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Porównanie profilaktyki i terapii 
wyprzedzającej w zapobieganiu infekcji 
CMV: nowe spojrzenie na strategię 
profilaktyczną po allogenicznym 
przeszczepieniu komórek krwiotwórczych
Prophylaxis vs preemptive therapy in prevention of CMV infection: new 
insight on prophylactic strategy after allogeneic hematopoietic cell 
transplantation

Streszczenie
Wirus cytomegalii (CMV), ludzki wirus herpes typu 5 (HHV-5), jest główną przyczyną zachorowalności u osób z obniżoną odpornością, 
szczególnie u biorców allogenicznego przeszczepu komórek krwiotwórczych (hematopoietic cell transplantation – HCT) lub przeszczepu 
narządów litych. Niedawna rejestracja letermowiru (LMV) do pierwotnej profilaktyki wymusza zmianę spojrzenia na standardowe podejście 
do profilaktyki CMV oparte na terapii wyprzedzającej i monitorowaniu wiremii CMV. Dane z rzeczywistej praktyki klinicznej wskazują na 
radykalną poprawę w zakresie zmniejszenia ryzyka zakażenia CMV i wiremii CMV we wszystkich przeprowadzonych dotychczas badaniach. 
LMV jest lekiem, który przełamuje paradygmat terapii wyprzedzającej i pozwala na wdrożenie profilaktyki. W tej pracy przedstawiono 
podsumowanie danych omawianych na corocznych spotkaniach Amerykańskiego Towarzystwa Transplantacji i Terapii Komórkowych 
(American Society of Transplantation and Cellular Therapy – ASTCT), Europejskiego Towarzystwa Transplantacji Krwi i Szpiku (European 
Society for Blood and Marrow Transplantation – EBMT) i Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (American Society of Hematology 
– ASH), a także opublikowanych wyników badań. W 11 badaniach opublikowanych do 1 stycznia 2020 r. obserwacją objęto całkowitą liczbę 
401 dorosłych pacjentów wysokiego ryzyka, poddanych pierwotnej profilaktyce po HCT. Wykazano, że w grupach otrzymujących LMV mniej 
pacjentów miało reaktywację CMV lub wymagało leczenia CMV w porównaniu z innymi metodami profilaktycznymi lub wyprzedzającymi. 
Podsumowując, LMV jest znacznie bardziej skuteczny niż terapia wyprzedzająca podawana w zależności od wiremii CMV w zapobieganiu 
infekcji CMV i chorobie CMV. Zastosowanie LMV w profilaktyce powoduje poprawę przeżycia w ciągu pierwszych 24 i 48 tygodni. LMV 
ma korzystny profil bezpieczeństwa, ponieważ nie powoduje mielotoksyczności. Aktualne wytyczne ECIL7 (European Conference on 
Infections in Leukemia) zalecają LMV do stosowania w profilaktyce zakażeń CMV u pacjentów po allogenicznym przeszczepieniu komórek 
krwiotwórczych.

Abstract
Cytomegalovirus (CMV), the beta-human herpesvirus type 5 (HHV-5), is a major cause of morbidity in immunocompromised hosts, especially 
recipients of allogeneic hematopoietic cell transplantation (HCT) or solid organ transplantation. The standard-of-care approach to CMV 
prevention based on CMV surveillance-guided preemptive therapy is being challenged by the recent approval of letermovir (LMV) for 
primary prophylaxis. Real-word clinical data show dramatic improvement in the reduction of risk of CMV infection and any CMV viremia in 
all studies performed so far. LMV is the drug that is breaking the paradigm of preemptive therapy with shift to prophylaxis. A summary of 
reported data presented in 2019 annual meetings of American Society of Transplantation and Cellular Therapy (ASTCT), European Society 
for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) and American Society of Hematology (ASH), as well as already published results, is presented 
in this review. A total number of 401 adult high-risk patients on primary prophylaxis after HCT were reported in 11 studies up to January 1, 
2020. It was shown that fewer patients in the LMV arms had any CMV reactivation or need for CMV treatment compared with the any other 
prophylactic or preemptive approaches. In conclusion, LMV is much highly effective than CMV-guided preemptive therapy in preventing 
CMV infection and CMV disease. The use of LMV in prophylaxis results in an improvement in overall survival during the first 24 and 48 weeks.
LMV has a favorable safety profi le, as it does not cause myelotoxicity. Current guidelines of European Conference on Infections in Leukemia 
(ECIL7) recommend LMV for the use in prophylaxis of CMV infection in patients after allogeneic hematopoietic cell transplant.
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Wprowadzenie

Wirus cytomegalii (CMV), herpeswirus typu 5 (HHV-5), jest główną 
przyczyną zachorowalności u gospodarzy z obniżoną odpornością, 
szczególnie u biorców allogenicznego przeszczepu komórek 
krwiotwórczych (hematopoietic cell transplantation – HCT) lub 
przeszczepu narządów litych (solid organ transplantation – SOT). 
W przeciwieństwie do pacjentów z niedoborem odporności, pierwotne 
zakażenie CMV u zdrowych osób jest zwykle bezobjawowe lub 
objawia się samoograniczającą się chorobą gorączkową, podobną 
do mononukleozy.
Pierwotna infekcja lub reaktywacja CMV podczas immunosupresji 
wiąże się ze zwiększoną zachorowalnością i śmiertelnością. 
Zakażenie CMV jest dużym wyzwaniem dla układu odpornościowego. 
Może ono bezpośrednio lub pośrednio negatywnie wpływać na wyniki 
przeszczepienia. Bezpośrednia toksyczność narządowa jest skutkiem 
samego zakażenia, a pośrednia toksyczność jest spowodowana 
działaniami niepożądanymi terapii przeciwwirusowej. Prowadzi to do 
większego ryzyka infekcji bakteryjnych i grzybiczych. Najczęstszymi 
objawami klinicznymi zakażenia i choroby CMV u pacjentów 
z obniżoną odpornością są zapalenie płuc, zapalenie jelit, supresja 
szpiku kostnego, zapalenie wątroby i zapalenie siatkówki [1]. 
Udowodniono, że dodatni status serologiczny CMV, zakażenie CMV 
i choroba CMV zmniejszają przeżycie po HCT [2, 3, 4]. Ponieważ 
niezwykle ważne jest zapobieganie zakażeniom CMV i chorobie 
CMV, celem tego artykułu było przedstawienie i porównanie strategii 
profilaktyki i leczenia wyprzedzającego przeciwko CMV po allo-HCT, 
ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych, opartych na dowodach, 
danych dotyczących możliwości zapobiegania zakażeniu CMV, 
przedstawionych w 2019 r. Artykuł opiera się na wynikach wcześniej 
przeprowadzonych badań i nie obejmuje żadnych nowych badań na 
ludziach lub zwierzętach przeprowadzonych przez autora.

