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REZUMAT
Infecţiile virale posttransplant de celule stem hematopoietice sunt raportate cu o incidenţă redusă comparativ 
cu infecţiile fungice sau bacteriene, dar frecvent au evoluţie mai gravă şi mortalitate ridicată. Acest studiu 
analizează a) incidenţa şi evoluţia infecţiilor virale şi b) corelaţia cu tratamentul imunosupresor pe un lot de 
13 pacienţi pediatrici care au efectuat transplant de celule stem hematopoietice în Centrul de Transplant 
Medular, Institutul Clinic Fundeni, Bucureşti. Toţi pacienţii au fost monitorizaţi cu RT-PCR pentru CMV, EBV, 
ADV, VZV, HSV-1,HHV-6, HHV-8 şi Nested PCR pentru JCV, BKV. Testarea virală a permis identifi carea în 6 
din 13 cazuri a reactivării CMV, în 3 cazuri a bolii CMV, 1 caz de reactivare EBV, 1 caz de encefalită HHV-6, 
2 cazuri de cistită cu poliomavirusuri. Aspectele clinice cele mai severe au fost asociate cu imunosupresia 
agresivă pentru tratamentul reacţiei de grefă contra gazdă. Detectarea precoce şi tratamentul specifi c 
reprezintă cei mai importanţi factori prognostici ai infecţiei virale.
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ABSTRACT
Viral infections after stem cell transplant are less frequently reported compared to bacterial or fungal 
infections, but ussualy are more severe and associated with high mortality. This study analyzes the incidence 
and outcome of viral infections and correlation with immunosuppressive therapy in 13 patients receiving 
allogeneic stem cell transplantationin Bone Marrow Transplant Center, Fundeni Clinical Institute, Bucharest. 
All patients were monitorized with RT-PCR for CMV, EBV, ADV, VZV, HSV-1,HHV-6, HHV-8 and with Nested 
PCR for JCV, BKV. The viral diagnosis showed 7 out 13 cases reactivation of CMV, 3 cases of CMV disease, 
1 case of EBV reactivation, 1 case of HHV-6 encephalitis, 2 cases of polyomavirus cystistis. The most severe 
clinical aspects have been associated with severe immunosupresion for GVHD. Early detection of viral 
infection and appropriate treatment are very important factors for outcome.
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INTRODUCERE 

Infecţiile virale reprezintă o complicaţie majoră 
a transplantului de celule stem hematopoietice, cu o 
incidenţă mai redusă comparativ cu infecţiile fun-

gice sau bacteriene, dar frecvent cu evoluţie mai 
gravă şi mortalitate ridicată. Ȋn cazul pacienţilor 
transplantaţi, replicarea virală şi progresia către 
boală sunt determinate de factori specifi ci, depen-
denţi de pacient, de donator şi de virus. Această 
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interacţiune complexă este modulată de terapia 
imunosupresoare şi de impactul asupra imunităţii 
celulare specifi ce antivirale. Virusurile care pot de-
termina cel mai frecvent infecţii postransplant sunt: 
a) virusurile herpetice [virusul citomegalic (CMV), 
virusul Epstein-Barr (EBV), virusurile herpetice 6, 
7, 8 (HHV6, HHV7, HHV8), herpes simplex 1 şi 2 
(HSV1, HSV2), virusul varicelo-zosterian (VZV)]; 
b) adenovirusurile (AdV) A,B, C, D, E, F; c) 
virusurile polyomatoase (BKV, JCV); d) entro-
virusurile; e) parvovirusul B19; f) virusul sinciţial 
respirator; g) virusurile infl uenza A şi B; h) virusurile 
parainfl uenza 1,2,3. Introducerea testelor de identi-
fi care virală bazate pe tehnici PCR (polymerase 
chain reaction) permite adoptarea strategiilor de 
tra ta ment preemptive, dar utilizarea unei moni-
torizări extensive a reactivărilor virale posttrans-
plant este costisitoare (1). Cunoaşterea incidenţei şi 
epidemiologiei locale a diverselor infecţii virale 
posttransplant permite adoptarea unui screening 
restrictiv doar pentru anumiţi viruşi, care să permită 
o intervenţie terapeutică în timp util, cu un raport 
cost-benefi ciu maxim. 

