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تشخیص عفونت  CMV مادرزادی  به صورت مولکولی 
 معرفی

 Real-time PCR به روش Cytomegalovirus این تست برای تشخیص و اندازه گیری کمی
می باشد.

CMV مادرزادی حدود 1 در هر 200 زایمان رخ می دهد و مسئول یکی از شایع ترین علل 
ناشنوایی ژنتیکی از نوع sensorineural می باشد. در صورت ابتال مادر به عفونت اولیه 
CMV در 16-12 هفته اول میزان انتقال و عوارض آن در رحم ممکن است شدید باشد. 

همچنین  بیشتر عوارض به دنبال عفونت اولیه در مادر هنگام حاملگی ایجاد می شود و 
عود آن عوارض کمتری به دنبال دارد، اگرچه انتقال مادرزادی به دنبال عود عفونت اولیه 
قبلی و نیز عفونت جدید )Superinfection( اتفاق می افتد. البته فقط یک سوم عفونت 
 CMV اولیه در مادر باردار به جنین منتقل خواهد شد. شواهدی مبنی بر تراتوژن بودن

مادرزادی در دست نیست.

 موارد مصرف و اندیکاسیون
CMV قبل از زایمان در مادران مشکوک  به عفونت اولیه Congenital CMV تشخیص 

 تشخیص عفونت perinatal در ادرار نوزاد در 3 هفته اول زندگی
 مانیتور کردن نوزادان مشکوک بعد از تولد

 روش های موجود و برتری RT-PCR نسبت به تست های رایج
چون روش های کشت ویروس بسیار کند است و این مساله جهت درمان بیماران، به ویژه در مورد 
بیماران نقص ایمنی می تواند دارای عواقب خطرناکی باشد و روش های سرولوژیکی نیز در تفکیک 
عفونت حاد از عفونت مخفی چندان کارآمد نیستند، در مادر باردار، روش های سرولوژیک الزاما در 
تمامی مراحل کمک کننده نبوده و نمی توانند به طور قطعی وجود و انتقال عفونت CMV را اثبات 
نمایند همچنین در بعضی موارد و مراحل تشخیص اندازه گیری میزان ویروس نقش تعیین کننده ای 
 PCR امکان پذیر است. لذا روش های مبتنی بر Real-time PCR دارد که این امر فقط به کمک

جهت تشخیص به موقع و انجام اقدامات درمانی توصیه می گردد.
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 نحوه نگارش نسخه بیمار

جهت ارجاع بیمار به مرکز تشخیصی می بایست به 3 نکته توجه شود و در نسخه اعمال گردد:
CMV PCR :در نسخه بدین صورت نوشته شود PCR همراه با لفظ )CMV(نام پاتوژن 

 کمی)Quantitative( و یا کیفی)Qualitative( بودن درخواست، در نسخه ذکر گردد.
 نوع نمونه مورد درخواست )مایع آمنیوتیک، خون، ادرار و یا بزاق( نیز عنوان گردد.

 روش تهیه نمونه و نمونه گیری
 تنها نمونه مناسب برای تشخیص در دوران جنینی، بررسی مایع آمنیوتیک است )به پایین مراجعه 

شود(. این نوع نمونه در لوله استریل و با شرایط زنجیره سرد )8-4 درجه( به آزمایشگاه انتقال یابد.
 برای تشخیص CMV مادرزادی در نوزاد بهترین نمونه ادرار یا بزاق است.

 mid-stream در ادرار به خوبی پایدار است. برای جمع آوری نمونه نوزاد باید CMV ادرار: ویروس 
ادرار توسط Urine bag یا کاتتر جمع آوری شده و به آزمایشگاه انتقال یابد.

 بزاق: باید با کمک سواپ، بزاق از دهان جمع آوری شده و سپس سواپ در لوله مخصوص قرار داده 
شود و به آزمایشگاه ارسال گردد.