Definicje

W ostatnich latach zaktualizowano definicje zakażenia CMV, 
opornego zakażenia CMV, choroby CMV i opornej choroby CMV [1, 
5, 6, 7]. W skrócie: 

 y Zakażenie CMV rozpoznaje się po izolacji wirusa lub wykryciu 
białek wirusowych (antygenów) lub kwasu nukleinowego 
w dowolnym płynie ustrojowym lub tkance.

 y Replikacja CMV wskazuje na namnażanie wirusa i czasami jest 
stosowana zamiast terminu „zakażenie CMV”.

 y Pierwotne zakażenie CMV jest definiowane jako pierwsze 
wykrycie zakażenia CMV u osoby, która nie ma dowodów na 
wcześniejszą ekspozycję na CMV.

 y Nawracająca infekcja CMV jest definiowana jako nowe zakażenie 
CMV u pacjenta z wcześniejszymi dowodami zakażenia CMV, 
u którego nie wykryto wirusa przez okres co najmniej 4 tygodni 
podczas aktywnego nadzoru. Nawracające zakażenie może 
wynikać z reaktywacji utajonego wirusa (endogennego) lub 
ponownego zakażenia (egzogennego).

 y Ponowne zakażenie CMV jest definiowane jako wykrycie 
szczepu CMV, który różni się od szczepu, który spowodował 
początkową infekcję.

 y Reaktywacja CMV jest prawdopodobna, jeśli okaże się, 
że 2 szczepy wirusowe (poprzedni i aktualny szczep) są 
nierozróżnialne przez sekwencjonowanie określonych regionów 
genomu wirusowego lub przez zastosowanie różnych technik 
molekularnych, służących badaniu genów polimorficznych. 

 y Objawowe zakażenie CMV rozpoznaje się u pacjentów, u których 
wystąpią objawy (gorączka z supresją szpiku kostnego lub bez) 
i u których wykryto wiriony, antygeny lub kwas nukleinowy CMV, 
ale bez objawów choroby narządów wewnętrznych CMV.

 y Choroba CMV jest rozpoznawana u pacjentów z objawami 
ze strony dotkniętego narządu wraz z wykryciem CMV za 
pomocą testu o odpowiedniej czułości i swoistości z narządu 
w biopsji lub próbkach uzyskanych w czasie innych procedur 
inwazyjnych, z wyjątkiem zapalenia siatkówki CMV, dla których 
wystarczają wyniki typowych badań okulistycznych. 

 y Zakażenie CMV oporne na leczenie oznacza wiremię CMV, która 
zwiększa się (> 1 log10 CMV DNA) po co najmniej 2 tygodniach 
stosowania odpowiednio dawkowanej terapii przeciwwirusowej.

 y Prawdopodobnie oporne zakażenie CMV oznacza trwale 
utrzymującą się wiremię (liczba kopii CMV utrzymuje się na tym 
samym poziomie lub wyższym, ale < 1 log10 wzrost poziomu 
CMV DNA) po co najmniej 2 tygodniach stosowania odpowiednio 
dawkowanej terapii przeciwwirusowej.

 y Oporna choroba CMV narządów końcowych obejmuje 
pogorszenie objawów przedmiotowych i podmiotowych lub 
progresję do choroby narządów końcowych po co najmniej 2 
tygodniach stosowania odpowiednio dawkowanego leczenia 
przeciwwirusowego.

 y Prawdopodobnie oporna choroba CMV narządów końcowych 
polega na braku poprawy objawów przedmiotowych 
i podmiotowych po co najmniej 2 tygodniach stosowania 
odpowiednio dawkowanych leków przeciwwirusowych.

 y Oporność na leki przeciwwirusowe obejmuje wykrycie zmian 
genetycznych wirusa, które zmniejszają wrażliwość na jeden 
lub więcej leków przeciwwirusowych.

Epidemiologia zakażenia CMV i choroby CMV 
po HCT

Szczegółowa analiza częstości nawrotów CMV w grupach pacjentów 
z obniżoną odpornością wykazała, że mediana częstości reaktywacji 
zakażenia CMV wynosi 37% po allo-HCT i 12% po auto-HCT, 5% 
w nowotworach hematologicznych bez przeszczepu, 14% u biorców 
terapii anty-CD52, 30% u biorców SOT i 21% w pierwotnych 
niedoborach odporności. Największe ryzyko zakażenia CMV 
i choroby CMV po HCT odnotowano u biorców CMV-dodatnich, 
niezależnie od statusu serologicznego dawcy. Iloraz szans zakażenia 
CMV był wyższy dla CMV seropozytywnych biorców w porównaniu 
z biorcami seronegatywnymi (iloraz szans [OR] = 8,0), dla statusu 
serologicznego dawca (D) – biorca (R) D-/R+ w porównaniu z D+/R+ 
(OR = 1,2), dla biorców przeszczepów od niezgodnych dawców 
niespokrewnionych w porównaniu z biorcami przeszczepów zgodnych 
od rodzeństwa (OR = 1,6) oraz u chorych z ostrą chorobą przeszczep 
przeciwko gospodarzowi (GVHD) w porównaniu z pacjentami bez 
GVHD (OR = 3,2) [8]. Wyniki przeprowadzonych niedawno w Polsce 
krajowych analiz wykazały, że częstość występowania zakażenia 



3

Acta Haematologica Polonica

CMV wynosi 28,9% u dzieci i 24,7% u dorosłych biorców allo-HCT 
[9, 10, 11].

