
Sitomegalovirüs (CMV), Herpesviridae familya-
sından, çift iplikli, zarflı bir DNA virüsüdür. Viral
DNA’nın bulunduğu kor kısmını 162 kapsomerden
oluşmuş, ikozahedral yapıda bir kapsid çevreler.
Kapsidin dışında, 180 nm çapında bir zarf bulunur.
Kapsid ve zarf arasında bulunan kısma tegüment de-
nilir ve burada matriks proteinleri bulunur (pp65,
pp71 gibi). İnfeksiyöz DNA yaklaşık 240 kbp içerir
ve molekül ağırlığı 150-155x106 D’dur[1].

CMV, immün yeterlikli kişilerde genellikle belirti-
siz infeksiyonlara yol açarken; solid organ ve kemik
iliği nakli yapılanlar ve AIDS’li olgular gibi immün
yetmezliği olanlarda ciddi hastalıklara ve ölümlere
neden olmaktadır[2-4]. CMV infeksiyonu; herhangi
bir semptom olmaksızın hasta örneklerinden virüsün
izole edilmesi, viral antijenlerin veya anlamlı antikor
yanıtının saptanmasıdır. CMV hastalığı ise; CMV in-
feksiyonu ile birlikte semptomların da bulunması ha-
lidir. İmmün yetmezlikli olgularda; ateş, pnömoni,
hepatit, kolit, retinit, ensefalit, lökopeni ve trombo-
sitopeni en sık görülen bulgulardır[2-4].

Günümüzde, özellikle risk grubu hastalarda
önemli sorunlar yaratan CMV infeksiyonlarını önle-
mek ve gelişen CMV hastalıklarını tedavi etmek için
etkili antiviral ajanlar bulunmaktadır. Bu durumda
da; çabuk sonuç veren, duyarlılığı ve özgüllüğü yük-
sek yöntemlerle erken tanı konulması önem kazan-
maktadır. Bu yöntem infeksiyon veya hastalığın baş-
langıcında doğru tanı konulmasını sağlamalı ve teda-
vinin monitörize edilmesine olanak vermelidir.
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1. Histoloji ve Sitoloji

CMV infekte ettiği hücrelerde tipik intranükleer
yerleşimli (baykuş gözü görünümünde) inklüzyon ci-
simleri oluşturur. Örnekler; Giemsa, hematoksilen-
eozin gibi boyalarla boyanarak tipik inklüzyon cisim-
leri görülebilmektedir. Bu yöntemlerin özgüllüğü
yüksek olmasına rağmen duyarlılıkları düşüktür. Ya-
lancı negatif sonuçlar fazladır[5]. Duyarlılığı ve özgül-
lüğü yüksek yeni tanı yöntemlerinin geliştirilmesi ne-
deni ile bugün sıklıkla kullanılmamaktadırlar.

2. Hücre Kültürleri

CMV infeksiyon ve hastalıklarının tanısında “al-
tın standart” yöntemlerdir. CMV, en iyi olarak MRC-
5 ve insan embriyosu akciğer fibroblast hücrelerinde
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üremektedir. Bu hücreler primer hücre kültürlerin-
den pasajlar yapılarak, diploid hücre kültürleri şek-
linde elde edilmekte ve maksimum 40-50 pasaj son-
rasında da özelliklerini kaybetmektedirler. CMV’nin
hücre kültürlerinde replikasyonu oldukça yavaştır.
Replikasyon sırasında sentezlenen proteinlerden üç
tanesi antijenik açıdan önemlidir. Bu proteinler şun-
lardır:

• Immediate early (α) proteinler (IEA): Nükleusta
bulunurlar. İnfeksiyondan 1-3 saat sonra belirmeye
başlarlar,

• Early (β) proteinler (EA): Nükleusta bulunurlar.
İnfeksiyondan 3 saat sonra belirmeye başlarlar.