 نمونه خون نوزاد باید در لوله EDTA گرفته شود.
 نمونه بیوپسی باید بدون اضافه نمودن ماده نگهدارنده در لوله استریل معمولی حاوی نرمال سالین به 

آزمایشگاه و با زنجیره سرد فورا انتقال یابد.
 در صورت نیاز به بررسی مادر)به هر دلیلی( نمونه مناسب ادرار و یا خون است. البته باید توجه داشت 
وجود CMV در ادرار ممکن است اتفاقی باشد ولی وجود ویرمی 100درصد نشان دهنده مونونوکلئوز 

عفونی و یا CMV، هپاتیت و یا غیره در مادر خواهد بود.
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انتقال نمونهنوع نمونهبیمار/ زمان

لوله استریلمایع آمنیوتیکدوران جنینی

لوله استریل حاوی نرمال سالینبیوپسی جفتدوران جنینی

ادرار و بزاق3 هفته اول بعد از زایمان
ادرار: در ظرف استریل مخصوص ادرار

بزاق: لوله مخصوص انتقال نمونه

خون و ادرارپس از هفته سوم
EDTA نمونه خون در لوله

ادرار: در ظرف استریل مخصوص ادرار

لوله استریل حاوی نرمال سالینبیوپسی بافتبه هر دلیل و در هر زمان

سواپ گلو، ادرار، مایع سینوویالبیمار بالغ
سواپ گلو: لوله مخصوص انتقال نمونه

 ادرار: در ظرف استریل مخصوص ادرار
 مایع سینوویال : لوله مخصوص انتقال نمونه

 تشخیص قبل از تولد )Antenatal(، مادر باردار
بررسی مادران حامله از نظر احتمال ابتال به عفونت اولیه CMV بصورت روتین اندیکاسیون ندارد. 
موارد استثنا عبارتند از: مادران باردار سرو نگاتیوی )seronegative( که در مراکز بهداشتی درمانی 
و یا در مهد های کودک شاغل می باشند، همچنین آن دسته از مادران باردار سرو نگاتیوی که حداقل 

یک فرزند در مهد کودک نگهداری می نمایند.
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الگوریتم -2 
روش انجــام ســرولوژی بــرای 
تشــخیص  عفونــت مــادرزادی 
ــان  ــل از زایم ــه  CMV قب اولی

ــه.  ــان حامل در زن

هرگاه مادر از نظر CMV IgM مثبت باشد، احتمال تشخیص عفونت اولیه CMV مطرح است ولی بنا به 
دالیل ذیل قطعی نیست:

1- بدنبال عود )Reactivation- با ویروس قبلی( و یا عفونت مجدد )Reinfection/Superinfection- با 
نوع جدیدی از ویروس( نیز CMV IgM مثبت می شود.

2- بعضا 9-6 ماه پس از عفونت اولیه CMV، این تست کماکان می تواند مثبت باقی بماند.
3- پاسخ مثبت کاذب خصوصا بدنبال عفونت با ویروس های EBV و B19 نسبتا شایع می باشد.

لذا برای اثبات عفونت اولیه باید از تست اویدیته CMV IgG  استفاده نمود که پایین بودن میزان آن 
20-18 هفته پس از عالئم بالینی در مادر و یا اساسا قبل از هفته 18-16 حاملگی بیانگر احتمال باالی 
 CMV انتقال عفونت از مادر به فرزند )با %100 درجه حساسیت( خواهد بود. لذا انجام تست اویدیته
IgG قبل از هفته 18 حاملگی راه را برای تصمیم گیری درخصوص بررسی در جنین روشن می سازد. 

حساسیت این تست پس از هفته 20 حاملگی به حدود 62.5 درصد می رسد.
تست اویدیته CMV IgG فقط باید در مادران CMV IgG مثبت انجام پذیرد. در صورتیکه در تست 
اولیه، مادر فقط CMV IgM مثبت باشد، الزم است تست CMV IgG پس از 3 هفته تکرار گردد.  اگر 

مجددا  IgG منفی باشد، پس تست اولیه احتماال مثبت کاذب بوده است.
اخیرا در برخی مراکز، مادرانی که دچار عفونت اولیه در تریمستر اول گردیده اند را بین 30 تا 60 روز 
پس از عفونت از نظر CMV DNA چک می کنند. ثابت گردیده که تا قبل از روز 30، 1000 کپی و بین 
 Maurizio 2016( 30 تا 60 روز  کمتر از 50 کپی نشانگر احتمال باالی انتقال عفونت به جنین را دارند

.)Zavattoni

 تشخیص قبل از تولد )Antenatal(، جنین
گلد استاندارد تشخیص Congenital CMV قبل از زایمان عبارت است از اندازه گیری کمی ویروس در 
مایع آمنیوتیک توسط تست های مولکولی )ترجیحا  Real Time PCR( که بعد از هفته 21 حاملگی در آن 
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الگاریتم -2  
روش و آســتانه تشــخیص عفونــت 
مــادرزادی CMV قبــل از زایمــان 

در جنیــن. 