Strategie postępowania z zakażeniem CMV po 
HCT 

Obecne uniwersalne (niefarmakologiczne) strategie postępowania, 
mające na celu zapobieganie pierwotnej infekcji CMV 
u seronegatywnych biorców allo-HCT, obejmują selekcję dawcy, 
politykę przetoczeń (tj. przetestowane bezpieczne produkty krwi, 
w tym krwinki czerwone i koncentraty czerwonych krwinek i płytek 
krwi) i niespecyficzne środki higieny w środowisku szpitalnym, w tym 
szkolenie pacjentów (np. regularne mycie rąk i unikanie dzielenia się 
filiżankami, szklankami i zastawą stołową) (Tab. I).
Zalecane strategie przed przeszczepieniem zakładają badanie 
wszystkich pacjentów i dawców na obecność przeciwciał IgG przeciwko 
CMV. Wybór dawcy obejmuje dawców CMV-seronegatywnych 
dla seronegatywnego biorcy i dawcy seropozytywnego dla 
seropozytywnego biorcy (jeśli to możliwe) w przypadku allo-HCT po 
kondycjonowaniu mieloablacyjnym od dawcy niespokrewnionego; 
jednak status serologiczny dawcy nie ma pierwszeństwa w doborze 
dawcy dla biorcy seropozytywnego, który ma otrzymać haplo-HCT 
bez deplecji limfocytów T, z cyklofosfamidem po przeszczepieniu 
(PTCy) [6].
Obecne strategie postępowania farmakologicznego mające na 
celu zapobieganie infekcji CMV (pierwotnej lub reaktywacji) lub 
chorobie CMV u biorcy allo-HCT obejmują profilaktykę lub leczenie 
wyprzedzające:

 y Profilaktyka – jest to strategia polegająca na podawaniu 
pacjentowi leków przeciwwirusowych w celu zapobiegania 
pierwotnej, reaktywowanej lub nawrotowej infekcji CMV.

 y Terapia wyprzedzająca – jest to strategia polegająca na 
podawaniu leków przeciwwirusowych w bezobjawowej infekcji 
CMV wykrytej w specyficznym badaniu przesiewowym [5, 6].

Przeciwwirusowa profilaktyka CMV

Aby zapobiec chorobie CMV, należy zapobiegać wczesnej replikacji 
CMV. Retrospektywna analiza danych (analiza wieloczynnikowa) 
pacjentów seropozytywnych monitorowanych za pomocą qPCR 
wykazała znaczący wpływ obecności jakiegokolwiek poziomu wiremii 
CMV na śmiertelność z każdej przyczyny i śmiertelność bez nawrotu 
zarówno we wczesnym, jak i późnym okresie po przeszczepieniu 
do dnia +365, nawet pomimo stosowania terapii wyprzedzającej 
[4]. Fakt, że replikacja CMV jest związana ze śmiertelnością, jest 
głównym powodem stosowania profilaktyki przeciwko zakażeniu CMV 
po allo-HCT. Niezależnie od negatywnych skutków replikacji CMV, 
kolejnym powodem stosowania profilaktyki jest fakt, że status CMV 
seropozytywny skraca przeżycie [2, 3].
Do tej pory profilaktyka zakażeń CMV nie była zwykle stosowana 
w allo-HCT, ponieważ dane z poprzednich badań i strategii 
stosowanych na przestrzeni wielu lat wykazały, że:

 y Acyklowir/walacyklowir nie są wystarczająco skuteczne.
 y Gancyklowir i foskarnet są skuteczne, ale toksyczne u biorców 

HCT.
 y Walgancyklowir jest skuteczny w SOT (ale powoduje 

zahamowanie czynności szpiku, dlatego jego stosowanie jest 
znacznie ograniczone u biorców HCT).

 y Problemem są oporność na leki i nietolerancja.
 y Niepowodzeniem zakończyły się badania fazy III w zakresie 

profilaktyki maribawirem (MBV) i brincidofowirem (BCV).
Obecne zalecenia ECIL7 (European Conference on Infections in 
Leukemia) dotyczące profilaktyki CMV w allo-HCT przedstawiono 
w tabeli II. Główną wadą strategii profilaktycznej jest niepotrzebne 
leczenie pacjentów, u których nie rozwinie się infekcja lub choroba 
CMV (Tab. III). Ze względu na toksyczność i ograniczoną skuteczność 
nie dysponujemy obecnie idealnym lekiem, ponieważ dostępne 
terapie mogą prowadzić do zahamowania czynności szpiku kostnego 
(gancyklowir) i toksyczności nerkowej (foskarnet); zwiększenia ryzyka 

Tabela II. Aktualne zalecenia ECIL7 dotyczące profilaktyki CMV u pacjentów po allogenicznym HCT
Table II. Current ECIL7 recommendations on CMV prophylaxis in allogeneic HCT

Lek Siła zaleceń Piśmiennictwo Komentarz

Letermowir AI Marty et al., N Engl J Med 2017

Walacyklowir BI Ljungman et al., Blood 2002
Winston et al., Clin Infect Dis 2003

Skojarzenie ze strategią wyprzedzającą; powoduje ciężką supresję szpiku kostnego

Gancyklowir CI Winston et al., Ann Intern Med 1993
Goodrich et al., Ann Intern Med 1993

Powoduje zahamowanie czynności szpiku kostnego

Acyklowir CI Prentice et al., Lancet 1994 Mniej skuteczny niż walacyklowir

Foskarnet DII Ordemann et al., Ann Hematol 2000
Bregante et al., Bone Marrow Transplant 2000

Siła zaleceń: A – zdecydowanie zalecane; B – ogólnie zalecane; C – opcjonalnie (słabo) zalecane; D – niezalecane; I – w oparciu o badanie randomizowane; II – na podstawie 
nierandomizowanych badań klinicznych.

