odrzucania o 26% i 53%.
Tylko w grupie profilaktyki mia³o miejsce
zmniejszenie czêstoci zaka¿eñ bakteryjnych i grzybiczych oraz zmniejszenie miertelnoci o 38%. W grupie wysokiego ryzyka

D+/B- i u chorych leczonych surowic¹ antytymocytarn¹ tylko profilaktyka by³a skuteczna w zapobieganiu chorobie CMV [24].
Z kolei metaanaliza wykonana przez
Small i wsp. obejmowa³a porównanie zastosowania gancyklowiru jako profilaktyki uniwersalnej w 17 badaniach z 9 badaniami, w
których gancyklowir podawano jako leczenie wyprzedzaj¹ce u biorców nerki, w¹troby, serca, wykaza³a podobn¹ skutecznoæ
obu metod profilaktyki, (ryzyko wzglêdne
0,34 dla profilaktyki uniwersalnej i 0,34 dla
wybiórczej) [41].
Sun i wsp. w przeprowadzonej analizie
opublikowanych badañ z zastosowaniem
walgancyklowiru w zapobieganiu chorobie
CMV, która objê³a 10 prób klinicznych z leczeniem wyprzedzaj¹cym i 25 publikacji
omawiaj¹cych profilaktykê u biorców nerki,
w¹troby, serca, trzustki stwierdzi³a pojawienie siê choroby CMV u 2,6% i 9,9% pacjentów otrzymuj¹cych odpowiednio terapiê wyprzedzaj¹c¹ i profilaktykê. Poni¿ej 90 dnia
od transplantacji choroba CMV wyst¹pi³a u
0,8% wszystkich pacjentów i u 1,2% seronegatywnych. Po up³ywie 90 dni póna infekcja CMV rozwinê³a siê u 8,9% wszystkich
chorych i 17,7% u seronegatywnych biorców
w grupie profilaktyki. U biorców otrzymuj¹cych leczenie wyprzedzaj¹ce nie obserwowano póniej infekcji CMV [45].
Opublikowana w 2009 roku przez Cochrane Collaboration metaanaliza 34 badañ
klinicznych oceniaj¹cych metody zapobiegania chorobie CMV u biorców przeszczepów
narz¹dowych potwierdzi³a skutecznoæ farmakoterapii w zmniejszaniu czêstoci choroby CMV i zwi¹zanej z CMV miertelnoci
zarówno u biorców seronegatywnych jak i
seropozytywnych [19].
Póna infekcja CMV
W zwi¹zku z powszechnie stosowan¹
profilaktyk¹ anty-CMV pojawi³ siê nowy problem kliniczno-terapeutyczny pod postaci¹
pónej infekcji CMV, która rozwija siê po zaprzestaniu leczenia przeciwwirusowego (po
3 miesi¹cach po transplantacji, zazwyczaj w
czasie pierwszego roku po przeszczepieniu).
Cechuje siê nietypowym przebiegiem klinicznym bez gor¹czki czy leukopenii, czêciej
wystêpuje jako postaæ narz¹dowa. Oko³o
30% biorców rozwija pón¹ infekcjê rednio
5 miesiêcy po transplantacji. Jako czynniki
ryzyka póniej infekcji CMV wymienia siê status D+/B-, intensywn¹ immunosupresjê, proces ostrego odrzucania, hipogammaglobulinemiê (IgG< 400 mg/dL), opónione lub nieadekwatne powstawanie CMV swoistych limfocytów T odpowiedzi immunologicznej,
wspó³zaka¿enie HHV6 lub HHV7, opornoæ
na gancyklowir [7,14,20]. U biorców nerki
Arthurs i wsp. stwierdzili, ¿e póna infekcja
CMV by³a czynnikiem ryzyka zgonu i utraty
przeszczepu [1]. U biorców w¹troby otrzymuj¹cych leczenie wyprzedzaj¹ce Singh i
wsp. nie stwierdzi³a ¿adnego przypadku póniej infekcji CMV u biorców w¹troby [38]. Z
kolei Arthurs i wsp. obserwowa³ póna chorobê CMV u 29% biorców w¹troby w ci¹gu
24 miesiêcy po zakoñczeniu profilaktyki, jednak bez negatywnego wp³ywu na prze¿ycie
pacjentów i czynnoæ przeszczepu [2]. Zapobieganie póniej infekcji CMV mo¿e polegaæ na przed³u¿eniu profilaktyki lub monitorowaniu wiremii i leczeniu wyprzedzaj¹cym.
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Jednak jest to trudne u pacjentów w pónym okresie po transplantacji, kiedy to oznaczanie wiremii co 2 lub 4 tygodnie bardzo
zmniejsza czu³oæ metod diagnostycznych.
