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CMV Bağışıklık sistemi baskılanmış 
kişilerde önemli hastalık etkenidir.
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Giriş ve Amaç:

CMV Seroprevalansı

Gelişmiş ülkelerde → %50-60

−Seropozitiflik yaşla birlikte 

artıyor

Gelişmekte olan ülkelerde →%90-100

− Seropozitiflik çok erken

yaşlarda başlıyor

Türkiye’de seropozitiflik oranı → %85-95



UL55 gen bölgesi tarafından kodlanan gB major zarf proteinidir.

Virusun konak hücreye bağlanması, hücreden hücreye geçiş ve infekte hücrelerin füzyonundan sorumludur.

Humoral ve hücresel yanıtın majör hedefidir.

Başlıca 4 genotipi (gB1-4) var. Nadir olarak gB5-7 genotipleri de bildirilmiştir.

Bu gen bölgesinde oluşan genetik varyasyonların virusun hücre tropizmini, hastalığın klinik seyrini ve 

patogenezini etkilediği ne dair yayınlar mevcuttur.

Giriş ve Amaç:



Giriş ve Amaç:

Çalışmamızın amacı farklı klinik örneklerde 
CMV glikoproten B genotiplerinin belirlenmesi 
ve klinik örnekler arasında genotip dağılımı  
açısından farklılıkların olup olmadığının 
araştırılması idi.



Gereç Yöntem:

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi 
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Moleküler Mikrobiyoloji 
Laboratuvarına 2011-2015 tarihleri arasında gönderilen ve 
CMV DNA’sı pozitif bulunan 46 hastaya ait toplam 49 örnek 
çalışıldı.

 NA Ekstraksiyonu
 Nested PCR İle CMV gB Gen Bölgesinin Çoğaltılması 
Sanger DNA dizi Analizi 
 Filogenetik Analiz
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Hastalarda gB genotip dağılımı (n=46)

* Bir KİT hastasının  farklı zamanlarda gelen örneklerinden birinde gB1, diğerinde gB2 genotipi saptandı

Genotip Sayı %

gB1 23 49

gB2 14 29,8

gB3 5 10,6

gB4 5 10,6

Toplam 47 100



• Örnek türlerine göre genotip dağılımı

Örnek No.(%)  gB genotip

1 2 3 4

Erişkin plazma (n=20) 7 (35) 8 (40) 3 (15) 2 (10)

Yenidoğan plazma (n=8) 5 (62,5) 2 (25) 1(12,5)    

Biopsi (n=9) 4 (44,44) 2 (22,23) 1 (11,1) 2(22,23)

Kornea( n=6) 5 (83,34) 1(16,66)

BAL (n=2) 1 (50) 1 (50)

BOS (n=1) 1(100)

İdrar (n=3) 3 (100)

• Çalışmamızda farklı hasta gruplarına ait farklı klinik 
örneklerden elde edilen CMV izolatlarında gB 
genotiplerinin dağılımı araştırıldı ve bugüne kadar 
tanımlanmış olan CMV gB genotipleri farklı oranlarda 
saptandı. 

• Toplamda en sık saptanan genotip gB1 oldu

• Kırk altı hastadan toplam 49 örnekte gB genotip 

dağılımı  gB1 %51,02, gB2 %28,57, gB3 %10,2, 

gB4 %10,2 olarak belirlendi. 

• Karışık genotip bulunmadı. 

• Genotiplerin farklı örnek türlerine göre 

dağılımları arasındaki farklılıklar istatiksel açıdan 

değerlendirildiğinde anlamlı bir fark saptanmadı. 



• Genotiplerin hasta tanılarına göre 
dağılımı

Tanı

No.(%) gB genotip

gB1 gB2
gB3 gB4

KİT hastaları 7 (35,0) 7 (35,0) 3 (15,0) 3 (15)

Solid organ tranplant alıcısı 0 2 (66,7) 0
1(33,

3)

Konjenital CMV 6 (66,7) 2 (22,2) 1(11,1) 0

Diğer
12(70

,6)

3

(17,6)
1(5,9)

1(5,9)

Toplam 25 (51,0) 14 (28,6) 5(10,2) 5 (10,2)

• KİT ve SOT alıcıları, SOT hasta sayısının düşük
olmasından dolayı transplant alıcıları grubu olarak
birleştirilerek yapılan istatiksel analizlerde transplant 
alıcıları ile konjenital CMV tanı grubu arasında
genotip dağılımı bakımından anlamlı bir fark
bulunamadı.