Tabela I. Strategie postępowania w odniesieniu do infekcji CMV po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych
Table I. Strategies for managing CMV infection following hematopoietic cell transplantation

Strategia Postępowanie

Uniwersalna profilaktyka W celu zapobiegania infekcji/reaktywacji CMV

Profilaktyka dostosowana do ryzyka W celu zapobiegania infekcji/reaktywacji CMV w podgrupach wysokiego ryzyka

Terapia wyprzedzająca Leczenie (bez)objawowego zakażenia CMV wykrytego w badaniu przesiewowym w celu zapobiegania chorobie CMV

Terapia Leczenie choroby CMV narządowej
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infekcji bakteryjnych i grzybiczych oraz zakażeń przełamujących. 
Ponadto jak dotąd nie wykazano poprawy ogólnego przeżycia 
(OS), ale zaobserwowano opóźnione odtworzenie odporności, 
późną chorobę CMV i ryzyko rozwoju oporności przy zastosowaniu 
dostępnych leków przeciwwirusowych przeciwko CMV. 

Terapia wyprzedzająca przeciwko chorobie 
CMV 

Terapia wyprzedzająca jest uważana za standardową strategię 
zapobiegania CMV po allo-HCT, a obecne wytyczne zalecają takie 
podejście [5, 6, 12, 13]. W tej strategii pacjentów monitoruje się co 
tydzień pod kątem reaktywacji CMV za pomocą testu na wykrycie 
kwasu nukleinowego CMV (nucleic acid test – NAT) metodą PCR. 
Wykrywanie bezobjawowej reaktywacji CMV powyżej „progu miana 
wirusa” skłania do rozpoczęcia leczenia wyprzedzającego, którego 
celem jest zapobieżenie progresji do choroby objawowej klinicznie. 
Uzasadnienie monitorowania leczenia zapobiegawczego opiera się na 
(A) dostępności czułego testu diagnostycznego, wystandaryzowanego 
niedawno przez WHO [14]; (B) predykcyjnej roli dodatniego wyniku 
rozwoju choroby CMV, z wyjątkiem zakażenia żołądkowo-jelitowego 
i zapalenia siatkówki; (C) wiedzy, że wczesna interwencja może 
zapobiec chorobie [15]; i (D) dostępności skutecznego (i względnie 
bezpiecznego) leku przeciwwirusowego.
Aktualne zalecenia ECIL7 dotyczące pierwszej linii leczenia 
wyprzedzającego u pacjentów po allo-HCT to [6]:

 y Zarówno gancyklowir, jak i foskarnet można stosować w leczeniu 
wyprzedzającym pierwszego rzutu.

 y Walgancyklowir może być stosowany zamiast gancyklowiru lub 
foskarnetu i.v. (z wyjątkiem pacjentów z ciężką GVHD przewodu 
pokarmowego).

 y Skojarzenie foskarnet + gancyklowir nie jest zalecane.
 y Wybór leku zależy od czasu po HCT, ryzyka toksyczności 

i wcześniejszej ekspozycji na lek przeciwwirusowy.
Wadą terapii wyprzedzającej jest to, że ta strategia opiera się na 
monitorowaniu wiremii, co w konsekwencji pozwala na reaktywację 
CMV. Chociaż leczenie wyprzedzające bezobjawowej reaktywacji 
CMV jest skuteczne w zmniejszaniu ryzyka choroby CMV, coraz 

więcej danych wskazuje na negatywny długoterminowy efekt 
replikacji CMV [4]. 

Leki przeciwwirusowe skuteczne wobec CMV

Obecnie dostępne leki przeciwko CMV to: (wal)gancyklowir, foskarnet, 
cydofowir i acyklowir (plus walacyklowir i famcyklowir). W ostatnim 
czasie pojawiły się 3 nowe leki przeciwwirusowe: letermowir (LMV), 
MBV i BCV, rozszerzające możliwości zapobiegania i leczenia CMV. 
Wszystkie te leki były skuteczne w profilaktyce w badaniach fazy II 
[17, 18, 19]; jednak BCV [20] i MBV [21] zawiodły w badaniach fazy 
III. Chociaż LMV jest już zarejestrowany w USA i Europie, rola MBV 
i BCV wciąż pozostaje przedmiotem badań, pomimo dostępności 
danych potwierdzających, że MBV jest skuteczny w leczeniu 
wyprzedzającym [22] oraz w opornym i nawracającym zakażeniu 
CMV [23].
LMV należy do nowej klasy związków. Chemicznie jest to pochodna 
kwasu 3,4-dihydro-chinazolino-4-yl-octowego. LMV hamuje CMV 
w nowym mechanizmie, obejmującym kompleks terminazy wirusowej 
i wykazuje silną aktywność in vitro i in vivo przeciwko CMV, ale nie 
przeciwko innym wirusom. Nie zaobserwowano oporności krzyżowej 
na leki stosowane obecnie w leczeniu CMV [24].
Po podaniu doustnym jego biodostępność wynosi 94% u zdrowych 
osób. U biorców allo-HCT biodostępność wynosi tylko 35%; jednak 
wzrasta ona do 85% w obecności cyklosporyny. Lek jest wydalany 
w 93% z kałem i w 70% w postaci niezmienionej. Ze względu na 
minimalne wydalanie przez nerki nie ma potrzeby dostosowywania 
dawki u osób z ograniczoną wydolnością tego narządu.
Po udanym badaniu fazy III [25], stosowanie LMV zostało 
zarejestrowane przez Amerykańską Agencję ds. Żywności 
i Leków (Food and Drug Administration – FDA) (11 sierpnia 
2017 r.), a następnie przez Europejską Agencję Leków (European 
Medicines Agency – EMA) (10 listopada 2017 r.) do stosowania 
w profilaktyce przeciwwirusowej w celu zapobiegania CMV u CMV-
dodatnich biorców allo-HCT. Przed rozpoczęciem profilaktyki należy 
udokumentować ujemne miano wirusa. Podczas profilaktyki LMV 
konieczne jest monitorowanie wiremii CMV metodą PCR w celu 
nadzorowania ryzyka zakażenia przełamującego. Zalecana dawka 
profilaktyczna LMV wynosi 480 mg raz na dobę lub 240 mg raz na 