• Late (γ) proteinler (LA): Nükleusta ve sitoplaz-
mada bulunurlar. İnfeksiyondan 6-24 saat sonra be-
lirmeye başlarlar. Bu proteinlerin monoklonal anti-
korlarla saptanması viral replikasyonu göstermekte-
dir [1,7]. CMV tanısına yönelik hücre kültürleri iki şe-
kilde yapılmaktadır:

a. Konvansiyonel hücre kültürleri: Bu yön-
tem ile 2-4 haftada, tipik sitopatik etkinin görülmesi
ile sonuç verilebilmektedir. Lipson[8], konvansiyonel
hücre kültürü yönteminin duyarlılığını %77, özgüllü-
ğünü %100, pozitif prediktif değerini %100 ve ne-
gatif prediktif değerini %93 olarak bildirmiştir.
Brumback[9] ise, yöntemin duyarlılığını %46, özgül-
lüğünü %100 olarak bildirmektedir. Bu sistemin
avantajı antiviral ajanlara karşı direnç özelliklerinin
de saptanabilmesidir. En büyük dezavantajı ise so-
nuçların çok geç verilmesidir.

b. Hızlı hücre kültürleri: Konvansiyonel hüc-
re kültürleri ile çok geç sonuç verilmesi nedeni ile,
daha kısa sürede sonuç verebilen tanı yöntemlerine
gereksinim duyulmuş ve hızlı hücre kültürü yöntem-
leri geliştirilmiştir. Hızlı hücre kültürleri ile 24-48 sa-
atte sonuç verilebilmektedir. Bu yöntemle IE veya E

proteinlere karşı elde edilen monoklonal antikorlar
ile viral antijenler saptanmaktadır (Resim 1). İşlem
sırasında, örneklerin inokülasyonundan sonra; oda
ısısında, düşük hızda santrifüj yapıldığından “santri-
fügasyon hücre kültürleri” de denilmektedir. Shell vi-
al veya DEAFF (detection of early antigen floures-
cent foci) yöntemleri şeklinde uygulanmaktadır-
lar[10,11].

CMV infeksiyonlarının ve hastalıklarının tanısın-
da hızlı hücre kültürlerinin duyarlılığı, özgüllüğü, po-
zitif ve negatif prediktif değerleri Erice[12] tarafından
sırası ile %69, %96, %73 ve %93; Lipson[8] tarafın-
dan ise yine sırası ile %94, %86, %100 ve %100
olarak bildirilmiştir. Brumback[9], Landry[13] ve
Dodt[14] ise duyarlılık ve özgüllüğü sırası ile %44.4,
%100; %41, %99 ve %76, %88 olarak bildirmekte-
dirler. Özellikle kan kültürlerinde; lökositlerin hem
virüse hem de kullanılan hücrelere toksik etkileri ne-
deni ile hızlı hücre kültürlerinin duyarlılığı azalmakta-
dır[15]. Duyarlılığı çok yüksek olmasa da, özgüllüğü-
nün yüksek olması ve en geç 48 saat içinde sonuç
verilebilmesi nedeni ile tercih edilen yöntemlerdir.

3. Antijenemi Testi

Son yıllarda geliştirilmiş, periferal kanda poli-
morfonükleer lökositlerin (PMNL) nükleuslarında,
CMV’nin tegüment proteini olan fosfoprotein 65’i
(pp65) saptamaya yönelik bir testtir, standardize
edilmiştir ve kantitatif olarak sonuç vermektedir
(Resim 2)[16,17].

