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STRESZCZENIE 

Reaktywacja wirusa cytomegalii jest jednym z najczęstszych 

powikłań infekcyjnych u pacjentów po allogenicznym przeszczepieniu 

komórek krwiotwórczych. Prawdopodobieństwo tej komplikacji jest 

większe w przypadku niezgodności serologicznej pomiędzy biorcą a dawcą 

przeszczepu, przeszczepienia od dawcy niespokrewnionego lub 

haploidentycznego oraz wystąpienia choroby przeszczep przeciwko 

gospodarzowi i konieczności glikokortykosteroidoterapii.  

Ważnym czynnikiem zapobiegającym infekcji CMV po allo-HSCT 

jest odbudowa układu immunologicznego biorcy. Opóźniony proces 

immunorekonstytucji, a co za tym idzie defekt ilościowy i jakościowy 

komórek odpornościowych sprzyjają rozwojowi patogenów 

oportunistycznych, w tym reaktywacji wirusów. 

Dotychczasowe badania opisują monitorowanie swoistej odpowiedzi 

komórkowej przeciwko CMV jako cenne, obok oceny ilościowej wiremii, 

narzędzie służące określaniu indywidualnego ryzyka rozwoju tego 

powikłania. 

Celem ogólnym pracy była analiza CMV-specyficznej odpowiedzi 

komórkowej w określaniu indywidualnego ryzyka rozwinięcia infekcji 

CMV u dzieci po allogenicznym przeszczepieniu komórek 

krwiotwórczych. Celami szczegółowymi były: porównanie przydatności 

badania poszczególnych subpopulacji limfocytów do oceny ryzyka 

reaktywacji CMV, ocena ilości CTL przed allo-HSCT i w 100 dobie 

po zabiegu, badanie wpływu danych klinicznych na CMV-CMI, korelacja 

ilości wykrytych CTL w stosunku do statusu serologicznego biorcy 

i dawcy, ocena związku pomiędzy CMV-CMI a długością i nasileniem 

wiremii oraz określenie wpływu występowania i nasilenia GvHD na liczbę 

wykrytych CTL. 
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Badaniem objęto 29 dzieci, u których przeprowadzono łącznie 

30 procedur allo-HSCT w Klinice Hematologii, Onkologii 

i Transplantologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

w latach 2019–2021. W 24 przypadkach wykonano przeszczep od 

zgodnego dawcy niespokrewnionego, 5 razy była to transplantacja od 

zgodnego dawcy rodzinnego, 1 pacjent otrzymał komórki krwiotwórcze od 

dawcy rodzinnego, niezgodnego w układzie HLA. Materiał badany 

stanowiła krew pełna pobierana dwukrotnie: przed rozpoczęciem 

kondycjonowania i w dobie +100 po allo-HSCT.  

Badanie wykonywano techniką ELISpot, przy użyciu testu T-Track® 

CMV. Po uprzednim wyizolowaniu komórek jednojądrzastych z krwi 

obwodowej nanoszono je na płytkę zestawu i inkubowano z antygenami 

CMV-swoistymi – IE-1 i pp65. Wydzielony przez komórki interferon-γ był 

wiązany przez przeciwciała połączone z enzymem. Produktem reakcji 

enzymatycznej były punkty barwne – spoty, odpowiadające CMV-

swoistym komórkom efektorowym.  

Wyniki badań poddano analizie statystycznej. Do charakterystyki grup 

stosowano statystyki opisowe. Celem porównania grup zostały użyte testy 

nieparametryczne U Manna-Whitneya, a do oceny korelacji test 

Spearmana. Za poziom istotności uznano wartość p=0,05. 

Rezultaty analizy wskazały wzrost liczby CTL w dobie +100 

w porównaniu do wartości przed allo-HSCT. Różnica ta była istotna 

statystycznie w przypadku zastosowania antygenu pp65. W przypadku 

braku reaktywacji CMV liczba limfocytów CD3+ i CD3+CD8+ w dobie 

+100 od HSCT była niższa, natomiast CD3+CD4+ nieznacznie wyższa, niż 

w grupie ze stwierdzoną wiremią. Ponadto wykazano bardziej nasiloną 

CMV-CMI po allo-HSCT w przypadku: choroby rozrostowej jako 

wskazania do transplantacji, szpiku kostnego jako źródła przeszczepu, 
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kondycjonowania opartego na chemioterapii, statusu serologicznego dla 

CMV R-/D+.  