Tabela III. Strategie leczenia zakażeń CMV: zalety i wady profilaktyki i terapii wyprzedzającej
Table III. CMV management strategies: advantages and disadvantages of prophylaxis and pre-emptive therapy

Zalety Wady

Profilaktyka przeciwwirusowa Skuteczna w zapobieganiu objawowemu zakażeniu CMV
Ogranicza wczesną reaktywację CMV
Może zapobiegać skutkom bezpośrednim i pośrednim
Monitorowanie wiremii nie jest wymagane
Choroba CMV może wystąpić bez wykrywalnej wiremii 
DNA CMV

Wysoki wskaźnik mielo- i nefrotoksyczności
Ryzyko nadmiernego leczenia
Ryzyko opóźnionego „poprofilaktycznego” zakażenia i choroby CMV 
Koszt leku
Może opóźniać przywrócenie swoistej odpowiedzi immunologicznej dla 
CMV

Terapia wyprzedzająca Skuteczna w zapobieganiu objawowemu zakażeniu CMV
Zmniejsza całkowity koszt leku
Zmniejsza ryzyko toksyczności leku (np. neutropenii)
Skierowana do pacjentów o najwyższym ryzyku
Może poprawić swoistą odpowiedź immunologiczną dla 
CMV

Nie zapobiega wczesnej reaktywacji CMV
Kwestie logistyczne związane z monitorowaniem wiremii CMV i obserwacją 
kliniczną
Możliwość pominięcia przypadków choroby CMV niepoprzedzonej przez 
wiremię CMV DNA lub antygenemię
Zależy od dostępności badań w kierunku CMV
Ryzyko lekooporności

Zmodyfikowano na podstawie Razonable, COID 2018 [16].
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dobę w obecności cyklosporyny. Wynika to z faktu, że cyklosporyna 
zwiększa poziom LMV. Inną potencjalną ważną interakcją jest 
obniżenie stężenia worykonazolu przez LMV.
Obecne rozważania dotyczące stosowania leku obejmują konieczność 
udokumentowania ujemnego miana wirusa przed rozpoczęciem 
profilaktyki. W czasie profilaktyki LMV należy monitorować poziom 
wiremii CMV metodą PCR w celu nadzorowania ryzyka zakażenia 
przełamującego. Ponadto należy sprawdzić potencjalne interakcje 
(cyklosporyna zwiększa poziomy LMV, LMV zmniejsza poziomy 
worykonazolu i inne).
LMV jest zarejestrowany przez FDA i EMA do profilaktyki 
przeciwwirusowej w zapobieganiu CMV u allogenicznych biorców 
HCT, natomiast nie jest zarejestrowany do profilaktycznego leczenia 
bezobjawowego zakażenia CMV i leczenia choroby CMV, w tym 
z powodu zakażenia wirusem opornym na GCV i wtórnej profilaktyki 
CMV. Nie jest także zarejestrowany do stosowania u dzieci.

Doświadczenie stosowania LMV w rutynowej 
praktyce klinicznej w pierwotnej profilaktyce 
CMV u dorosłych pacjentów po HCT

W celu analizy dowodów z rutynowej praktyki, dotyczących stosowania 
LMV w profilaktyce CMV w praktyce klinicznej, przeprowadzono 
przegląd danych zebranych w badaniach dotyczących pierwotnej 
profilaktyki LMV u dorosłych omawianych na najważniejszych 
spotkaniach hematologicznych we 2019 r. (spotkania Amerykańskiego 
Towarzystwa Transplantacji i Terapii Komórkowych (ASTCT/TCT); 
Europejskiego Towarzystwa Transplantacji Krwi i Szpiku (EBMT) 
oraz Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH)), który 
uzupełniono danymi z 2 artykułów opublikowanych w tym samym roku 
[26, 27]. Nie znaleziono innych doniesień kongresowych dotyczących 

