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سیتومگالوویروس )CMV= Cytomegalovirus( در میان انسان  ها به گونه ای گسترده  گسترش  یافته است. آلودگی به این ویروس همانند 
سایر ویروس  هاي خانواده هرپس ویریده، با یك عفونت اولیه آغاز شده و ویروس به گونه ی پنهان در بدن جایگزین مي شود. گرچه عفونت اولیه  

با این ویروس خفیف و بیشتر بي خطر است، ولی تهدید کننده زندگی برای افرادی است که دچار نقص ایمني هستند و نیز می تواند باعث ایجاد 
آسیب های  جدی و شدید در دوران جنینی شود، از این رو عفونت در زنان باردار حائز اهمیت است.عفونت با  CMV مادرزادی یکی از عامل های  

اصلي معلولیت ها و نقایص عفوني مادرزادي مي باشد. عفونت ممکن است بدون نشانه باشد یا باعث ایجاد آسیب شدید شنوایي، میکروسفالي، 
هیدروسفالي و ناهنجاری های نورولوژیك شود. واگیری  ویروس از مادر به جنین در دوران بارداري ممکن است در صورت آلودگی به عفونت اولیه، 

ثانویه و یا عفونت مخفی رخ دهد. در این موارد سهم عفونت اولیه 30 تا 60  درصد و بقیه موارد در حدود 1 درصد است.
CMV یك ویروس با گسترش وسیع  بوده و عفونت  هاي ناشي از آن در دوران کودکي در بیشتر جوامع رخ مي دهد. شیوع سرمی آن در زنان 

در سن باروري بر اساس سن و کشور محل اقامت و سایر فاکتورهای اپیدمیولوژیکی متفاوت است. درصد شیوع در زنان در کشورهاي توسعه یافته 
40 درصد و در کشورهاي در حال توسعه 90 درصد گزارش شده است. 

اگر چه عفونت با CMV درمان خاصي ندارد و براي پیشگیري از آن هم واکسنی در دسترس نیست، ولي باز هم تشخیص عفونت در گام های 
نخستین  برای درمان صحیح و توانایی در شناخت  هرگونه پیامد بیماری مهم است.
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نگاهی گذرا بر عفونت با سیتومگالوویروس در دوران بارداری

دکتر علی بیکیان، متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
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شود، كه نشانگر شیوه و جایگاه پیوند آنتي ژن به آنتي بادي 
است. در آغاز آلودگی  با سیتومگالوویروس، IgG تولید شده 
با  كه  دارد،  ویروس  با  اتصال  براي  پاییني  تركیبي  میل 
بادي  آنتي  آنتي ژن و  از مجاورت  گذشت چند هفته پس 
این میل در آنتي بادي ها رو به افزایش می گذارد. بنابراین 
در آلودگی های  حاد و تازه  میل تركیبي IgG پایین )حدود 
 %60 حدود  در  مزمن  عفونت هاي  در  ولي  بوده   )%  35
به  اویدیتی   درصد  60ـ35  فاصل  حد  چون  بود.  خواهد 
است.  خاكستري(  )محدوده  اطمینان  عدم  محدوده  عنوان 
براي رفع ابهام در این حالت باید به طور مرتب نمونه هاي 

دیگری از بیماران گرفته شود.
اویدیتی پروسه اي دینامیك است كه طي 3 تا 4 هفته تغییر 
مي یابد، بنابراین بررسي اویدیتی IgG براي تعیین مرحله  
عفونت و رفع نگراني هاي غیرضروري بسیار كارآمد است. 
همچنین ارزیابی سرولوژیکی،  براي شناسایي زنانی كه 
منفی  سیتومگالوویروس  بادیهای  آنتی  نظر  از  ها  آن  سرم 
است برای شناخت  سرو كانورسیون و پیشگیری و درمان 

مفید است. 
بیشتر آلودگي جنین پس از سونوگرافي و مشاهده آنومالي 
بیماري  اثبات  از  از این بررسي و یا پس  نتایج حاصل  در 

مادر تشخیص داده می شود.
بررسي   ،CMV عفونت  تشخیص  براي  استاندارد  روش 
است.   PCR روش  به  آمنیوتیك  مایع  در  ویروس   DNA 

تنها  و  است،   تهاجمي  روش  یك  آمنیوسنتز  حال  این  با 
پس از هجدهمین هفته  بارداری و 6 تا 8 هفته بعد از سرو 
كانورسیون انجام پذیر است،  كه معادل زمان الزم برای دفع 

ویروس در ادرار از طریق جنین است. 
معناي  به  تنهایي  به  آمنیوتیك  مایع  آلودگي   تشخیص 
بروز عالیم در جنین نمي باشد. لذا متعاقب آن بررسی با 
سونوگرافی براي بررسي اختالالت سیستم عصبي مركزي 

 مکانیسم آسیب زایی سیتومگالوویروس
CMV كه با نام هرپس ویروس CMV5( 5( نیز شناخته مي شود، 

از خانواده هرپس ویریده  ها است. ژنوم ویروس از دو رشته 
DNA پوشش دار تشکیل می شود، كه توانایي آلوده كردن اكثر 