Rozwa¿a siê tak¿e monitorowanie immunologiczne, ale brak jest wystandaryzowanych
testów oceniaj¹cych swoist¹ odpowied
anty-CMV [27]. D³u¿sze stosowanie leków
przeciwwirusowych wi¹¿e siê z rozwojem
opornoci i wzrostem kosztów. Optymalny
czas wyd³u¿onej profilaktyki nie zosta³ okrelony, konieczne s¹ wyniki randomizowanych badañ (w przygotowaniu wyniki badania Impact 100 dni versus 200 dni walgancyklowiru). Czêæ orodków podejmuje próby wyd³u¿enia profilaktyki do 6 a nawet 12
miesiêcy, zw³aszcza u biorców p³uca.
Efekty porednie
Wirusowi CMV przypisuje siê tak¿e szereg porednich efektów maj¹cych niekorzystny wp³yw na prze¿ycie biorców i przeszczepów. Zjawiska te s¹ zwi¹zane z bezobjawowym zaka¿eniem, niezale¿nym od
stopnia wiremii CMV. Czêsto ograniczone
miejscowe zaka¿enie z niskim poziomem
replikacji wirusa jest przyczyn¹ przewlek³ego stanu zapalnego prowadz¹cego do
uszkodzenia i dysfunkcji komórek i tkanek.
Jako efekty porednie zaka¿enia CMV nale¿y wymieniæ: przewlekle uszkodzenie
przeszczepu, proces ostrego odrzucania,
zaka¿enia oportunistyczne, zmiany sercowo-naczyniowe, cukrzycê potransplantacyjn¹ (PTDM), rozwój nowotworów, w tym
PTLD [9,21,43].
Przewlek³a dysfunkcja przeszczepu
Wirusowi CMV przypisuje siê rolê w patogenezie przewlek³ej dysfunkcji przeszczepionych narz¹dów, takiej jak: przewlek³a
nefropatia przeszczepu (20-30%), zespó³
zanikania kanalików ¿ó³ciowych po transplantacji w¹troby (5-10%), w³óknienie przeszczepionej trzustki, waskulopatia przeszczepu serca (40-50%), bronchiolitis obliterans u biorców p³uca (50-60%).
CMV zaka¿a ródb³onki i komórki miêni g³adkich naczyñ wywo³uj¹c przewlek³e
zapalenie, nasila proliferacjê i migracjê komórek miêni g³adkich w b³onie wewnêtrznej ciany naczynia co prowadzi do arteriosklerozy naczyñ przeszczepu. Podtrzymywany przez antygeny wirusa przewlek³y
stan zapalny prowadzi do zwiêkszonej ekspresji TGFb i PDGF, cytokin prowadz¹cych
do w³óknienia narz¹dów [22]. Halatera i
wsp. wykazali, ¿e chorzy z utrzymuj¹cym
siê zaka¿eniem CMV w tkance nerki przeszczepionej mieli wyranie krótsze prze¿ycie i gorsz¹ czynnoæ przeszczepionej nerki
zarówno po roku jak i po 2 latach po transplantacji. CMV okaza³ siê jedynym czynnikiem istotnie wp³ywaj¹cym na zmniejszenie GFR w przeszczepionej nerce [15].
Reischig i wsp. stwierdzi³ w prospektywnej
obserwacji biorców nerki otrzymuj¹cych
profilaktykê anty-CMV przez 3 miesi¹ce wystêpowanie wiremii u 41%. Wyniki protokolarnej biopsji wykonanej po 3 miesi¹cach
po transplantacji wykaza³y, ¿e wiremia CMV
nie jest czynnikiem ryzyka wyst¹pienia procesu subklinicznego odrzucania przeszczepu natomiast wykazano zwi¹zek rozwoju
w³óknienia ródmi¹¿szowego i zaniku cewek
(IF/TA) z wielkoci¹ replikacji CMV [35].
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Proces ostrego odrzucania
Proces ostrego odrzucania przeszczepu jest reakcj¹ immunologiczno-zapaln¹,
któr¹ mo¿e wyzwoliæ lub nasiliæ CMV poprzez szereg mechanizmów. W infekcji CMV
obserwuje siê zwiêkszenie ekspresji MHC
klasy II na komórkach ródb³onka i wiêkszoci komórek cewkowych przeszczepionej
nerki. CMV u biorców przeszczepu jest zwi¹zane ze zwiêkszeniem ekspresji moleku³
adhezyjnych ICAM-1, VCAM-1 oraz TGFb i
PDGF. Zaka¿enie CMV wp³ywa równie¿ na
istotne zwiêkszenie produkcji TNFa, IFNg,
oraz m.in. IL-1, IL-6, IL-10, IL-8, IFNb, TGFb,
MCP-1. Uszkodzenie komórek ródb³onka
spowodowane infekcj¹ CMV stymuluje odpowied komórkow¹: migracjê, przyleganie
leukocytów, monocytów, wzrost ekspresji antygenów zgodnoci tkankowej na komórkach
endotelium. Zaka¿enie CMV indukuje wzrost
liczby przeciwcia³ przeciw komórkom ródb³onka, co sprzyja tak¿e odpowiedzi humoralnej. Wielu badaczy wykaza³o, ¿e CMV jest
niezale¿nym czynnikiem wyst¹pienia procesu ostrego odrzucania przeszczepu, a stosowana profilaktyka istotnie zmniejsza to
ryzyko, nawet o 50% [36].