Dodatkowo w grupie pacjentów, u których nastąpiła reaktywacja 

CMV uzyskano większą liczbą spotów w dobie +100, niż u dzieci bez 

wykrytego materiału genetycznego wirusa. W tym wypadku liczba 

komórek odpowiadających na stymulację antygenem pp65 była istotnie 

wyższa (p=0,009).  

W przypadku dłuższego okresu wykrywanej wiremii, czyli powyżej 

mediany (55 dni), a także większej liczby kopii wirusa, ilość CTL 

badanych w dobie +100 była niższa, w porównaniu do pacjentów 

z krótszym i mniej nasilonym zakażeniem CMV. 

Biorąc pod uwagę występowanie i nasilenie GvHD w całej badanej 

grupie, u pacjentów z rozpoznaną GvHD w stopniu II i wyższym wykryto 

większą ilość CTL w odpowiedzi na antygeny pp65 i IE-1 w dobie +100, 

jednak różnica ta nie była istotna statystycznie. Z kolei analizując jedynie 

przypadki z dodatnią wiremią CMV, więcej spotów dla pp65 stwierdzono 

przy braku GvHD lub GvHD w stopniu I. 

Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz wysunięto 

następujące wnioski: 

 Monitorowanie limfocytów CMV-swoistych jako specyficznej 

odpowiedzi komórkowej może być użytecznym narzędziem dla 

postępowania terapeutycznego u dzieci po allogenicznej transplantacji 

komórek krwiotwórczych. 

 Badanie subpopulacji limfocytów w dobie +100 wydawało się nie być 

wystarczająco miarodajne przy ocenie ryzyka reaktywacji CMV. 

Wyjściowa liczba limfocytów pacjenta przed rozpoczęciem procedury 

allo-HSCT w mojej analizie nie miała wpływu na liczbę komórek CTL 

w dobie +100. 
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 Liczba komórek CMV-swoistych była wyższa w dobie +100 po 

transplantacji, niż przed rozpoczęciem tej procedury. Pomiar CMV-CMI 

z użyciem antygenu pp65 wydawał się być bardziej miarodajny. 

 Liczba limfocytów CMV-swoistych była wyższa u pacjentów  

z rozpoznaną chorobą nowotworową, otrzymujących komórki 

hematopoezy pochodzące ze szpiku kostnego, poddanych 

kondycjonowaniu metodą chemioterapii, w przypadku statusu 

serologicznego CMV D-/R+. Różnice te nie osiągnęły istotności 

statystycznej. 

 Liczba komórek CTL miała wpływ na długość trwania wiremii CMV 

i liczbę wykrywanych kopii wirusa. 

 Występowanie i nasilenie GvHD nie miało istotnego statystycznie 

wpływu na liczbę CTL. 
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SUMMARY 

Cytomegalovirus reactivation is one of the most common infectious 

complications in patients after allogeneic hematopoietic cell 

transplantation. This phenomenon is more likely in the case of: serological 

incompatibility between the recipient and the transplant donor, unrelated or 

haploidentical donor and in the presence of graft versus host disease and 

subsequent glucocorticoid therapy.  

An important factor in preventing CMV infection after allo-HSCT is 

restoration of the recipient's immune system. The delayed process of 

immunoreconstitution, thus the quantitative and qualitative defect of 

immune cells, favor the development of opportunistic pathogens, including 

viral reactivation.  

The studies conducted so far describe the monitoring of specific 

cellular response against CMV, in addition to the quantification of viremia, 

as a valuable tool to determine the individual risk of developing this 

complication.  

