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 O CMV είναι η συχνότερη αιτία συγγενούς ιογενούς λοιμώξεως και το συχνότερο 
λοιμώδες αίτιο κώφωσης και καθυστερημένης ανάπτυξης (ΗΠΑ) 

 Ετησίως στις ΗΠΑ γεννιούνται 40,000 νεογνά με συγγενή λοίμωξη (0.5-1%). 400 
θα καταλήξουν και 8000 θα έχουν μόνιμη αναπηρία 

 50-60% των κυήσεων είναι σε γυναίκες οροθετικές ήδη για CMV (IgG αντισώματα) 

Η συχνότητα ετήσιας ορομετατροπής των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας : 1-
3% 

 Η συχνότητα της πρωτογενούς λοίμωξης στην κύηση είναι 0.7-4.1% 

 
Obstet Gynecol 2010;65:736 
JID 2010;201:386 CID 2011;52:E11 
Lim et al, J Infect 2017 



Η μετάδοση κατά την κύηση γίνεται συχνότερα επί πρωτογενούς(primary) 
λοιμώξεως στις ανεπτυγμένες κοινωνίες  

 Σποραδικά γίνεται και επί επανενεργοποιήσεως του ιού ή 
επαναλοιμώξεως από άλλο στέλεχος του ιού (non primary) και η έκβαση 
ακολουθεί την ίδια πορεία με την μετάδοση μετά από primary λοίμωξη  

Η δυνατότητα μετάδοσης υφίσταται σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 
(> 8 εβδομάδες) 

Χειρότερη η έκβαση αν η μετάδοση στο πρώτο ήμισυ της κυήσεως 

Σε αναπτυσσόμενες κοινωνίες με οροθετικότητα του πληθυσμού σχεδόν 
καθολική (>98%), η μετάδοση αφορά επαναλοίμωξη και αναζωπύρωση 
κυρίως με παρόμοια ποσοστά συγγενούς νόσου όπως και η οξεία λοίμωξη 
(11-13%) 

Obstet Gynecol 2010;65:736 
JID 2010;201:386 CID 2011;52:E11 
Lim et al, J Infect 2017    Kagan et al Arch Gynecol Obstet 2017 



Συχνότητα 
στην κύηση 

Πιθανότητα 
συγγενούς 
λοίμωξης 

Πιθανότητα 
συμπτωματικής 

νόσου στο νεογνό 

Πρωτογενής λοίμωξη 
μητέρας 
Primary Infection 

0.7-4% 40-50% 10-15% 

Επανενεργοποίηση 
λοίμωξης ή 
επαναλοίμωξη  
Non-primary Infection 

1-14% 0.2-2% <10% 

Yamamoto et al, Pediatr Infect Dis 2011 
De Vries et al, Rev Med Virol 2013 
Dollard et al, Rev Med Virol 2007 
Kenneson et al, Rev Med Virol 2007 



Maternal and neonatal risks for cytomegalovirus (CMV) infection. 

SMFM. Congenital CMV diagnosis and antenatal management. Am J Obstet Gynecol 2016. 



Lim Y et al. J Infetion 2017 

Επιδημιολογικά 
και σε επίπεδο 
πληθυσμού, οι 
Non-primary 
συμβάλλουν σε 
μεγαλύτερο 
βαθμό στην 
cCMV λοίμωξη 

Primary versus Non-primary infection 



THE JOURNAL OF MATERNAL-FETAL & NEONATAL MEDICINE, 2017

 2149 babies with dried blood spots examined for cCMV 

 76% of mothers (1287) who had measured CMV antibodies during 

prenatal care, were positive 

 Congenital CMV  infection incidence= 0,47% 

 All babies with congenital CMV  infection were born asymptomatic  

 9/10 were born post nonprimary maternal infection; two 

developed sensorineural hearing loss 



Preconceptio
nal (1-10 w 

before LMP) 

Periconception
al (1 w before 
LMP-4w+6 of 

gestation 

T1 T2 T3 

Bodeus J Clin 
Virol 2010 

34.5% 44% 73% 

Revello J Clin 
Virol 2011 

42.2% 43.5% 64% 

Gindes BJOG 
2008 

- - 75% 

Enders J Clin 
Virol 2011 

16.7% 34.5% 30.1% 38.2% 72.2% 

H πιθανότητα μετάδοσης στο έμβρυο της CMV λοίμωξης όταν η έγκυος 
έχει διάγνωση οξείας CMV λοίμωξης εξαρτάται από την ηλικία της κύησης 

 Η μετάδοση στην προγεννητική περίοδο και το τρίτο τρίμηνο της κύησης δεν 
χαρακτηρίζεται από ανωμαλίες –κατάλοιπα στο παιδί 

 Η μετάδοση στο β΄τρίμηνο αφορά κυρίως νευροαισθητήριο βαρηκοία (2.5-
8%)(Pass J Clin Virol 2006, Foulon Pediatrics 2008) 