 CMV دسته از مادرانی که در 6 ماه اول بارداری عالئم بالینی و یا تست سرولوژیک دال بر عفونت اولیه
داشته و یا یافته ای غیرعادی در جنین توسط سونوگرافی داشته اند می باشد. پس از ایجاد عفونت 
اولیه در مادر، ویروس CMV در ادرار جنین ترشح و در مایع آمنیوتیک دفع خواهد گردید. لیکن چون 
عملکرد کلیه پس از هفته 21 حاملگی شروع می شود، لذا از این مدت به بعد باید مایع آمنیوتیک را برای 
انجام تست آمنیوسنتز نمود. درجه حساسیت آن  تا %98 و اختصاصیت آن %98-92 می باشد. با منفی 
بودن پاسخ تست، می توان با درجه یقین باال از عدم انتقال عفونت و یا بیمار CMV در جنین مطمئن بود 
)الگاریتم باال(. در مواردی بیوپسی جفت در هفته 12 و انجام PCR نیز می تواند اثبات کننده سرخجه 
مادرزادی باشد. در خون جنین نیز اگر IgM تشخیص داده شود، دلیل بر تایید سرخجه مادرزادی است. 

البته این مسئله تا هفته 22 حاملگی ممکن است قابل تشخیص نباشد.

  Cut off تشخیصی )الگاریتم شماره 2(
هرگاه تست PCR مایع آمنبوتیک از نظر CMV منفی گردد، با توجه به حساسیت %100 آن، قطعا انتقال 
عفونت به جنین صورت نخواهد پذیرفت. در صورت مثبت شده آن نیز اگر باالتر از 1000 عدد در میلی 
لیتر باشد، %100 احتمال انتقال به جنین متصور است و اعداد پایین تر این احتمال را کاهش می دهند. 
لیکن در صورت باالتر بودن از عدد یکصدهزار، نه تنها این احتمال بسیار باالست، بلکه احتمال وجود 

عالئم بالینی در نوزاد پس از تولد نیز به %100 میرسد.

 چند نکته مفید:
 صرف مثبت بودن تست کیفی CMV در مایع آمنیوتیک نشان دهنده افزایش ریسک انتقال و یا 

عوارض بیماری در جنین نخواهد بود.
 در صورت منفی بودن تست آمنیوسنتز از نظر CMV، عفونت و انتقال آن به نوزاد  100درصد برطرف 

خواهد گردید.
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 تست های مولکولی کیفی برای ارزیابی صرفا مثبت یا منفی بودن در مایع آمنیوتیک کافی نبوده و حتما 
باید تست از نوع کمی باشد.

 از آنجایی که چند هفته بین عفونت اولیه CMV در مادر و دوره انکوباسیون در جفت زمان الزم است 
 )asymptomatic( تا سبب انتقال ویروس به جنین گردد،. لذا تست نمودن مادران آسیپتوماتیک
ارزش نخواهد داشت و چون هدف در این مبحث جنین است و نه مادر ، لذا هیچگونه نمونه ای از مادر 
برای انجام تست نه الزم است و نه راه گشا خواهد بود. بنابراین اگر مادر در هفته های اول حاملگی 

دچار عفونت اولیه CMV گردد، آمنیوسنتز و تست آن منفی کاذب خواهد بود.
 بررسی جنین از نظر سرولوژی به دو دلیل اندیکاسیون ندارد: اوال بدلیل ریسک باالی کوردوسنتز. 
ثانیا حتی در صورت ابتال جنین به عفونت CMV ، غالبا تا اواخر دوران حاملگی CMV IgM اختصاصی 

مثبت نمی گردد.
 انجام تست های مولکولی در مادر باردار نه نمایانگر میزان احتمال انتقال عفونت و نه شدت بیماری 
در جنین خواهد بود. بنابراین حتی یافتن CMV DNA در مادر ارزش تشخیصی در این خصوص 
ندارد. لکن اگر مادر حامله دارای عالئم )مثال منونوکلئوز( باشد باید از نظر سطح سرمی ویروس چک 

شود.
 در صورت Premature بودن نوزاد )وزن >1500گرم( احتمال ایجاد بیماری متعاقب عفونت بیشتر 

خواهد گردید.