Zespó³ hemolityczno-mocznicowy
(HUS) u biorców nerki
Wirus uszkadzaj¹c ródb³onki naczyniowe mo¿e u biorców nerki byæ przyczyn¹ mikroangiopatii zakrzepowej, która najczêciej
przejawia siê jedynie pogorszeniem czynnoci przeszczepu, ale w ciê¿kich postaciach
mo¿e przebiegaæ jako zespó³ hemolitycznomocznicowy.
Pog³êbienie stanu obni¿onej
odpornoci
Upoledzenie mechanizmów obronnych
gospodarza przez CMV, zw³aszcza mechanizmów komórkowych (limfocyty T, komórki
NK) i funkcji makrofagów, prowadzi do pog³êbienia stanu immunosupresji oraz rozwoju infekcji oportunistycznych: wirusowych,
bakteryjnych i grzybiczych. Wykazano, ¿e
profilaktyka CMV nie tylko wp³ywa na zmniejszenie liczby zaka¿eñ wirusowych (redukcja o 73%) ale równie¿ bakteryjnych (35%) ,
grzybiczych, w tym Pneumocystis jiroveci
(69%) w porównaniu do grupy nie otrzymuj¹cej leczenia. Zaka¿enie CMV ma tak¿e
zwi¹zek z aktywacj¹ innych wirusów z rodziny Herpesviridae takich jak EBV, HHV-6
czy HSV. Opisano równie¿ zwi¹zek pomiêdzy zaka¿eniem CMV i infekcj¹ Mycobacterium tuberculosis. U biorców w¹troby zaka¿onych HCV stwierdzono istotnie negatywny wp³yw zaka¿enia CMV na prze¿ycie pacjentów i przeszczepu (czterokrotny wzrost
miertelnoci). W tej grupie biorców zaka¿enie CMV jest czynnikiem ryzyka nawrotu zapalenia w¹troby typu C po transplantacji [6].
Cukrzyca potransplantacyjna (PTDM)
Cukrzyca potransplantacyjna (PTDM)
wystêpuje de novo z czêstoci¹ oko³o 20%.
PTDM stanowi jeden z istotnych czynników ryzyka rozwoju powik³añ ze strony uk³adu kr¹¿enia i zwi¹zanego z tym wzrostu
miertelnoci u chorych po zabiegu transplantacji, zwiêksza równie¿ ryzyko pogorszenia czynnoci i utraty przeszczepionego narz¹du. Mo¿liwe mechanizmy, uszkodzenia
komórek beta trzustki to: zaka¿enie komó-
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rek beta i replikacja w ich obrêbie co prowadzi do wyst¹pienia efektu cytopatycznego i indukuje apoptozê komórek, aktywacja
komórkowa (NK, monocyty, makrofagi) zaka¿onych wirusem komórek beta. Aktywacja reakcji zapalnej i reakcji immunologicznej wywo³anej zaka¿eniem CMV u biorców
przeszczepu mo¿e równie¿ prowadziæ do
destrukcji komórek beta [16]. Badania Hjelmesaeth i wsp. wykaza³y, ¿e czêstoæ wystêpowania cukrzycy potransplantacyjnej
jest czterokrotnie wiêksza u biorców, u których potwierdzono bezobjawowe zaka¿enie
CMV, w porównaniu do biorców bez infekcji. W grupie pacjentów z bezobjawowym
zaka¿eniem CMV obserwowano zmniejszenie sekrecji insuliny [17].