• Γυναίκα 28 ετών πρωτοτόκος  κάνει προγεννητικό έλεγχο την 9η 
εβδομάδα και ανευρίσκεται: 

• CMV-IgG (+) 

• CMV-IgM (+) 

• CMV-IgG avidity= 16.8% (11η εβδομάδα) 

• Έλεγχος ιαιμίας: CMV-DNA (+) 1200 vc/ml 

 

Oξεία CMV λοίμωξη στο πρώτο τρίμηνο της κύησης 

 

 

 

Ορομετατροπή από αρνητικά σε θετικά αντισώματα για CMV ή CMV-IgM, IgG (+) και 
CMV-IgG avidity χαμηλό με ή χωρίς ιαιμία  

PRIMARY INFECTION 



CMV ΛΟΙΜΩΞΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ : ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

 Η χορήγηση θεραπείας απαιτεί τεκμηρίωση ή αυξημένη πιθανότητα 
της νόσου στο έμβρυο (η συσχέτιση με συμπτωματική νόσο 
μεγαλύτερη στο α΄και β΄τρίμηνο της κύησης) 

 Η διάγνωση της οξείας λοίμωξης στο πρώτο ή δεύτερο τρίμηνο της 
κύησης ΔΕΝ αποτελεί άμεση ένδειξη ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

PCR CMVDNA στο 
αμνιακό υγρό ή στο 

αίμα ομφαλικής 
φλέβας (>20W) 

Υπερηχογράφημα 
εμβρύου β 

επιπέδου(80% κ.φ.) 

Τεκμηριώνουν την συγγενή λοίμωξη και 
καθορίζουν την ένδειξη θεραπείας 

Διάγνωση  Πρόγνωση  



Enders, Prenatal Diagnosis 2017 

115 κυήσεις με οξεία CMV λοίμωξη στο α΄και β΄τρίμηνο. Αξιολογήθηκε μετά την 20η εβδομάδα η 
παρουσία συγγενούς λοίμωξης του εμβρύου με PCR στο αμνιακό υγρό, λήψη εμβρυικού αίματος με 
παρακέντηση ομφαλίου λώρου και υπερηχογραφική εκτίμηση η οποία επαναλαμβανόταν της 
εγκυμοσύνης 

 Η ευαισθησία της μοριακής ανίχνευσης του ιού στο αμνιακό υγρό και το εμβρυικό 
αίμα είναι παρόμοια  

 Η ευαισθησία της διάγνωσης της συγγενούς λοίμωξης με PCR φτάνει το 90% αν η 
λήψη γίνει >8 εβδομάδες από την ορομετατροπή της εγκύου. Αρνητική 
προγνωστική αξία 93% 

 Το ιικό φορτίο στο αμνιακό υγρό δεν συσχετίζεται με τη βαρύτητα της νόσου στο 
έμβρυο (παθολογικό U/S σε πολλαπλές εστίες, ή προσβολή ΚΝΣ) 

 Υψηλό ιικό φορτίο στο εμβρυικό αίμα, τιμή β2μικροσφαιρίνης >14mg/L και 
ΑΜΠ<120,000 συσχετίζονταν με σοβαρές αλλοιώσεις στο υπερηχογράφημα 



Ultrasound Obstet Gynecol 2013 

Targeted ultrasound examination was performed every 3–4 weeks 

until delivery to assess fetal growth, amniotic fluid volume, placental 

appearance and ultrasound markers of fetal disease such as 

ventriculomegaly, echogenic foci or cysts around the ventricles, the 

posterior fossa and cerebellum, echogenic foci in the liver and 
echogenic bowel. 80% an ΜRI was also performed 

Primary CMV infection with congenital disease documented by positive PCR 
for CMV DNA in the amniotic fluid. 71 1st trimester, 74 2nd trimester (145) 



 25% παθολογικό υπερηχογράφημα (Τ1 34%, Τ2 16%) 
 20% clinical sequelae στο Τ1, 5.6% στο Τ2 
 Θετικό υπερηχογράφημα αντιστοιχεί σε 46% πιθανότητα για clinical 

sequelae γενικά 
 Αρνητικό σταθερά υπερηχογράφημα αντιστοιχεί σε 7% πιθανότητα 

γενικά και 2% αν η λοίμωξη β΄τριμήνου 
 Μεμονωμένη IUGR δεν συσχετίσθηκε με CMV-associated sequelae 
 H MRI παρουσίασε απόλυτη συσχέτιση με τα ευρήματα του 

υπερηχγραφήματος. Ενδείκνυται μόνο αν τα ευρήματα του U/S δεν 
είναι σαφή 

Ultrasound Obstet Gynecol 2013 



AJOG 2016 

 Evaluation of the prognostic value of fetal 

ultrasound, amniotic fluid, and fetal blood 

analysis at the time of prenatal diagnosis of fetal 

infection (median 23 weeks) 
 82 fetuses were infected following maternal 

infection mainly in the first trimester. 