OBIECTIVE 

Am realizat un studiu retrospectiv pentru a ana-
liza: a) incidenţa şi evoluţia infecţiilor virale post-
transplant de celule stem hematopoietice (CSH) la 
pacienţii pediatrici la care s-a realizat monitorizarea 
prin tehnici PCR; b) interrelaţia dintre infecţia vi-
rală şi statusul imunosupresiei necesare pentru con-
trolul reacţiei de grefă contra gazdă (GVHD – graft 
versus host disease).

MATERIAL ŞI METODĂ

Lotul de studiu a inclus 13 copii care au efectuat 
transplant CSH de la donator familial în Centrul de 
Transplant Medular al Institutului Clinic Fundeni. 
Studiul realizat este retrospectiv. Compatibilitatea 
HLA între donator şi primitor a fost demonstrată la 
nivel allelic pentru locii HLA de clasa I şi II. Înainte 
de transplant s-a realizat analiza ELISA pentru anti-
corpi specifi ci IgG şi IgM pentru CMV şi EBV atât 
la donator, cât şi la primitor. Consimţământul in-
format a fost semnat înainte de procedura de trans-
plant de către familiile pacienţilor. Profi laxia infec-
ţiilor virale s-a realizat cu Aciclovir. Detectarea 
infec ţiilor virale s-a realizat prin teste RT-PCR 
pentru CMV, EBV, HSV1, HHV6, HHV8, ADV, 
VZV şi teste Nested PCR pentru JCV şi BKV. 
Moni torizarea infecţiilor virale cu CMV şi EBV s-a 
realizat săptamânal, până în ziua 100 posttransplant 

şi ulterior lunar, pe toata durata administrării trata-
mentului imunosupresiv la pacienţii cu reacţie de 
grefă contra gazdă. Testele de identifi care virală 
extinse s-au realizat la apariţia febrei de etiologie 
ne precizată sau a unor simptome posibil asociate 
cu infecţii virale posttransplant. Aprecierea stadiului 
reacţiei de grefă contra gazdă s-a realizat cu ajuto-
rului criteriilor NIH. (2) 

În cazul monitorizării CMV, valoarea pozitivă 
cut-off de la care s-a iniţiat tratamentul preemptiv a 
fost considerată diferit în funcţie de momentul post-
transplant: a) în primele 100 zile posttransplant, 
valoarea cut-off a variat între 100-500-1000 copii/
ml, ţinând cont de factorii de risc prezenţi, b) după 
ziua 100 posttransplant, s-a iniţiat tratamentul spe-
cifi c anti CMV pentru valori >1.000 copii/ml sau în 
cazul creşterii semnifi cative a numărului de copii 
(de exemplu, creşterea de peste 5 ori a nivelului ba-
zal în decurs de 2 săptămâni). (3)

În cazul monitorizării EBV, valoarea pozitivă 
cut-off a fost considerată 1.000 copii/ml.

Au fost utilizate următoarele defi niţii:
Reactivarea virală – a fost defi nită prin valori • 
pozitive, peste valoarea de cut-off, ale testelor 
PCR;
Boala virală – a fost defi nită prin valori po-• 
zitive ale testelor PCR, la care se adaugă 
manifestări de organ şi/sau confi rmare histo-
patologică;
Recurenţa virală – a fost defi nită prin reacti-• 
vări virale multiple.

REZULTATE 

Caracteristicile lotului de 13 pacienţi pediatrici 
la care s-a efectuat allotransplant de celule stem 
hematopoietice sunt redate în Tabelul 1.

Infecţia cu virusuri herpetice
a. Infecţia CMV
Infecţia CMV posttransplant a reprezentat cel 

mai frecvent eveniment, fi ind înregistrat la 7 din 13 
pacienţi (53,8%). Monitorizarea virusologică pen-
tru CMV a demonstrat reactivarea virală în 6 cazuri 
(46,15%), cu o încărcătură virală între 280-35.000 
copii/ml. Într-un singur caz s-a diagnosticat boala 
CMV per primam, bolnavul fi ind fără GVHD, după 
ziua +100, nu benefi cia de program de monitorizare 
virusologică. Terapia preemptivă cu valganciclovir 
oral a determinat negativarea probelor virusologice 
în interval de 30-45 de zile la 4 din cei 6 copii cu 
reac tivări CMV. 
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Boala CMV a fost stabilită în 3 cazuri (23%):
– 1 caz cu gastroenterită CMV demonstrată prin 

viremie 22.000 copii/ml, hiperemia mucoasei gas-
tro duodenale (endoscopie digestivă superioară) şi 
biopsia de mucoasă intestinală care arată prezenţa 
de incluzii celulare înconjurate de un halou clar, 
realizând aspectul de „ochi de bufniţă“ şi răspuns 
favorabil la terapia cu ganciclovir. Pacientul, diag-
nosticat cu leucemie acută mieloblastică, a dez-
voltat boală CMV tardivă, după ziua +100, în ab-
senţa GVHD; nu se afl a în program de 
mo ni   to  rizare.