Antijenemi testinde altı basamak vardır:

i. Periferal kandaki PMNL’lerin dekstran yönte-
mi ile ayrıştırılması,

ii. Sitosantrifüj ile sitospin preparatlarının hazır-
lanması (2x105 PMNL),

iii. Fiksasyon,
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Resim 1. CMV pozitif hızlı hücre kültürü yöntemi

(immünperoksidaz, x 100)

Resim 2. CMV pp65 pozitif antijenemi testi 

(immünfloresan, x 200)



iv. Permeabilizasyon,

v. Monoklonal antikorlar ile immün boyama,

vi. Seçilen immün boyama yöntemine göre, flo-
resan veya ışık mikroskobunda preparatların ince-
lenmesi ve pp65 pozitif hücrelerin sayılması.

Antijenemi pozitifliği, aktif CMV infeksiyonu var-
lığı ile eş anlamlı kabul edilmektedir[18-20]. PMNL’le-
rin pp65 antijenini, CMV ile infekte endotel hücre-
lerinden hücre teması yoluyla veya plazmadaki ser-
best virionlardan aldıkları düşünülmektedir[21]. CMV
infeksiyonu ve hastalıklarında; antijeneminin viremi-
den daha uzun süreli olduğu (sırası ile 5±3 ve 3±2
hafta), antijenemi testinin kanda virüs izolasyonun-
dan 1-56 gün, idrarda virüs izolasyonundan 8-50
gün ve anlamlı antikor yanıtından 6-22 gün önce
pozitifleştiği bildirilmiştir[22].

CMV infeksiyonu veya hastalığından şüpheleni-
len olguların takibinde antijenemi düzeyinin bilinme-
si önemlidir. Antijenemi düzeyi, sayılan 2x105 löko-
sitte saptanan pp65 pozitif hücre sayısına göre; dü-
şük, orta ve yüksek olarak gruplandırılmaktadır (Tab-
lo 1).

Solid organ alıcılarında yüksek düzeyde antijene-
mi saptanan olgularda, semptomatik CMV hastalığı
gelişme riski fazladır. Bu gruptaki hastalarda ≥
100/2x105 pozitif hücre saptanırsa, klinik bulgular
olmasa bile derhal antiviral tedaviye başlanması öne-
rilmektedir[23,24]. Bununla birlikte; seropozitif bir do-
nörden organ veya kemik iliği nakli yapılan serone-
gatif alıcılar daha dikkatli takip edilmelidirler. Bu ol-
gularda, antijenemi düzeyinde artış saptanması teda-
vi endikasyonudur. Yapılan çalışmalarda[13,25], düşük

düzeyde antijenemisi olanlarda da CMV hastalığı ge-
lişebildiği ve özellikle de nötropenik hastaların bu
yönden iyi değerlendirilmeleri gerektiği bildirilmekte-
dir. HIV ile infekte hastalarda da yüksek düzeyde an-
tijenemi pozitifliği CMV hastalığının varlığına işaret
etmektedir[20,26,27]. Reynes[20], HIV ile infekte has-
talarda > 100/2x105 ve > 500/2x105 pp65 pozitif
hücre varlığında antijenemi testinin pozitif prediktif
değerini sırası ile %93 ve %100 olarak bulmuştur.
Aynı çalışmada, > 100/2x105 pozitif hücre sapta-
nan olguların, CD4+ hücre sayıları < 50/106/L ise;
CMV hastalığı bulguları olmasa bile antiviral tedavi
başlanması önerilmektedir.

Genel olarak, antiviral tedaviye başlandıktan bir
hafta sonra antijenemi testinin negatifleşmesi bekle-
nir. Tedaviye rağmen antijenemi testi negatifleşmez
veya pp65 pozitif hücre sayısında belirgin bir azalma
gözlenmez ise, kullanılan antiviral ajana direnç akla
gelmelidir. Bununla birlikte Gerna[28]; antiviral ajana
direnç olmaksızın, antiviral tedaviye başlandıktan an-
cak 14.6 gün sonra viral yükün %90’ın altına indiği-
ni ve tedavinin ilk haftasında antijenemi düzeyinde
belirgin bir artış görülebileceğini bildirmiştir. Benzer
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Tablo 1. Antijenemi düzeyi

pp65 pozitif hücre sayısı/ Antijenemi 

2 x 105 PMNL düzeyi

< 10 Düşük

10-49 Orta

≥ 50 Yüksek

Tablo 2. Antijenemi testinde farklı monoklonal antikorların karşılaştırılması[30]

M-Ab* pp65 pozitif hücre sayısı Boyanma derecesi

• C10-C11 135 (19-268) 4+

p < 0.05

• 2A6 + 1C3 + 4C1 212 (35-371) 5+

* M-Ab: Monoklonal antikor.