stosowania LMV w profilaktyce pierwotnej u dorosłych pacjentów 
z allo-HCT wysokiego ryzyka.
Dane z 11 badań dotyczących pierwotnej profilaktyki CMV z użyciem 
LMV zostały przedstawione lub opublikowane w 2019 r. Łącznie 401 
pacjentów otrzymało LMV (Tab. IV).
Zastosowanie LMV w rutynowej praktyce było związane ze znacznym 
zmniejszeniem występowania infekcji CMV (CMVi) i klinicznie 
istotnych infekcji CMV (cs-CMVi) bez zauważalnej mielosupresji 
we wszystkich badaniach z grupą kontrolną (zwykle historyczną). 
Profilaktyka LMV była wysoce skuteczna w łagodzeniu choroby 
CMV, zmniejszaniu śmiertelności związanej z CMV i konieczności 
stosowania toksycznych terapii CMV. W żadnym badaniu nie 
zaobserwowano znaczących działań niepożądanych LMV. Przerwanie 
podawania LMV zgłoszono tylko w kilku przypadkach.
LMV zmniejszył częstość występowania cs-CMVi z tendencją do 
zmniejszenia śmiertelności. Pacjenci leczeni profilaktycznie przy 
pomocy LMV mieli mniej zakażeń CMV (21% vs 52%, p = 0,01), 
stwierdzono u nich mniej przypadków choroby CMV (6% vs 10%, ns), 
mniej hospitalizacji z powodu leczenia zakażeń CMV (7% vs 12%, 
ns) i niższą śmiertelność bez względu na przyczynę ocenianą w dniu 
100 (4% vs 14%, p = 0,1) (streszczenie ASTCT nr 396). W analizie 
wieloczynnikowej 2 czynniki miały wpływ na występowanie cs-
CMVi w dniu +100: stosowanie LMV zmniejszało ryzyko, podczas 
gdy leczenie GVHD je zwiększało. Należy zaznaczyć, że korzystny 
wpływ LMV był znacznie silniejszy niż niekorzystny wpływ GVHD. 
Zastosowanie LMV było jedynym czynnikiem wpływającym na ryzyko 
wystąpienia wykrywalnej wiremii CMV. Rodzaj przeszczepienia 
i status serologiczny dawcy nie miały istotnego wpływu na wiremię 
CMV lub zakażenie cs-CMVi (streszczenie ASTCT nr 396).
Grupa leczona LMV wykazywała znaczne zmniejszenie częstości 
zakażeń CMV: 22,4% vs 41,1% (p = 0,008). Pacjenci wysokiego 

Tabela IV. Podsumowanie dostępnych danych opublikowanych w streszczeniach z najważniejszych spotkań hematologicznych lub 
transplantacyjnych oraz prac opublikowanych w 2019 r.
Table IV. Summary of reported data in abstracts on major hematology/HCT meetings or published in 2019

Badanie (źródło danych) Liczba chorych Pacjenci wysokiego ryzyka Rozpoczęcie podawania LMV Współczynnik CMVi w porównaniu 
z grupą kontrolną

Lau et al. (ASTCT, nr 127) 10 CMV R+ (CBT) +7 0% vs 82%

Foolad et al. (ASTCT, nr 396) 53 CMV R+ 21% vs 52%

Merchant et al. (ASTCT, nr 406) 30 CMV R+ +14 20% vs 63%

Dadwal et al. (ASTCT, nr 546) 59 Haplo, CBT, ATG +13 22% vs 41%

Lin et al. (ASTCT nr 128; EBMT nr 405; 
[27])

53 CMV R+ (TCD, haplo) +7 5% (bez grupy kontrolnej)

Robin et al. (EBMT, nr 406) 22 CMV R+ 0% (bez grupy kontrolnej)

Derigs et al. (EBMT, nr 407) 35 CMV R+ 14% vs 58%

Kodiyanplakkal et al. (EBMT, nr 427) 31 CMV R+, ATG, anti-CD52 3% (bez grupy kontrolnej)

Satake et al. (EBMT, nr 473) 13 Haplo, MUD, MMUD 0 0% (bez grupy kontrolnej)