– 1 caz de pneumonie severă CMV (a necesitat 
suport ventilator pentru insufi cienţă respiratorie 96 
de ore) demonstrată prin viremie 675 copii/ml, 
aspect radiologic de pneumonie interstiţială cu 
răspuns la terapia cu ganciclovir. Acest pacient a 
prezentat recurenţe ale reactivării CMV, dar trebuie 
men ţio nată şi non-complianţa la terapia cu 
valganciclovir. Infecţia CMV a reprezentat un 
trigger pentru GVHD la nivel pulmonar.

– 1 caz de hepatită asociată cu encefalită severă 
CMV (a necesitat suport ventilator pentru controlul 
HTA şi convulsiilor 36 de ore) demonstrată prin 
viremie 35.000 copii/ml în ser, viremie 600 copii/
ml în lichidul cefalo-rahidian, aspectul imagistic 
(re zonanţă magnetică cerebrală) cu leziuni ale 
substanţei albe sugestive pentru encefalită virală. 

Pacientul a dezvoltat boala CMV sub tratament cu 
valganciclovir iniţiat în urmă cu 7 zile, când moni-
torizarea virală a arătat peste 45.000 copii/ml. Acest 
pacient a prezentat, concomitent cu boala CMV, şi 
cistită cu JCV. Evoluţia a fost favorabilă sub trata-
ment cu ganciclovir.

Recurenţa infecţiei CMV a fost înregistrată în 2 
cazuri (15,4%). 

b. Infecţia EBV
Reactivarea infecţiei EBV s-a înregistrat într-un 

singur caz (7,7%) şi a evoluat către boală limfo-
proliferativă posttransplant la un pacient cu anemie 
aplastică formă foarte severă. Evoluţia a fost nefa-
vorabilă şi a determinat decesul. 

c. Infecţia HHV-6
Encefalita HHV-6 s-a înregistrat la un pacient 

(7,7%) cu convulsii, hiponatremie severă şi viremie 
280 copii/ml. Reducerea imunosupresiei asociată 
cu tratament suportiv şi ganciclovir a avut efect 
favorabil asupra evoluţiei clinice. 

Infecţia cu polyomavirusuri
a. Infecţia JCV
Cistita hemoragică cu JCV a fost diagnosticată 

la un pacient (7,7%) cu allotransplant medular 
pentru beta talasemie majoră concomitent cu boala 
CMV (hepatită şi encefalită). Testele Nested PCR 
au fost pozitive atât în sânge, cât şi în urină, iar 
ecografi a vezicală a arătat îngroşarea semnifi cativă 
a mucoasei vezicale. Evoluţia cistitei a fost înde-
lungată (6 săptămâni), a necesitat tratament suportiv 
şi antialgic intens şi a răspuns doar la reducerea 
tratamentului imunosupresor.

b. Infecţia BKV
Cistita hemoragică cu BKV a fost înregistrată la 

un pacient (7,7%) cu allotransplant de celule stem 
hematopoietice pentru leucemie acută mieloblastică; 
testele Nested PCR au fost pozitive în ser şi urină. 
Evoluţia cistitei a fost îndelungată (9 săptămâni) şi 
a răspuns doar la reducerea tratamentului imuno-
supresor.

Alte infecţii virale – HSV, VZV, ADV, HHV-8 
nu au fost identifi cate în lotul analizat.

În Tabelul 2 sunt prezentate complicaţiile infec-
ţioase şi statusul reacţiei de grefă contra gazdă 
(GVHD).