The overall aim of the study was to analyze the CMV-specific cellular 

response in determining the individual risk of developing CMV infection in 

children after allogeneic hematopoietic cell transplantation. The specific 

objectives were: to evaluate the usefulness of individual lymphocyte 

subpopulations testing in assessing the risk of CMV reactivation, to 

compare the amount of CTL before allo-HSCT and on the 100th day after 

procedure, to analyze the effect of clinical data on CMV-CMI, to correlate 

the number of detected CTL in relation to the serological status of the 

recipient and donor and to assess the relationship between CMV-CMI and: 

the duration and severity of viremia and GvHD occurrence.  

The study enrolled 29 children who underwent a total of 30 allo-

HSCT procedures at the Department of Hematology, Pediatric Oncology 
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and Transplantology at the Medical University of Lublin in the years 2019–

2021. 24 patients were transplanted from a matched unrelated donor, 

5 children from a matched family donor, 1 patient received hematopoietic 

cells from a HLA mismatched family donor. The test material was whole 

blood collected twice: before the start of conditioning and on day +100 

after allo-HSCT. The examination was performed with the ELISpot 

technique, using the T-Track® CMV test. After isolating mononuclear cells 

from peripheral blood, the cells were applied to the kit plate and incubated 

with CMV-specific antigens – IE-1 and pp65. Interferon-γ secreted by the 

cells was bound by enzyme-bound antibodies. The product of the 

enzymatic reaction were color points – spots, corresponding to 

CMV-specific effector cells.  

The test results were analyzed statistically. Descriptive statistics were 

used to characterize the groups. Non-parametric Mann-Whitney U tests 

were used to compare the groups, and the Spearman test was used to assess 

the correlation. The level of significance was p = 0.05.  

The results of the analysis showed an increase in the number of CTL 

on the +100 day compared to the amount before allo-HSCT. This difference 

was statistically significant when using the pp65 antigen. In the absence of 

CMV reactivation, the numbers of CD3 + and CD3 + CD8 + lymphocytes 

on the +100 day from HSCT were lower, while CD3 + CD4 + amount was 

slightly higher compared to results of the group with confirmed viremia. 

Moreover, CMV-CMI phenomenon after allo-HSCT was more intense in 

the case of: a neoplasm as an indication for HSCT, bone marrow as 

a source of transplantation, chemotherapy-based conditioning, CMV R-/D+ 

serological status.  

Additionally, a higher number of spots on the +100 day was observed 

in the group of patients who reactivated CMV than in children without the 

detected genetic material of the virus. In this analysis, the number of cells 
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responding to the pp65 antigen stimulation was significantly higher 

(p = 0.009).  

In the case of a longer period of detected viremia, i.e. above the 

median (55 days), as well as an increased number of virus copies, the 

amount of CTL tested on the +100 day was lower compared to patients 

with shorter and less severe CMV infection.  

Considering the presence and severity of GvHD in the entire study 

group, the amount of CTL in response to pp65 and IE-1 antigens on day 

+100 was higher in patients diagnosed with GvHD grade II and higher, 

although the difference was not statistically significant. On the other hand, 

the analysis of the cases with positive CMV viremia revealed more spots 

for pp65 in the absence of GvHD or GvHD in stage I.  

Based on the conducted research and analyses, the following 

conclusions were drawn:  

 Assessment of CMV-specific cellular response by ELISpot may be 

useful in determining the individual risk of developing CMV infection 

in children after allogeneic hematopoietic cell transplantation. 

 Lymphocyte subpopulation testing did not appear to be sufficient when 

assessing the risk of CMV reactivation. The patient’s total lymphocyte 

count prior to the allo-HSCT procedure did not affect the CTL count on 

day +100.  

 The number of CTL was higher on day +100 after allo-HSCT than 

before starting the procedure. Using the pp65 antigen for CMV-CMI 

measurement seems to be more reliable. 

 CMV-specific lymphocyte counts were higher in patients diagnosed 

with neoplasms, receiving bone marrow-derived stem cells, conditioned 

by chemotherapy, in the case of CMV D-/R + serological status. These 

differences did not reach statistical significance.  
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 The number of CTL cells influenced the duration of CMV viremia and 

the number of detected virus copies.  

 The presence and intensity of graft versus host disease did not appear to 

have statistically significant impact on the number of CTL. 

 

 


