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   Anket    Soru (n)                             Yanıt veren
                         A YDA   U ÖÜ Toplam 
Renal tx   13 0         4 (1P)    2(1P)   8(3P)     14(5P) 
Enf.ve Nör.     6                7         0          2       10         19
Göğüs Hst       5                1         0          1         0           2 
Yenidoğan       5                2         1           0        0           3
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Böbrek transplant alıcısı 34 yaşındaki erkek 
hastanın kreatinin klirens değerlerinde yükselme 
var. Polyoma nefropatisi açısından değerlendirilen 
hastanın idrarda JCV DNA’sı 98 kopya/ml, BKV 
DNA’sı 5400 kopya/ml ve kanda JCV DNA negatif, 
BKV DNA 1050 kopya/ml pozitif saptandı. Olgunun 
değerlendirmesi nedir?

a) Polyoma ile ilgili bir nefropati söz konusu değildir 
b) JCV nefropatisi
c) BKV nefropatisi 
d) JCV + BKV nefropatisi
e) Olası BKV nefropatisi 

A.14
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Böbrek transplant alıcısında BKV nefropatisinde 

kesin tanı hangi test ile konur?
a) Kreatinin klirensinin yükselmesi
b) Idrarda decoy hücrelerinin saptanması
c) Idrarda BKV DNA pozitifliği 
d) İdrarda VP1 mRNA pozitifliği
e) Idrarda viral yükün >10 000 000 k/ml pozitifliği 
f) Kanda BKV DNA pozitifliği
g) Kanda viral yükün >10 000 k/ml pozitifliği 
h) Viral yükün idrarda >10 000 000 k/ml ve 
kanda >10 000 k/ml pozitifliği 
i) Renal dokunun histopatolojik değerlendirilmesi 

Böbrek Transplantasyonu

        14
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Transplantasyon öncesi EBV seropozitif pediatrik renal 

transplantasyon olgusunda post transplant 5. ayda 
kanda bakılan EBV DNA düzeyi 500 kopya/ml saptanıyor. 
Klinik yakınma ve rutin bulgusunda sorun olmayan hastada 
yaklaşımınız nedir?
a) Olgunun EBV ile ilişkili bir hastalığı yoktur. Izlem 
gerekmez
b) Olgunun EBV ile ilişkili bir hastalığı yoktur. EBV DNA 
bir hafta sonra tekrarlanabilir
c) EBV enfeksiyonu açısından preemptif tedavi uygulanır
d) Olgu EBV ile ilişkili post transplant lenfoproliferatif 
hastalık (PTLH) açısından değerlendirilmeli 
ve izlenmelidir

Böbrek Transplantasyonu

          2

          2

          11
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Böbrek transplantasyonu yapılan hastanın 

   CMV hastalığı açısından takibinde aşağıdaki 
   testlerden hangisini öncelikle tercih edersiniz?
a) CMV IgM ve CMV IgG
b) Hücre kültürü ile CMV araştırılması
c) Kantitatif CMV DNA tayini
d) CMV antijenemi testi 

Böbrek Transplantasyonu

           14

D.14

           1
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Başka bir şehirde ikamet etmekteyken hastanenizde böbrek 
transplantasyonu yaptığınız hastanız nakilden 3 ay sonra, kontroller için geri 
gelme kararı ile evine döndü.  Bir hafta sonra telefon açarak halsizlik, 
boğaz ağrısı, iştahsızlık şikayetlerinin olduğunu bildirdi. Tam donanımlı bir 
laboratuvarda tam kan sayımı, BUN, kreatinin ve kanında kantitatif CMV 
DNA testi yaptırmasını söylediniz. Test sonucunda tam kan sayımı, BUN, 
kreatinin değerleri normal sınırlar arasında, CMV DNA ise 1000 kopya/mL 
olarak çıktı (Transplantasyon öncesi CMV serolojisi D+/R+ olan hastanızın 
taburcu olmadan hemen önce sizin merkezinizde çalışılan CMV DNA testi 
negatif idi). Bu durumda aşağıdakilerden hangi yaklaşımı tercih edersiniz?
a) CMV aktivasyonu olduğunu düşünüp, gansiklovir/valgansiklovir  ilaç 
başlamak üzere hastayı merkezinize çağırırsınız
b) Hastanın yaşadığı şehirde bildiğiniz bir merkeze hastayı yönlendirir 
  gansiklovir/valgansiklovir başlanması için doktor arkadaşınıza bilgi verirsiniz
c) Hastayı merkezinize çağırır, tedavi başlamadan önce kantitatif CMV DNA 
testini kendi laboratuvarınızda tekrarlarsınız
d) Herhangi bir şey yapmazsınız. Bir ay sonra testi tekrarlatmasını 
söylersiniz.