DISCUŢII 

Pe lotul analizat am înregistrat o incidenţă a 
vire  miei de 53,8% pentru CMV (46,15% reactivare 

TABELUL 1. Caracteristici clinice ale lotului de studiu
Caracteris  ca Nr.
Sursa de celule stem
– Celule stem periferice
– Măduvă osoasă
– Cordon ombilical 

11/13 
1/13
1/13

Sex donor/sex receptor
– F/M
– F/F
– M/F
– M/M

4
2
3
4

Vârsta 
– Mediană
– Limite 

7
1-16

Diagnosti c 
– LAL
– LAM
– Insufi cienţă medulară
– Talasemie majoră

3
5
4
1

Condiţionare 
– Mieloablati vă
– Non-mieloablati vă

11
 2

Status CMV
– D+/R+
– D+/R-

13
 0

Status EBV
– D+/R+
– D+/R-

12
 1
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CMV şi 23% boală CMV) şi de 7,7% pentru EBV, 
HHV6, BKV şi JCV. Reactivarea CMV a fost cel 
mai frecvent eveniment infecţios viral în evoluţia 
posttransplant, determinat de inefi cienţa profi laxiei 
cu aciclovir la această categorie de pacienţi. În 
contrast, nu am înregistrat niciun caz de infecţie cu 
HSV sau VZV, virusuri care sunt efi cient supresate 
de către aciclovir. Matthes-Martin & colab. (4) 
raportează o incidenţă de 36% a infecţiei CMV pe 
un lot de 98 de pacienţi pediatrici posttransplant de 
celule stem hematopoietice. Incidenţa de peste 68% 
a reactivării CMV este raportată pe un grup de 116 
pacienţi adulţi cu transplant de celule stem hema-
topoietice. (5) Factorii de risc pentru infecţia CMV 
sunt GVHD stadiul II-IV şi statusul CMV donor 
pozitiv – receptor negativ (6). Incidenţa crescută a 
infecţiei CMV pe lotul nostru poate fi  atribuită unui 
procent crescut de forme severe de GVHD (stadiul 
II-IV) 46% sau foarte severe (stadiul III-IV) 30,8%. 
Pe lotul nostru am înregistrat doar combinaţia CMV 
donor pozitiv-receptor pozitiv. 

Terapia preemptivă bazată pe monitorizare 
virală permite prevenirea bolii CMV la majoritatea 
pacienţilor (7,8). Pe lotul nostru, terapia preemptivă 
a fost efi cientă la 4 din 6 pacienţi. Doi dintre cei 6 
pacienţi cu reactivare CMV au evoluat spre boală 
CMV, într-un caz fi ind menţionată non-complianţa 
la tratamentul antiviral. Am înregistrat un caz de 
boală CMV tardivă, la un pacient fără GVHD şi 
fără tratament imunosupresor. Evoluţia infecţiei 
CMV la toţi pacienţii a fost favorabilă sub tratament 
specifi c cu ganciclovir sau valganciclovir, chiar şi 
în cazul encefalitei CMV asociată cu hepatită CMV, 
unde datele din literatură arată o mortalitate ridicată 
(9). In studiul Matthes-Martin (4) este raportată 

evoluţia fatală a 6 din 20 de pacienţi cu viremie 
CMV. 

Recurenţa infecţiei CMV a fost înregistrată doar 
în 15,4% (2 cazuri), procent mai scăzut decât 
21,18% înregistrat de Moins-Teisserenc (5). Lillieri 
et al. (10) sugerează că infecţiile recurente cu CMV 
apar cu incidenţă crescută la pacienţii fără recu-
perarea imunităţii specifi ce în ziua +60. 

Reactivarea EBV a fost identifi cată într-un sin-
gur caz şi a evoluat către boală limfoproliferativă 
posttransplant, cu evoluţie fatală. Studiul Matthes-
Martin a arătat că infecţia EBV este simptomatică 
doar la 10% dintre pacienţii cu viremie EBV, dar 
boala are evoluţie fatală la 1 din 2 pacienţi simpto-
matici (4). 

Encefalita HHV6 a fost diagnosticată la un pa-
cient (7,7%). Această complicaţie este foarte rară, 
fi ind identifi cată doar la 9 din 2.628 de pacienţi cu 
allotransplant de celule stem hematopoietice (9). 
Viremia HHV6 este notată la un procent semnifi ca-
tiv de copii, 66% (4), fără a fi  asociată cu manifestări 
clinice. 