Zwi¹zek z onkogennoci¹
Wirusy indukuj¹ transformacjê nowotworow¹ komórek poprzez aktywacjê odpowiedzi immunologicznej gospodarza w wyniku latentnego zaka¿enia, które zaburza
prawid³ow¹ kontrolê cyklu komórkowego,
procesy angiogenezy i apoptozy. W badaniach in vitro materia³u genetycznego CMV
udowodniono obecnoæ regionów odpowiedzialnych m.in. za hamowanie aktywacji antyonkogenu p53. Obecnoæ materia³u genetycznego wirusa oraz ekspresjê genów
wirusa potwierdzono we wszystkich badanych preparatach glejaków o niskim i wysokim stopniu z³oliwoci sugeruj¹c udzia³
zaka¿enia CMV w ich rozwoju. Zaka¿enie
CMV mo¿e równie¿ wp³ywaæ na aktywacjê
innych onkogennych wirusów takich jak wirus polyoma JC i poprzez dzia³anie synergistyczne przyspieszaæ proces onkogenezy. Za rozwój potransplantacyjnej choroby
limfoproliferacyjnej (PTLD) odpowiedzialne
jest zaka¿enie wirusem Epsteina-Barr
(EBV). Udowodniono, ¿e zaka¿enie CMV
zwiêksza 7-10 razy czêstoæ PTLD zwi¹zanej z zaka¿eniem EBV. Profilaktyczne stosowanie gancyklowiru u biorców nerki redukowa³o o 66% wystêpowanie PTLD w
porównaniu z grup¹ chorych nieotrzymuj¹cych leczenia przeciwwirusowego [11].
Wskazuje siê równie¿ na potencjalny zwi¹zek zaka¿enia wirusem z rozwojem raka
gruczo³u krokowego oraz gruczolakoraka
jelita grubego, w komórkach zmienionych
nowotworowo potwierdzano obecnoæ aktywnego zaka¿enia CMV, ekspresji genów i
produkcji bia³ek wirusa.
Ryzyko przyspieszonej mia¿d¿ycy
i powik³ania sercowo-naczyniowe
Choroby uk³adu kr¹¿enia s¹ najczêstsz¹ przyczyn¹ zgonów biorców przeszczepów. Mia¿d¿yca jest przewlek³ym procesem
zapalnym, w którym bior¹ udzia³ m.in. zaka¿enia, w tym wirusowe. Przeprowadzona przez Kalil i wsp. metaanaliza dnych
2398 biorców alloprzeszczepu, wykaza³a
istotny zwi¹zek pomiêdzy seropozytywnoci¹ CMV i zgonem z przyczyn sercowonaczyniowych [23]. Sagedal i wsp. stwierdzili, ¿e zarówno bezobjawowe zaka¿enie
wirusem, jak i choroba CMV by³y niezale¿nym czynnik ryzyka zgonu biorcy nerki z
funkcjonuj¹cym przeszczepem w okresie
100 dni po zabiegu transplantacji nerki [37].
U biorców serca wykazano korzystny efekt
profilaktyki, gancyklowir w porównaniu z placebo zmniejsza³ czêstoæ wystêpowania

choroby niedokrwiennej serca (38% vs
55%), równie¿ st³umienie subklinicznej replikacji zmniejsza³o ryzyko odrzucania przeszczepu serca i zwalnia³o progresjê waskulopatii [46].
Podsumowanie
Zaka¿enie wirusem Cytomegalii nadal
jest istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na
chorobowoæ i miertelnoæ biorców przeszczepu narz¹dowego. Efekty bezporednie zaka¿enia wobec skutecznoci diagnostyki, dostêpnej terapii i powszechnie stosowanej profilaktyki wydaj¹ siê byæ opanowane. Natomiast rozwój porednich efektów
zaka¿enia wirusem, równie istotnych i wp³ywaj¹cych na czas prze¿ycia zarówno biorcy jak i przeszczepionego narz¹du nadal
stanowi wyzwanie. Nawet bardzo niski poziom replikacji wirusa u biorcy przeszczepu
nerki wp³ywa na modyfikacjê odpowiedzi
immunologicznej i procesów komórkowych
biorcy indukuj¹cych proces odrzucania narz¹du, przewlek³ego jego uszkodzenia czy
te¿ wyst¹pienia powik³añ infekcyjnych, nowotworów, przyspieszonej mia¿d¿ycy czy
cukrzycy. Profilaktyka i leczenie zaka¿enia
CMV istotnie zmniejszy³y chorobowoæ i
miertelnoæ w przebiegu infekcji CMV u
biorców przeszczepów narz¹dowych. Zarówno profilaktyka uniwersalna jak i leczenie wyprzedzaj¹ce okaza³y siê skuteczne w
zapobieganiu chorobie CMV i zmniejszaniu
miertelnoci u biorców przeszczepów. Doniesienia literaturowe potwierdzaj¹ tak¿e
korzystny wp³yw profilaktyki CMV na efekty
porednie, jednak pe³niejsza ocena skutecznoci w zapobieganiu efektom porednim
zaka¿enia CMV wymaga dalszych badañ i
odleg³ych obserwacji. Nasze postêpowanie
zmieni³o naturalny przebieg zaka¿enia CMV
i obecnie nowym zadaniem wymagaj¹cym
dalszych badañ jest póna infekcja CMV.
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