Böbrek Transplantasyonu

      5

      7

      2
D.14
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Böbrek transplantasyonu yaptığınız hastanız 

transplantasyon sonrası 3.ayda  ishal yakınması ile başvurdu. 
Dışkıda bakteriyolojik kültürlerde ve parazitolojik direkt bakı ve 
antijen testlerinde pozitiflik saptanmadı. CMV koliti olabileceği 
düşüncesi ile kanda CMV DNA testi istediniz ve onun sonucu  
da negatif geldi. Ne yaparsınız?
a) Kolitin başka bir etkene bağlı olduğunu düşünürüm
b) Testin sorumlusu uzmanla konuşurum, önereceği başka bir    
    test olup olmadığını sorarım
c) Testi hemen tekrarlarım
d) Dışkıda CMV DNA testi isterim
e) Kolonoskopi yapıp inflamasyonlu alanlardan biyopsi alıp   
    patolojiye gönderirim
f) Gansiklovir/valgansiklovir tedavisine başlarım

Böbrek Transplantasyonu
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Böbrek transplantasyonu yapılan hasta, 6 aylık yüksek doz 

valasiklovir profilaksisinde iken transplantasyon sonrası 2. ayda 
CMV DNA testi <150 kopya/mL (düşük pozitif) çıkıyor. Ne 
yaparsınız?
a) Sonucu negatif kabul ederim
b) Sonucu pozitif kabul ederim ve 
   gansiklovir/valgansiklovir başlarım
c) Transplantasyon öncesi CMV serolojisine göre 
   değerlendiririm

Böbrek Transplantasyonu

         1

         13
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Böbrek transplantasyonu yapılan hastada 

   CMV DNA testi 233 kopya/mL pozitif olarak 
   rapor ediliyor. Hastanızı takip etmeye karar 
   veriyorsunuz. Testi hangi sıklıkta tekrarlarsınız?
a) Haftada iki defa
b) Haftada bir defa
c) 15 günde bir defa
d) Ayda bir defa

Böbrek Transplantasyonu

         5

         9
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Böbrek transplantasyonu yaptığınız, kanda 

CMV DNA’sı 100 000 kopya/mL olarak ölçülen 
hastanızda CMV’ye bağlı nefropati düşünerek 
valgansiklovir tedavisi başladınız. Tedavi 
sürecinde CMV DNA’yı hangi sıklıkla istersiniz?

a) Haftada iki defa
b) Haftada bir defa
c) 15 günde bir defa
d) Ayda bir defa

Böbrek Transplantasyonu

            4
            9

Kraft CS, et al. Clin Infect Dis 2012D.14
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Acil servise iki gündür ateş ve bilinç bulanıklığı ile 
başvuran 37 yaşındaki erkek hastanın yapılan beyin MR 
tetkikinde temporal lob tutulumu saptanıyor. 
 A- Ön tanısı ensefalit olan hastadan kesin tanısı için ilk 
etapta hangi mikrobiyolojik testleri istersiniz?

a) Kanda HSV IgM
b) Kanda kantitatif HSV DNA
c) BOS'ta HSV DNA
d) Kanda enterovirus IgM
e) Kanda kantitatif enterovirus RNA
f) BOS'ta enterovirus RNA
g) Hepsi 

SSS enfeksiyonu
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Acil servise iki gündür ateş ve bilinç bulanıklığı ile 

başvuran 37 yaşındaki erkek hastanın yapılan beyin MR 
tetkikinde temporal lob tutulumu saptanıyor. 