Tablo 3. Antijenemi testinde farklı monoklonal antikorların karşılaştırılması[31]

M-Ab* pp65 pozitif hücre sayısı Boyanma derecesi

• C10-C11 47.50 (0-606) 3+, 4+

p < 0.05

• 1C3 + AYM-1 65.39 (2-649) 5+

* M-Ab: Monoklonal antikor.



olay bizim çalışma grubumuzda da saptanmıştır (ya-
yınlanmamış bulgu).

pp65’in farklı epitoplarına karşı oluşmuş monok-
lonal antikorlar laboratuvarlarda hazırlanabileceği gi-
bi; farklı monoklonal antikorlar içeren kitler de tica-
ri olarak bulunmaktadır (1C3+AYM-1: CINAkit, Ar-
gene-Biosoft, Fransa; C10-C11: Clonab CMV, Bi-
otest, Almanya; C10-C11: CMV Brite, IQ Products,
Hollanda). Brumback[9], antijenemi testinin duyarlılık
ve özgüllüğünü C10-C11 monoklonal antikorları
kullanıldığında sırası ile %84.4, %100 ve 1C3 mo-
noklonal antikorları kullanıldığında yine sırası ile
%100, %99.6 olarak bildirmektedir. Dodt[14] ise an-
tijenemi testinin duyarlılığını %92, özgüllüğünü %88
olarak bulmuştur. Antijenemi testinin negatif predik-
tif değeri ise, HIV seropozitif olgularda yapılan bir
çalışmada[29] %96 olarak bildirilmiştir.

Çeşitli çalışmalarda[30,31], farklı monoklonal anti-
korların pp65 pozitif hücre sayısına etkileri de araş-
tırılmıştır (Tablo 2, Tablo 3).

Antijenemi testi ile ilgili çalışmalar sıklıkla immün
yetmezlikli hasta gruplarında yapılmıştır. Konjenital
CMV infeksiyonlarının tanısına yönelik bir çalışma-
da; infekte bebekte semptomlar fazla ise antijenemi
testinin pozitif olduğu bildirilmiştir[32]. 

Antijenemi testi; yüksek duyarlılık ve özgüllüğe
sahip, standardize edilmiş bir test olması ve kantita-
tif sonuç vermesi nedeni ile bugün pekçok laboratu-
varda tercih edilen bir yöntemdir.

4. Nükleik Asit Saptama Yöntemleri

a. Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR):
CMV infeksiyonlarının tanısında son yıllarda kullanı-
lan bir yöntemdir[33,34]. Bu yöntemde, hastalara ait
örneklerde viral DNA’nın çoğaltılarak saptanması
amaçlanmıştır. Kalitatif CMV PCR yaygın olarak kul-
lanılmakta, yine son yıllarda kantitatif CMV PCR
yöntemleri de bildirilmektedir[35]. PCR yöntemi ile
CMV infeksiyonunun antijenemi testinden 20 gün
önce saptandığı ve antiviral tedavide PCR pozitifliği-
nin antijenemi testinden çok sonra negatifleştiği; bu
nedenle de antiviral tedavinin monitörizasyonunda

kalitatif yerine kantitatif PCR yapılması gerektiği bil-
dirilmiştir[14,36].