• Transplant alıcıları ile “diğer” hasta grubunu
karşılaştırdığımızda ise gB1 açısından anlamlı bir
fark gözlendi (p=0,02).

• Transplant alıcılarında (n=23) gB1 genotipinin

bulunma oranı %30,4 (7/23)  iken, “diğer” 

grup içerisinde yer alan hastalarda bu oran

%70,6 (12/17) olarak saptandı. 

• Yine çalışmaya dahil edilen konjenital ve “diğer” 
hasta grubunun toplamında gB1 genotipi %69,2 
(18/26) olarak belirlendi. 

• Transplant alıcılarındaki gB1 sıklığı çalışma 
grubunda yer alan geri kalan hastalarının 
toplamı ile karşılaştırıldığında da istatiksel
açıdan anlamlı bir fark bulundu (p=0,006). 



• Genotiplerin hasta tanılarına göre 
dağılımı

Tanı

No.(%) gB genotip

gB1 gB2
gB3 gB4

KİT hastaları 7 (35,0) 7 (35,0) 3 (15,0) 3 (15)

Solid organ tranplant alıcısı 0 2 (66,7) 0
1(33,

3)

Konjenital CMV 6 (66,7) 2 (22,2) 1(11,1) 0

Diğer
12(70

,6)

3

(17,6)
1(5,9)

1(5,9)

Toplam 25 (51,0) 14 (28,6) 5(10,2) 5 (10,2)

• KİT alıcılarına ait örneklerde genotip
dağılımı gB1 %35, gB2 %35, gB3 
%15, gB4 %15 olarak saptandı. 

• Seropozitiflik oranının yüksek

olmasına rağmen bir KİT hastasının

farklı zamanda gelen iki klinik

örneğinden ilkinde gB1, diğer gelen

örneğinde gB2 genotipinin

saptanması yeni bir suşla

reinfeksiyon olasılığına işaret

etmektedir.

• Karaciğer transplantasyonu yapılan
bir hastanın örneğinde gB4 bulundu. 



Çalışmamız Çolak ve Arkadaşları Kılıç ve Arkadaşları

gB1 gB2 gB3 gB4 gB1 gB2 gB3 gB4 gB1 gB2 gB3 gB4 Miks

KİT hastaları 35 35 15 15 33 50 17 35,71 14,28 0 50

Solid organ 

tranplant alıcısı                                            
0 66,7 0 33,3 36 21 43

Konjenital 

CMV
66,7 22,2 11,1 0 75 25 0

Diğer 70,6 17,6 5,9 5,9

Toplam 51 28,6 10,2 10,2 45 9 19 3 24

* % oranlar sunulmuştur



Sonuç;

En sık saptanan genotip gB1 
Karışık genotip bulunmadı. 
gB1’in transplant alıcıları dışındakı hastalarda istatiksel 
olarak anlamlı derecede yüksek bulunması gB’nin hücreye 
giriş ve immun sistem açısından belirleyici bir molekül 
olmasından kaynaklanmış olabilir.



Sonuç;

Dünyada farklı coğrafi bölgelerde ve farklı hasta gruplarında CMV gB
genotiplerinin araştırıldığı çalışmalara rağmen gB genotiplerinin CMV 
hastalığının gelişiminde ve patogenezindeki rolü hala bütün yönleri ile 
açıklığa kavuşturulamamıştır. Bu alanda daha fazla ve kontrollü 
çalışmanın yapılması gerekmektedir. Ayrıca CMV gB genotiplerinin
coğrafi bölgelere ve hasta gruplarına göre dağılımlarının 
belirlenmesinin tedavi, önleme ve aşı geliştirilmesine yönelik çabalar 
açısından önemli olacağı yadsınamaz.



Teşekkürler