Karam et al. (ASH, nr 3269) 63 Haplo, MUD, CBT, ATG 27,6% vs 71%

Sharma et al. [26] 32 CBT (double/haplo), CMV R+ 0 0% vs 15%

ASTCT – spotkanie Amerykańskiego Towarzystwa Transplantacji i Terapii Komórkowych (American Society of Transplantation and Cellular Therapy – ASTCT); EBMT – spotkanie 
Europejskiego Towarzystwa Transplantacji Krwi i Szpiku (European Society for Blood and Transplantation Meeting); ASH – Amerykańskie Towarzystwo Hematologii (American 
Society of Hematology); CMVi – istotne zakażenie wirusem cytomegalii; HCT – przeszczepienie komórek krwiotwórczych; CBT – przeszczepienie krwi pępowinowej; MUD – zgodny 
niespokrewniony dawca; MMUD – niezgodny niespokrewniony dawca; haplo – haploidentyczny HCT; R+ – seropozytywny biorca; ATG – globulina antytymocytarna
Dane źródłowe:
Abstracts from the 2019 TCT Meetings of ASBMT and CIBMTR, February 20-24, 2019 Houston, Texas. Biology of Blood and Marrow Transplantation 2019; 25(3): A4-S442 
(Supplement).
The 45th Annual Meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation: Physicians. Poster Session. Bone Marrow Transplantation 2019;54:144–619. https://doi.
org/10.1038/s41409-019-0559-4.
61 Annual Meeting of American Society of Hematology. Orlando (December 7-10, 2019). Blood 2019; 134 (Supplement_1; November 13 2019): abstract 3269.
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ryzyka po HCT odnosili wyższą korzyść z profilaktyki LMV (22,2% 
vs 62,8%, p = 0,004) niż grupa niskiego ryzyka (22,8% vs 35,6%, ns) 
(streszczenie ASTCT nr 546). Niski poziom CMVi, jeśli występował, 
ustępował samoistnie u większości pacjentów poddawanych ciągłej 
profilaktyce LMV, a leczenie wyprzedzające nie było konieczne 
(streszczenie ASTCT nr 546).
Przedstawione dane sugerują, że zakażenie CMV jest znacznie 
hamowane przez podanie LMV wcześnie po HCT (streszczenie EBMT 
nr 473). Profilaktyka LMV pozwoliła na uzyskanie niskiego odsetka 
zakażeń CMV w populacji wysokiego ryzyka poddawanej TCD allo-
HCT (streszczenie EBMT nr 427). Potwierdzono bezpieczeństwo 
i skuteczność LMV w profilaktyce reaktywacji CMV u pacjentów 
seropozytywnych po allo-HCT (streszczenie EBMT nr 407).
Pierwotna profilaktyka LMV znacznie zmniejszyła reaktywację CMV, 
a pacjenci wysokiego ryzyka mogą odnieść korzyści z przedłużonej 
profilaktyki. Leczenie LMV było dobrze tolerowane. Konieczne są 
dodatkowe badania w celu ustalenia optymalnego czasu trwania 
profilaktyki w allo-HCT wysokiego ryzyka (streszczenie ASTCT nr 
128).
Zaletą profilaktyki LMV jest zmniejszenie ryzyka klinicznie istotnego 
zakażenia CMV u wszystkich seropozytywnych pacjentów po HCT 
o wysokim ryzyku, w tym znaczącej liczby biorców wysokiego ryzyka. 
W przeciwieństwie do kluczowego badania fazy III, w obserwacji 
w rutynowej praktyce odnotowano tylko kilka infekcji CMV, które 
wystąpiły po dniu 100 po zaprzestaniu profilaktyki LMV. Nie 
zaobserwowano istotnych różnic w zakresie innych analizowanych 
zmiennych, w tym OS, śmiertelności niezwiązanej z nawrotem, 
ryzyka nawrotu, ostrej GVHD lub czasu do przywrócenia prawidłowej 
liczby neutrofili lub płytek (streszczenie ASH nr 3269).
LMV jest bezpieczny i skuteczny w porównaniu z alternatywnymi 
metodami profilaktyki po CBT do 100. dnia. Żaden z pacjentów z grupy 
LMV nie otrzymał dodatkowego leczenia przeciwko CMV podczas 
podawania LMV [26]. LMV był dobrze tolerowany u biorców CBT. 
Dane są bardzo obiecujące, a zakres korzyści sugeruje, że LMV może 
być efektywnym kosztowo, nowym standardem opieki u dorosłych 
biorców CBT (streszczenie ASTCT nr 127). Należy zaznaczyć, że 
ze względu na wczesną reaktywację CMV po CBT [28], sugeruje 
się rozpoczęcie leczenia LMV w dniu przeszczepienia. Przy takim 
podejściu nie zaobserwowano opóźnienia przyjęcia się przeszczepu 
lub zwiększenia ryzyka niepowodzenia przeszczepienia [26].
Istotnym potencjalnym problemem związanym z profilaktyką LMV, 
szczególnie po CBT, jest możliwość opóźnionej reaktywacji i choroby 
CMV po odstawieniu leku [26]. Do czasu uzyskania bardziej 
wiarygodnych danych na ten temat postulowano, że u pacjentów 
z wysokim ryzykiem reaktywacji CMV należy kontynuować 
profilaktykę LMV. Zaleca się seryjne monitorowanie CMV co najmniej 
raz w miesiącu przez 6 miesięcy po CBT [26].
Ponieważ opóźniona reaktywacja po profilaktyce CMV pozostaje 
potencjalnym problemem, monitorowanie po 100. dniu powinno być 
obowiązkowe. Czas trwania profilaktyki powyżej dnia +100 wymaga 
badania u biorców CBT (streszczenie ASTCT nr 127) i prawdopodobnie 
także u pacjentów poddawanych immunosupresyjnemu leczeniu 
GVHD. Biorąc pod uwagę przedstawione korzyści, podawanie LMV 
należy rozważyć u wszystkich CMV-pozytywnych biorców allo-HCT 
(streszczenie ASTCT nr 396).

Względy praktyczne

Jakie jest obecnie uzasadnienie stosowania profilaktyki 
CMV?

Uzasadnienie profilaktyki jest oczywiste. Udowodniono, że dodatni 
status serologiczny wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością. Ponadto 
każda replikacja CMV u pacjenta, w tym replikacja w różnych 
narządach i różnych tkankach, ma negatywny wpływ na OS po HCT. 
Dane dotyczące śmiertelności (w badaniu III fazy i analizie post hoc) 
wykazały, że zarówno po 24, jak i 48 tygodniach od HCT, uprzednie 
stosowanie profilaktyki LMV zmniejszało śmiertelność bez względu 
na przyczynę. Jest to dodatkowe uzasadnienie profilaktyki. To 
uzasadnienie jest jeszcze silniejsze u pacjentów wysokiego ryzyka 
w porównaniu z pacjentami niskiego ryzyka, a w analizie post hoc, po 
korekcie statusu ryzyka, pozostaje ono istotne w obu grupach. 

Czy profilaktyka CMV zmieni praktykę kliniczną?

Zapobieganie jest lepszym sposobem radzenia sobie z chorobą niż 
samo leczenie. Jest to szczególnie ważne w przypadku wysokiej 
skuteczności i bezpieczeństwa. Na podstawie istniejących danych 
dotyczących LMV, zarówno z badania fazy III, jak i danych z rutynowej 
praktyki klinicznej, oba te warunki są spełnione. Dlatego zaleca się 
profilaktykę, co znacznie zmienia obecną praktykę kliniczną.

Jak należy monitorować pacjenta podczas profilaktyki 
CMV?

Monitorowanie należy przeprowadzić, podobnie jak w przypadku 
strategii leczenia wyprzedzającego. Zakażenie przełamujące jest 
nadal możliwe, choć ryzyko jest zminimalizowane. Inną kwestią jest 
przestrzeganie zaleceń przez pacjenta, który jest odpowiedzialny 
za przyjmowanie leku doustnego. Przerwanie profilaktyki może 
prowadzić do reaktywacji CMV i rozwoju oporności.

Co należy zrobić w przypadku niskiej wiremii CMV?

Istniejące dane wskazują, że u pacjentów z niskim poziomem wiremii 
podczas profilaktyki LMV dochodziło do zmniejszenia wiremii poniżej 
poziomu detekcji, podczas gdy schemat podawania LMV nie uległ 
zmianie. 

Kiedy należy rozpocząć profilaktykę i jak długo należy 
ją stosować?