B- Ampirik antiviral başlanan olguda BOS tetkikinde 
herpes simpleks DNA negatif ve enterovirus RNA 
negatif saptanırsa yorumunuz nedir?

a) Olgunun kesin tanısı MR sonucu ile HSV ensefalitidir. 
b) Olgu enterovirus ve HSV ile ilişkili bir ensefalit 
değildir. Ensefalit etkeni olabilecek diğer virusların   
BOS'ta nükleik asit testleri bakılır
c) Olgu olasılıkla HSV ensefalitidir. Üç gün sonra HSV 
DNA tekrar bakılmalıdır. 

SSS enfeksiyonu
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       10
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HIV pozitif olguda izlenen davranış değişikliklerinin 
eşlik ettiği yavaş progresif demansiyel bir tablo 
nedeniyle gelen olguda görme alanı defektleri ve 
MR’da multifokal, geniş, kontrast tutmayan ak madde 
hiperintensiteleri görülmüştür. Optik sinir ve omurilik 
tutulumu izlenmeyen olguda  BOS incelemesinde ılımlı 
pleositoz ve ılımlı protein artışı izlenmiştir. 
Mikrobiyolojik açıdan öncelikle BOS'ta bakılmasını 
istediğiniz test hangisidirgereken test hangisidir?

a) HIV RNA 
b) CJH açısından prion proteini
c) JCV DNA
d) Batı Nil virus RNA

HIV enfeksiyonu

        8

        10

A.19
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Pnömoni ile başvuran immünyetmezlikli hastada 

bronkoalveolar lavaj sıvısında istenilen CMV DNA 
testi sonucu pozitif rapor ediliyor.

a) Olgu kesin CMV pnömonitidir ve tedavi başlanır
b) BAL'da viral yük bakılır, CMV DNA >1000 IU/mL 

ise anlamlıdır
c) BAL'da CMV DNA pozitifliği kesin CMV 

pnömonitis tanısı için yeterli değildir. Kesin tanı 
dokuda virusun gösterilmesi ile konur

AC enfeksiyonu

A
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Hepatosplenomegali ve trombositopeni nedeni ile 
intrauterin enfeksiyon etyolojisinin araştırıldığı 34 
haftalık doğan 2 günlük erkek bebekte CMV IgM 
negatif, Rubella IgM negatif, Toxoplasma IgM negatif 
olarak rapor ediliyor. Bu bebekte konjenital CMV 
enfeksiyonu tanısı için yorumunuz nedir?

a) CMV IgM negatif olduğu için konjenital CMV 
enfeksiyonu yoktur

b) Kanında CMV DNA bakılmasını isterim
c) İdrarında CMV DNA bakılmasını isterim
d) CMV IgG avidite testi yapılmasını isterim

D

Konjenital CMV enfeksiyonu

       1
       1
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CMV DNA sonucunun hangi birimde 

raporlanmasını istersiniz?
a) Kopya/mL
b) IU/mL
c) Kopya/Reaksiyon
d) Genom/mL
e) Fark etmez

       14

       4
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Viral nükleik asit (PCR vb) test sonuçları ile ilgili bir 

sorun yaşadığınızda ne yapıyorsunuz?
a) Testin sorumlusunu tanıyorum, onu arayıp sorarım
b) Bugüne kadar soracağım bir şey olmadı
c) Laboratuarı ararım, bilen birisini bulmaya çalışırım
d) Testin sorumlusunu tanımıyorum, ancak laboratuarı 
aradığımda beni ilgili kişiye yönlendiriyorlar

Moleküler Test Sonuçlarında Klinisyen 
Farkındalığı
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Viral nükleik asit (PCR vb) test sonuçlarının 
size raporlanması ile ilgili olarak ne 
düşünüyorsunuz?

a) Verilen bilgi çok yetersiz, laboratuvara sorularım 
için ulaşmam gerekiyor

b) Verilen bilgilere ek olarak bazen daha detaylı 
bilgiye gereksinim duyuyorum. Raporda sıklıkla 
................................................. konusunda 
eksik bilgi oluyor.

c) Test sonucu konusunda detaylı bilgi veriliyor

Moleküler Test Sonuçlarında 
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Viral nükleik asit (PCR vb) testlerinin 

sonuçlanma süresi ile ilgili hasta yönetiminde 
en çok sıkıntı yaşadığınız testleri yazınız.

a) Sıkıntı yaşamıyorum
b) Sıkıntı yaşadığım  testler ; 
.............................................................