سلول  هاي بدن ما را دارد. سیتومگالوویروس هم در هسته و هم 
در سیتوپالسم سلول  هاي آلوده فعال بوده و منجر به تشکیل 
از سیستم  فرار  توانایی  ها می شود. ویروس  بادي  انکلوزیون 
ایمنی را دارد، و با این مکانیسم به صورت مخفی در بدن باقی 
می ماند. زماني كه فرد به علت بارداري، شیمی درمانی و آلودگی 
از  ایمني شود ویروس ها مجددا  AIDS دچار نقص  بیماری  به 
حالت مخفی به حالت فعال در می آیند و سلول های آلوده شده 
ویروس عفونی تولید می كنند. عفونت اولیه بیشتر خاموش، یا 
تحت بالینی بوده، و طي هر مرحله از عفونت )اولیه یا ثانویه( 
بزاق  و  مني  خون،  ادرار،  داخل  در  را  ویروسی  ذرات  میزبان 
ترشح مي كند در نتیجه آلودگیي افراد به سهولت امکان پذیر 
می شود . بیماري از راه  فرد به فرد، رابطه جنسي و حتي حین 

پرستاري از كودكان نیز قابل انتقال است.
انتقال عمودي مي تواند پس از یك عفونت اولیه یا ثانویه 
رخ دهد. در هر دو حالت عفونت جنین از راه لکوسیت هاي 
آلوده به ویروس روی می دهد،  كه از جفت عبور كرده و با 

آلوده كردن مایع آمنیوتیك خود را به جنین می رساند. 

 تشخیص و غربالگري بیماري مادرزادي
آسان  امري   CMV ضد  بادي  هاي  آنتي  شناسایي  چه  اگر 
است،  اما در مورد غربالگري سرولوژیکي در دوران بارداري،  
رای همسانی وجود ندارد، هر چند برخي از كشورهاي اروپایي 
و آسیایي عمل غربالگري CMV را توصیه مي كنند در برخي 

كشورها مثل برزیل غربالگري CMV اجباري نیست.

 راه های تشخیص عفونت با سیتومگالوویروس
از آنجایي كه عفونت اولیه تحت بالینی است، پس تشخیص 
بیماري  بیانگر  مثبت   IgM معمول  طور  به  است  دشوار  آن 
حاد بوده و IgG مثبت عفونت مزمن را نشان مي دهد. عالوه 
در  و  بماند،   مثبت  تواند  می  ماه  چندین  براي   IgM این  بر 
 تشخیص زمان ایجاد عفونت باعث گمراه شدن محققین شود. 
فعال  دوباره  ثانویه،  آلودگی  از  پس  تواند  می  همچنین   IgM

شدن یك عفونت پیشین، یا در نتیجه واكنش متقابل به دیگر 
ویروس  ها پدیدار شود. در نمونه هایی كه تشخیص مشکوك 
است، بهتر است كه یك آزمایش سنجش اویدیتی IgG  انجام 
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براي  اتیولوژیك  ارزیابي  زایمان  از  پس  است.  ضروري 
 CMV پیامدهاي  ترین  شایع  از  كه  شنوایي  آسیب  بررسي 

است نیز الزم  است.
 

درمان بیماری ناشی از سیتومگالوویروس
است.  دشوار  و  پیچیده  مادرزادي  هاي  بیماري   درمان 
 ،ganciclovir مصرف داروهاي ضد ویروس در دسترس مانند
به  ایمني  نقص  داراي  افراد  در  كه   foscarnet و   cidofovir

وفور مورد استفاده قرار مي گیرد به علت ایجاد توكسیسیته در 
بافت های بدن به خصوص در كلیه ها و دستگاه گردش خون 

و اثرات تراتوژنیك آن ها در دوران بارداري ممنوع است.

اپیدمیولوژی
است،  پراكنده  گسترده  گونه ای  به   CMV چند  هر 
 CMV به  آلودگي  میزان  است.  متغیر  آن  اپیدمیولوژي  ولي 
دارد،  تراكم جمعیت  و  بهداشت  با سطح  مستقیم  رابطه اي 
پس انتظار مي رود شیوع سرمي باالي آن در كشورهاي در 

روند پیشرفت زیاد باشد. 
نتیجه بررسی ها در كشور آلمان كه از سال 1996 تا 2010 انجام 
شده است،  در 42/3% زنان باردار شیوع ویروس را نشان داد. این 
میزان براي ایاالت متحده 50 % در جامعه بود،  همین مطالعه براي 

زنان باردار كشور فرانسه شیوع 51/5 % را نشان داد. 
كشورهاي  از  بیشتر  میزان  این  فقیر  كشورهاي  مورد  در 
توسعه یافته مي باشد. در یك مطالعه مقطعي در ایران شیوع 
سرمي حدود 97/7% بوده است. مطالعه گذشته نگر در كشور 
تركیه نیز میزاني در همین حدود را نشان داده است )94/9 %(.

میزان  اساسي در  تفاوت هاي  در یك كشور ممکن است 
شیوع دیده شود، كه وابسته به وضعیت اجتماعي، اقتصادي و 
منطقه دارد. براي مثال دو مطالعه در كشور ژاپن میزان شیوع 
بیانگر  اختالف  این  دادند.  نشان  را 66% و دیگري %87/3 

دشواري بررسي اپیدمیولوژیك CMV است. 

 پیشگیری
دسترس  در  واكسني   CMV از  جلوگیري  براي  چه  اگر 
آلودگی  از  جلوگیري  براي  اي  ساده   هاي  راه  ولي  نیست 
آلوده  از  بعد  دست  ها  شستن  به  توان  مي  كه  دارد  وجود 
شدن با بزاق و ادرار، اجتناب از استفاده از لیوان و كارد و 
چنگال مشترك و ... اشاره كرد. رعایت این نکات بهداشتی 
در به حداقل رساندن احتمال آلودگی به  بیماري نتایج مفید 

و خوبی داده است.