Dodt[14], HIV seropozitif olgularda CMV infeksi-
yonlarının tanısında PCR yönteminin duyarlılığını
%95, özgüllüğünü %85 olarak bulmuştur. Barber
[36], CMV infeksiyonu ve CMV hastalığı durumların-
da PCR yönteminin negatif prediktif değerinin
%100 olduğuna dikkat çekmektedir (Tablo 4).

Ancak Weber[37]; transplantasyon yapılan ve
CMV hastalığı gelişmeyen 13 olgunun 8’inde PCR
pozitifliği olması nedeni ile, CMV infeksiyonlarının
tanısında kalitatif PCR yönteminin yol gösterici ol-
madığını belirtmiştir. Ayrıca PCR yönteminin duyar-
lılığının çok yüksek olması nedeni ile seropozitif ol-
gularda latent virüsün saptanmasına yol açabileceği-
ne dair yayınlar da bulunmaktadır[38,39]. Çok mer-
kezli yapılan çalışmalarda farklı sonuçlar elde edil-
mesi CMV infeksiyonlarının tanısında PCR yöntemi-
nin standardizasyonunu gerekli hale getirmiş-
tir[40,41]. Bu amaçla PMNL’lerde PCR yapılması ile
ilgili önerilenler şunlardır[41]:

• Periferik kan heparinli değil, EDTA’lı veya sit-
ratlı tüplere alınmalıdır,

• Standart sayıda (2x106) PMNL ile çalışılmalıdır,

• PCR ile 2x105 PMNL veya eşdeğeri miktarda
DNA çoğaltılmalıdır,

• Testlerde amplifikasyon pozitif kontrolü olmalı-
dır,

• Özgüllüğü arttırmak için nested PCR yapılmalı
veya hibridizasyon basamağı eklenmelidir,

• Primerler CMV genomunun korunmuş bölge-
sinden seçilmelidir. 

Bu bilgiler ışığında; beyin omurilik sıvısı (BOS),
humour aqueous, amniyon sıvısı gibi örneklerde ka-
litatif PCR pozitifliği anlamlıdır. Ancak immün yet-
mezliği olan, transplantasyon yapılan olguların taki-
binde ve antiviral tedavinin monitörizasyonunda
PMNL’lerde kantitatif PCR yapılması gerektiği bildi-
rilmektedir[14,36,42-44].
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Tablo 4. CMV infeksiyonu ve hastalığı durumlarında CMV PCR yönteminin özellikleri[36]

PCR yöntemi

Duyarlılık Özgüllük PPD* NPD**

(%) (%) (%) (%)

• CMV infeksiyonu 100 92.3 94.4 100

• CMV hastalığı 100 48.0 27.2 100

* Pozitif prediktif değeri ** Negatif prediktif değeri.



CMV hastalığı bulgusu olmayan olguların
PMNL’lerinde sıklıkla kalitatif PCR pozitifliğinin bu-
lunması[38,45], PMNL yerine plazma PCR’sini gün-
deme getirmiş ve CMV hastalığı varlığında plazma
PCR sonuçları ile antijenemi testi sonuçlarının
uyumlu olduğu bildirilmiştir[46,47]. Son günlerde tica-
ri olarak CMV plazma PCR kiti (Cobas Amplicor
CMV, Roche Diagnostic Systems Inc., Branchburg,
NJ) de kullanıma sunulmuştur[48,49]. Pellegrin[50],
Cobas Amplicor CMV testinin duyarlılık, özgüllük,
pozitif ve negatif prediktif değerlerini; sırası ile
%84.6, %100, %100 ve %95.7 olarak bildirmekte-
dir.

b. Hibridizasyon: Son birkaç yıldır bu amaçla
Hybrid Capture sistemi (HCS, Murex, İngiltere)[51-

54] ve dallanmış DNA testi (Branched DNA, Quan-
tiplex CMV DNA Assay, Chiron Corporation,
Emeryville, Calif, USA)[55] kullanılmaktadır.