W badaniu fazy III reguła była taka, że podawanie leku należy 
rozpocząć przed 28. dniem. Ponieważ dostępne są zarówno 
preparaty doustne, jak i dożylne, wczesne rozpoczęcie leczenia jest 
zawsze możliwe, niezależnie od tolerancji doustnego leku przez 
pacjenta. Ważne jest, aby rozpocząć leczenie wcześnie, ponieważ 
reaktywacja CMV może nastąpić nawet w ciągu pierwszego dnia po 
przeszczepieniu. Ponieważ LMV jest nietoksyczny, podawanie można 
rozpocząć przed wykonaniem przeszczepienia, co sprawdzano 
w kilku badaniach przeprowadzonych po badaniu III fazy. Jednak 
nie ma badań interakcji z chemioterapeutykami stosowanymi 
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w kondycjonowaniu; dlatego lek nie może zostać podany przed dniem 
0.
Jak dotąd jedynym punktem odniesienia dotyczącym momentu 
rozpoczęcia profilaktyki jest podawanie leku do 14. tygodnia. W kilku 
badaniach postulowano przedłużenie profilaktyki. Aby odpowiedzieć 
na to pytanie prowadzone są obecnie badania służące ocenie 
skuteczności profilaktyki prowadzonej do 6 miesięcy. Bezpieczeństwo 
i skuteczność są bardzo istotne.

Dla kogo zalecana jest profilaktyka, a dla kogo leczenie 
wyprzedzające?

U pacjentów z wysokim ryzykiem wiremii CMV zaleca się profilaktykę. 
Nie ma co do tego wątpliwości, ponieważ korzyści ze stosowania 
LMV są potencjalnie znacznie wyższe u pacjentów wysokiego 
ryzyka, a zapobieganie wiremii CMV jest korzystne dla OS. Z drugiej 
strony profilaktyka była również skuteczna i bezpieczna u pacjentów 
niskiego ryzyka. Należy jednak pamiętać, że tylko pacjenci CMV-
seropozytywni zostali objęci tymi badaniami. Tak więc, przy obecnych 
danych, pacjenci seropozytywni dla CMV mają już silne wskazanie do 
profilaktyki. Wszyscy inni biorcy allogenicznego przeszczepu powinni 
być monitorowani pod kątem wiremii CMV i leczeni wyprzedzająco 
w przypadku uzyskania dodatniego wyniku wiremii.

Czy profilaktyka LMV powinna być przedłużona poza 
dzień +100?

Jak dotąd dostępne są tylko dane dla terapii prowadzonej do 
14. tygodnia. Obecnie toczy się badanie służące porównaniu 
krótszej i dłuższej profilaktyki przy pomocy LMV. Wyniki tego 
badania odpowiedzą na pytanie dotyczące bezpieczeństwa, 
skuteczności i uzasadnienia dla wydłużenia profilaktyki. Nie jest to 
oczywiste, ponieważ istnieją różne scenariusze z różnymi lekami 
przeciwwirusowymi. Acyklowir można bezpiecznie przyjmować przez 
około rok. Z drugiej strony, w przypadku gancyklowiru, im dłuższe 
stosowanie, tym większe ryzyko toksyczności.

Wnioski

Przedstawione tu dane z rutynowej praktyki klinicznej potwierdzają 
wyniki badania III fazy, służącego ocenie LMV w pierwotnej 
profilaktyce u dorosłych biorców allo-HCT seropozytywnych dla 
CMV. Badania obserwacyjne i retrospektywne wykazały, że LMV jest 
skuteczny i bezpieczny w profilaktyce reaktywacji CMV u pacjentów 
seropozytywnych po allo-HCT. Podawanie LMV w żadnym z badań 
nie opóźniało czasu do przyjęcia się przeszczepu ocenianego 
liczbą neutrofili i płytek krwi. Pacjenci po HCT z wysokim ryzykiem 
reaktywacji CMV mieli najwięcej korzyści z profilaktyki LMV.

LMV był znacznie bardziej skuteczny niż terapia wyprzedzająca 
podawana w zależności od wiremii CMV w zapobieganiu infekcji CMV 
i chorobie CMV [25]. Zastosowanie LMV w profilaktyce spowodowało 
poprawę OS podczas pierwszych 24 i 48 tygodni [25, 29, 30]. 
LMV ma korzystny profil bezpieczeństwa, ponieważ nie powoduje 
mielotoksyczności.
LMV jest ważnym dodatkiem do obecnych strategii zapobiegania CMV 
po allo-HCT. Jego korzystny profil skuteczności i bezpieczeństwa 
tworzy nową opcję leczenia pierwszego rzutu w profilaktyce 
przeciwwirusowej, podobnej do nadzoru wiremii CMV i terapii 
wyprzedzającej, której celem jest zapobieganie chorobie CMV 
u biorców allogenicznego HCT.
Ta nowa strategia profilaktyki u pacjentów CMV-dodatnich po 
HCT skutkuje zmniejszeniem liczby klinicznie istotnych zakażeń 
CMV, ograniczeniem leczenia wyprzedzającego i konieczności 
hospitalizacji, a także zmniejsza śmiertelność bez względu na 
przyczynę. Pierwsze analizy i opinie wskazują na dobrą efektywność 
kosztową, szczególnie w kontekście zmniejszonej liczby działań 
niepożądanych, takich jak GVHD oraz zakażenia grzybicze 
i bakteryjne. Wciąż jednak potwierdzenie skuteczności tego podejścia 
wymaga większej liczby danych z rutynowej praktyki.
Standardowe podejście do zapobiegania zakażeniu CMV, oparte na 
terapii wyprzedzającej, prowadzonej pod kontrolą wiremii CMV, jest 
obecnie kwestionowane z powodu niedawnego zatwierdzenia LMV do 
pierwotnej profilaktyki. Dane z rutynowej praktyki klinicznej wskazują 
na radykalną poprawę w zakresie zmniejszenia ryzyka zakażenia 
CMV i wiremii CMV we wszystkich przeprowadzonych dotychczas 
badaniach. LMV jest lekiem, który przełamuje paradygmat terapii 
wyprzedzającej i uzasadnia stosowanie profilaktyki jako głównej 
strategii zapobiegania zakażeniu CMV.
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