Reactivarea polyomavirusurilor (BKV sau JCV) 
se asociază cu cistită hemoragică; infecţia BKV 
este notată la 13% dintre copii posttransplant de ce-
lule stem hematopoietice (4). Cistita BKV apare 
tipic la momentul grefării şi este asociată cu valori 
crescute şi persistente ale viruriei BKV (11). BKV 
este frecvent identifi cat şi în sânge, sugerâd că in-
fl a maţia vezicii urinare determină invazia sanguină. 
Pe lotul nostru am identifi cat un caz de cistită BKV 
şi un caz de cistită JCV. În ambele situaţii, pacienţii 
asociau forme severe de GVHD astfel încât evoluţia 
cistitei a fost îndelungată, fi ind ameliorată doar de 
reducerea imunosupresiei. Cistita hemoragică apare 
la 5% dintre pacienţii cu transplant CSH, la 2-6 
săp tămâni posttransplant, dar durează 4-12 săp-
tămâni (12). În lipsa unui tratament specifi c, efi -
cient, anti-polyomavirusuri, singurele măsuri tera-
peutice sunt analgezicele şi irigaţiile vezicale. 
Unele studii arată rezultate favorabile cu adminis-
trare sistemică şi intravezicală de Cidofovir (13), 
dar efi cienţa acestui medicament necesită confi r-
mare pe loturi mai mari de pacienţi.

Analiza corelaţiei dintre complicaţiile infecţioase 
virale şi statusul reacţiei de grefă contra gazdă 
(Tabelul 2) arată incidenţa crescută a manifestărilor 
virale în formele severe de GVHD, care necesită 
intensifi carea terapiei imunosupresoare. Reactiva-
rea virală s-a observat în 6 cazuri, din care 5 au 
asociat GVHD stadiul II-IV, iar boala virală (CMV, 
EBV, HHV-6, JCV, BKV) s-a diagnosticat în 5 
cazuri (2 pacienţi au avut infecţii multivirale), din 
care 3 au asociat GVHD gradul III-IV. Cinci dintre 

TABELUL 2. Complicaţiile infecţioase virale – corelaţia 
cu severitatea GVHD
Complicaţie 
virală

Nr. 
cazuri

Manifestări 
clinice

Forma severă 
GVHD

Reacti vare 
virală CMV

6/13 – Absent 1/4
GVHD II 3/4
GVHD IV 2/4

Boală CMV 3/13 Gastroenterită 
Pneumonie 
Hepati tă + 
encefalită

Absent 
GVHD IV
GVHD III

Infecţie HHV-6 1/13 Encefalită GVHD IV
Infecţie EBV 1/13 Boală 

limfoproliferati vă 
pos  ransplant

Absent 

Infecţie JCV 1/13 Cisti tă hemoragică GVHD III
Infecţie BKV 1/13 Cisti tă hemoragică GVHD IV
Fără complicaţii 
virale

5/13 – Absent 4/5
GVHD IV 1/5
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pacienţi nu au prezentat complicaţii virale, iar 4 
dintre aceştia au dezvoltat doar GVHD stadiul I. 

Tehnicile PCR de identifi care virală permit: a) 
stabilirea etiologiei virale asociate unui anumit 
simptom; b) reactivarea virală tardivă; c) detectarea 
precoce a infecţiilor virale invazive; d) evaluarea 
răspunsului la tratament. 

Incidenţa crescută a reactivării şi/sau bolii CMV 
justifi că monitorizarea strictă, săptămânal până în 
ziua 100 şi lunar în perioada de tratament a GVHD 
şi permite iniţierea rapidă a tratamentului specifi c 
cu ganciclovir sau valganciclovir. Gravitatea şi 
mortalitatea crescută a reactivării EBV justifi că 
monitorizarea strictă, mai ales în condiţiile demons-
trării efi cienţei terapeutice a anticorpilor anti CD20 
asupra EBV. Monitorizarea polyomavirusurilor în 

urină este importantă pentru stabilirea diagnosticului 
etiologic al cistitei hemoragice posttransplant, dar 
abordarea terapeutică a acestei complicaţii rămâne 
neschimbată, atâta timp cât nu există medicamente 
cu acţiune specifi că anti BKV sau JCV. Incidenţa 
redusă a celorlalte infecţii virale nu justifi că un pro-
gram de monitorizare, doar diagnostic în momentul 
apariţiei febrei sau urmărirea simptomelor sugestive 
pentru infecţie virală.
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