HCS yönteminde; periferal kandaki PMNL’ler-
den elde edilen DNA denatüre edildikten sonra
CMV probu (RNA) ile DNA:RNA hibridleri oluştur-
makta ve bu hibridler özel hazırlanmış tüplere trans-
fer edilerek yakalama (capture) işlemi sağlanmakta-
dır. Sonuçlar bir kemiluminatör yardımı ile okun-
makta ve pg/mL olarak verilmektedir.

Mazzuli[52], HCS’nin hızlı hücre kültürleri, kon-
vansiyonel hücre kültürleri ve antijenemi testi ile tu-
tarlılık oranlarını sırası ile; %84, %83 ve %86 olarak
bildirmektedir. Mazzuli çalışmasında ayrıca pp65
pozitif hücre sayısı ile HCS pozitifliği arasındaki iliş-
kiyi de araştırmış; HCS’nin, pp65 pozitif hücre sa-
yısı 21 ve daha fazla olanların tümünde, 21’den az
olan olguların ise %51’inde pozitif olduğunu sapta-
mıştır. Bizim bir çalışmamızda[54] ise, HCS ile antije-
nemi testi arasındaki tutarlılık %84 olarak bulunmuş
ve HCS ile negatif sonuç alınan kan örneklerinde
düşük veya orta düzeyde antijenemi varlığı saptan-
mıştır. HCS, PCR ve hücre kültürü yöntemleri karşı-
laştırıldığında; plazma PCR’sinin HCS’den,
HCS’nin de hızlı hücre kültürü (shell-vial) yöntemin-
den daha duyarlı olduğu bildirilmiştir[56].

HCS ile diğer tanı testlerini karşılaştıran çalışma-
lar yayınlandıkça, HCS’nin CMV infeksiyonlarının
tanısında kullanılabilirliği daha da netleşecektir. Bu-
nunla birlikte kantitatif sonuç vermesi antiviral teda-
vinin monitörizasyonunda uygulanabileceğini düşün-
dürmektedir[57].

Dallanmış DNA (bDNA) testinde; BOS, semen
ve periferal kandaki PMNL’lerde bulunan CMV
DNA’sı kantitatif olarak saptanmaktadır. Bu yön-
temde, viral nükleik asitle birleşip, sinyal oluşturacak

olan kısım (bDNA molekülleri) amplifiye haldedir.
bDNA’nın enzimle konjuge probla birleşecek yakla-
şık 45 bölgesinin olması, pozitif reaksiyonda oluşa-
cak sinyal gücünü arttırmaktadır. Sonuçlar kemilu-
minatörde okunarak, MEq/mL olarak verilmektedir.
Yöntemin duyarlılığı %95, özgüllüğü %94 olarak bil-
dirilmiştir[55]. Kantitatif sonuç vermesi yöntemin bir
avantajı olmakla birlikte, HCS ile benzer olarak,
CMV infeksiyonlarının tanısında ve antiviral tedavi
monitörizasyonunda rutin olarak kullanılabilmesi için
daha fazla sayıda araştırmaya ihtiyaç vardır[57].

5. mRNA Saptama Yöntemleri

Bu yöntemle tam kan örneklerinde, viral imme-
diate early 1 (IE1) mRNA ve late pp67 mRNA var-
lığı araştırılabilmektedir[58,59,60,61]. Blok[61], IE1
mRNA NASBA yöntemi ile CMV infeksiyonunun
erken dönemde tanınabileceğini, ancak özgüllüğü-
nün düşük (%20) olduğunu; pp67 mRNA NASBA
yönteminin ise, gerek CMV infeksiyonunun, gerek-
se antiviral tedavinin takibinde kullanılabilecek daha
özgül (%9) bir test olduğunu belirtmektedir. Benzer
olarak Middeldrop[62] da çalışmasında, pp67
mRNA’nın progeni virüs üretimi ile ilişkili olduğunu
ve pp67 NASBA yönteminin aktif CMV infeksiyon-
larının tanısında güvenle kullanılabileceğini bildirmiş-
tir.