  )Perinatal( تشخیص هنگام تولد 
یافتن ویروس در نوزاد کمتر از 3 هفته، قطعا  نشان دهنده عفونت مادرزادی با این ویروس خواهد 
بود. به هرحال طفل در چنین مواردی معموال بدون عالمت بوده و تنها راه قطعی تشخیص بررسی سطح 
 CMV می باشد که به طور قابل مالحظه ای از نوزاد مبتال به CMV ادراری ویروس در نوزاد از نظر
مادرزادی پایین تر خواهد بود. یافتن CMV IgM در نوزاد می تواند عفونت مادرزادی را مطرح نماید 
ولی نکته در اینجاست که فقط در 7درصد نوزادان مبتال این تست مثبت خواهد گردید. همچنین 
نوزادانی که تست CMV پس از تولد در آن ها مثبت می گردد داللتی بر انتقال جنینی نخواهد داشت 
زیرا احتمال انتقال Perinatal )حین تولد( نیز وجود دارد. تست نمودن IgM نیز برای افتراق این دو 

کمک کننده نخواهد بود زیرا در هر دو حالت IgM می تواند مثبت باشد.
 CMV منتقل شده از مادر پس از زایمان به دو علت اساسی رخ می دهد. عبور جنین از کانال زایمانی 

آلوده به ویروس )Passage through the sea of CMV( و نیز شیردهی.
 در صورتی که مادر دارای سطح سرمی باالیی از ویروس CMV باشد )خصوصا پس از عود CMV و 

نه عفونت اولیه( احتمال انتقال عفونت به جنین باال می رود.
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)Postnatal( تشخیص پس از تولد 
 Perinatal تست نمودن نوزاد بعد از هفته های 3-2 زایمان قادر به تفکیک عفونت مادرزادی از  
نمی باشد و صرفا بر اساس یافته های بالینی می توان این دو را از هم تفکیک نمود. بهترین روش 
بررسی خون و ادرار نوزاد می باشد. پس از تولد، تشخیص سرولوژیک باید همزمان بر روی مادر و 

نوزاد استوار باشد.
 وجود ویروس در مادر نشان دهنده انتقال حتمی ویروس به جنین نمی باشد. تست آنتی بادی روی 
سرم پس از تولد باید بصورت متعدد انجام شود تا احیانا کاهش سطح آنتی بادی مشخص شود که در این 
صورت آنتی بادی از مادر به نوزاد رسیده و فاقد ارزش تشخیصی برای اثبات سرخجه مادرزادی است.

 در صورت اثبات ابتال نوزاد به CMV مادرزادی، باید در ماه های اول، سوم، ششم و دوازدهم و پس 
از آن هر 1 سال تا زمان ورود به مدرسه وی را با تست کمی مانیتور نمود.

 neonatal نمونه  بزاقی باید حداقل یک ساعت پس از آخرین نوبت شیرخوردن نوزاد با استفاده از  
flocked swabs  جدا گردد.

  در بیماران معمولی، تشخیص مولکولی ویروس در سواپ های گلو، ادرار و مایع سینوویال قابل انجام 
است. خصوصا در روزهای اول بروز راش پوستی احتمال یافتن ویروس باالتر است. 

 چند نکته مفید:
 تنها 13درصد نوزادانی که دچار CMV مادرزادی شده 

اند، پس از تولد عالئم خواهند داشت که با پروگنوز 
هنگام  بعدی  بود. 87 درصد  خواهند  بدی همراه 
13/5درصد  نهایتا  و  رسیده  نظر  به  نرمال  تولد 
این نوزادان متعاقبا دچار سیکل بیماری خواهند 
آسیب  دلیل  به  نیز  نوزادان  درصد  گردید. 0/5 

وارده از سوی ویروس متعاقبا فوت می نمایند.
با عالئم  نوزادان  از دست دادن شنوایی در    میزان 

بالینی بدو تولد حدودا 50 درصد و در نوزادان بدون عالئم 7 
درصد می باشد.

 ضریب هوشی)IQ( این دسته اخیر نیز طرز فاحشی نسبت به افراد نرمال جامعه پایین خواهد بود.
  ایمیونیزاسیون با واکسن )و حتی عفونت اکتسابی اولیه( سبب جلوگیری از عفونت ثانویه با این 
با  Reactivation )یعنی عفونت  Reinfection هستند و نه  ویروس نمی گردد. این موارد بیشتر 

ویروس جدید می باشد و نه قبلی(.
  الزم به ذکر است احتمال بروز عفونت جدی پس از واکسن 10 برابر بیش از بروز آن پس از عفونت 

اولیه است.