       28
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Sonucun yanında normal değer olsun 

Sonuç geç çıkıyor (HSV, solunum yolu virüsleri)

Pediatrik hastalarda “yetersiz kan” sorunu    

log10 değerleri kafamı karıştırıyor

Zaman zaman kitin olmadığı bildiriliyor

1
5

2
1

1

Moleküler Test Sonuçlarında 
Klinisyen Farkındalığı: Sorunlar
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Polyoma virusların ve herpesvirusların (CMV, 

EBV) kantitatif değerlendirmeleri halen sorunlu

26
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Polyoma virusların ve herpesvirusların (CMV, 

EBV) kantitatif değerlendirmeleri halen sorunlu
Böbrek transplantasyon grubu BKV ve CMV 

hastalığında kesin tanının dokuda virusun 
gösterilmesi ile olacağını biliyor
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Polyoma virusların ve herpesvirusların (CMV, 

EBV) kantitatif değerlendirmeleri halen sorunlu
Böbrek transplantasyon grubu BKV ve CMV 

hastalığında kesin tanının dokuda virusun 
gösterilmesi ile konacağını biliyor
Posttransplant CMV izleminde farklı merkezlerde 
farklı kitlerle çalışılan CMV DNA testlerinin 
sonuçlarının farklı olabileceğinin farkındalığı eksik
“Nükleik asit testlerinde standardizasyon sorunlu”
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Transplantasyon sonrasında CMV 

pozitifleştiğinde hızlı virus dinamiği nedeni ile sık 
takip (1-2/hafta) yapılması gerektiği farkındalığı 
eksik. Antiviral tedavi sırasındaki izlem sıklığında 
sorun yok

29
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Transplantasyon sonrasında CMV 

pozitifleştiğinde hızlı virus dinamiği nedeni ile sık 
takip (1-2/hafta) yapılması gerektiği farkındalığı 
eksik. Antiviral tedavi sırasındaki izlem sıklığında 
sorun yok
Viral ensefalit tanısında test isteminde ciddi sorun 

yok. Ancak özellikle HSV ensefaliti erken 
döneminde bakılan NAT negatifliğinde klinik 
şüphe kuvvetli ise test tekrarının önemli olduğu 
hatırlatılmalı

30
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Böbrek transplantasyonunda CMV izleminde virus 

dinamiği hızlı olduğu için 1-2/hafta sıklığında CMV 
DNA bakılmalı. Tedavi sırasındaki izlem 
sıklığında sorun yok
Viral ensefalit tanısında test isteminde ciddi sorun 

yok. Ancak özellikle HSV ensefaliti erken 
döneminde bakılan NAT negatifliğinde klinik 
şüphe kuvvetli ise test tekrarının önemli olduğu 
hatırlatılmalı
Konjenital CMV enfeksiyonu tanısında test ve 

örnek seçimi sorunlu
31
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Viral NAT raporlarında sonuçların bildirileceği 

birim (IU/mL, kopya/mL gibi) Tıbbi Mikrobiyoloji 
uzmanının yönlendirmesi ile planlanmalı

32
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Viral NAT raporlarında sonuçların bildirileceği birim 

(IU/mL, kopya/mL gibi) Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanının 
yönlendirmesi ile planlanmalı
Klinisyen; 

- NAT test sorumlularını tanıyor ve onlara 
ulaşabiliyor

- Test konusunda çoğunlukla detaylı bilgi 
verildiğini düşünüyor ve sıkıntı yaşanmadığını ifade 
ediyor

- Kit sürekliliği ve HSV, solunum yolu virusları ile 
ilgili sonuçların geç çıkmasından ve ayrıca 
sonuçların log10 formatında verilmesinden yakınıyor 33
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“Söylediklerin; karşındakinin 
anladığı ile sınırlıdır”

Anonim



İlginiz için teşekkür 
ederiz