Her iki yöntem de henüz araştırma safhasında
olmakla birlikte, viral replikasyonu göstermeleri açı-
sından önemlidirler.

6. Seroloji

Genel olarak, CMV IgM antikorlarının veya iki
farklı serum örneğinde CMV IgG antikor titresinde
dört kat artışın saptanması akut CMV infeksiyon
göstergesidir denilmektedir. Ancak, immün yetmez-
likli olgulardaki akut CMV infeksiyonlarının tanısın-
da CMV IgM tayininin değeri yoktur, testin duyarlılı-
ğı düşüktür[5,53]. Akut infeksiyon sırasında bazen
saptanamamakta, bazen ise akut dönem geçtikten
uzun bir süre sonra bile saptanabilmektedir. Ayrıca
CMV reaktivasyonu sırasında da pozitifleşmekte, do-
layısı ile de primer infeksiyonun ayırdedilmesinde
yardımcı olamamaktadır.

CMV IgG tayini: Ne zaman gerekli?[63]:

i. Doğurganlık çağındaki kadınlar: Primer infek-
siyona duyarlı mı, değil mi?

ii. Transplant alıcıları: Primer infeksiyona duyarlı
mı, değil mi? Seronegatif alıcılarda transplantasyon
sonrası dönemde primer CMV infeksiyonu ağır sey-
retmektedir.
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iii. Kan donörleri: Seropozitif kan verilirse,
transplantasyon sonrası CMV infeksiyonu gelişme
oranı %16-30’dur.

iv. Epidemiyolojik çalışmalar.

v. Serokonversiyon saptanması.

vi. Avidite testleri: Primer infeksiyon ile sekonder
infeksiyonun ya da reaktivasyonun ayırdedilmesinde
önemlidir.

CMV IgM tayini: Piyasada bulunan konvansi-
yonel ELISA kitleri ile CMV IgM pozitifliğinin hepsi
saptanamamakta ve rekombinant antijen (pp150,
pp52, pp38, pp65 gibi) içeren ELISA kitlerinin kul-
lanılması önerilmektedir[63,64].

Landini[63], farklı gruplarda CMV IgM tayininde
konvansiyonel ve rekombinant antijen içeren ELISA
yöntemlerini karşılaştırmıştır (Tablo 5). Özellikle
konjenital CMV infeksiyonu olan yenidoğanlar ile,
yaşamlarının ilk 12 ayında CMV ekskrete eden yeni-
doğanlarda rekombinant ELISA yönteminin de ye-
tersiz kalması dikkat çekicidir.

Sonuç olarak; CMV infeksiyonlarının tanısında
kullanılan pekçok yöntem bulunmaktadır. Tanıda, la-
boratuvar sonuçlarının olguların klinik özellikleri ve
immüniteleri ile birlikte değerlendirilmesi önemlidir.
Teknolojideki gelişmeler; yakın gelecekte, metodolo-
jik olarak daha hızlı, basit ve uygulanabilir yöntemle-
ri kullanıma sunacaktır. Kantitatif sonuç veren test-
ler, yalnızca CMV hastalığı gelişecek yüksek risk gru-
bundaki hastaların saptanmasında değil, antiviral te-
daviye yanıtın izlenmesinde de şüphesiz önemli rol
oynayacaklardır. Bu testlerin farklı hasta gruplarında
ve farklı merkezlerde tekrarlanabilirliğinin ve doğru-
luğunun araştırılmasına ve ayrıca gerek laboratuvar
içi, gerekse laboratuvarlar arası kalite kontrol prog-

ramlarının oluşturulmasına gereksinim vardır. Yapı-
lacak ileri çalışmalar, bu bilgilere ulaşmamızı sağla-
maları açısından önemli ve gereklidir.
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