NPV 

NORMAL U/S 93% 

NORMAL U/S + LOW VL 
IN AF 

95% 

NORMAL U/S + 
PLT>114,000 or VL<4.93 

logs in FB 

100% 

PPV NPV 

NONSEVERE 
U/S 

60% 93% 

NON SEVERE 
U/S + HIGH VL 

IN AF 

78% 90% 

NON SEVERE 
U/S + 

PLT≤114,00 or 
VL>4.93 logs FB 

79% 91% 

PLT≤114,00 or 
VL>4.93 logs FB 

50% 100% 





periventricular echogenicity 

CNS calcifications 

If severe intrauterine CNS symptoms such as 
microcephaly or destructive lesions are 
present, a postnatal developmental disorder is 
almost certain. 
This is not the case with non-specific 
extracerebral symptoms. 

One could speculate that in 
some cases, fetuses may recover from an 
intrauterine CMV infection as long as the 
brain is not affected. 

Kagan et al. Arch Gynecol Obstet 2017 



SMFM. Congenital CMV diagnosis and 
antenatal management. Am J Obstet 
Gynecol 2016 



         Khalil A,et al. BJOG 2018;125:e1–

e11. 

Οξεία λοίμωξη από CMV KAI 

Θετική αμνιοκέντηση 

U/S =ΚΦ 

Εμβρυικό αίμα 

κφ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣ

Η 

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝ

ΗΣ 

U/S =ΜΕ 

ΣΟΒΑΡΕΣ 

ΒΛΑΒΕΣ 

Θρομβοπενία 

FB 
ΔΙΑΚΟΠΗ 

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ 
U/S =ΜΕ 

ΜΕΤΡΙΕΣ 

ΒΛΑΒΕΣ 

Θρομβοπενία ή 

υψηλό φορτίο 

FB ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΒΑΛΑΚΥΚΛΟΒΙΡΗ 

Ή ΣΦΑΙΡΙΝΗ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 

ΜΕΛΕΤΗΣ,  

Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΗΣΗΣ 

 When fetal CMV infection has been confirmed 

by amniocentesis, serial ultrasound 

examination of the fetus should be performed 

every 2–3 weeks until delivery. During these 

examinations, a detailed assessment of the 

fetal brain is essential. 

 In infected fetuses, cerebral MRI is indicated at 

28–32 weeks of gestation using T1, T2 and 

diffusion sequences; its role in the 

assessment of the fetal brain should be 

considered complementary to that of 

ultrasound. 

  In infected fetuses, primarily those with 

intermediate prognosis, that is noncerebral 

fetal ultrasound abnormalities, the role of fetal 

blood sampling to check platelet count should 

be discussed with the parents. 

  Infected fetuses may be classified into one of 

three prognostic categories: asymptomatic, 

severely symptomatic and mildly or 

moderately symptomatic 

OPINION 



Μέσα για τη θεραπεία της συγγενούς CMV λοίμωξης πριν τη 

γέννηση 

 Αντιικά φάρμακα (Valacyclovir) 

 

 Υπεράνοσος σφαιρίνη για τον CMV (CMV-HIG) 

 Σε in vitro μελέτες (κυτταροκαλλιέργεια) απέδειξε να αποτρέπει τη βλάβη 

του πλακούντα που προκαλεί η προσβολή από τον CMV 

 Μειώνει τη διόγκωση του προσβεβλημένου πλακούντα 

 Σε μοντέλο επίμυος με ενδομητρική μόλυνση του εμβρύου μείωσε τη 

βαρύτητα των φλεγμονωδών βλαβών του εγκεφάλου   

Prereira L et al. Clin Infect Dis 2013,   Parruti G et al. Clin Infect Dis 2013,  Maidji E et al. Am 

J Pathol 2010 



Χορήγηση αντιϊκής αγωγής στην έγκυο με CMV-DNA(+) στο 
αμνιακό υγρό και τεκμηριωμένη υπερηχογραφικά 

προσβολή του εμβρύου 
• Φάρμακα με ένδειξη για τον CMV :  Ganciclovir – valganciclovir, cidofovir, 

foscarnet, valacyclovir 

• Εκτός του valacyclovir, τα υπόλοιπα είναι κατηγορίας C, δυνητικά τοξικά 
και με τερατογόνο δράση 

• Το Valacyclovir έχει δοκιμαστεί σε δύο μελέτες 

• Πιλοτική μελέτη παρατήρησης έδειξε μείωση ιϊκού φορτίου εμβρύου 
αλλά όχι βελτίωση κλινικής έκβασης 

• Μη-τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης 2, έδειξε ότι η χορήγηση αντιϊκής 
αγωγής στη μητέρα αύξησε σημαντικά τη πιθανότητα γέννησης 
ασυμπτωματικού νεογνού(82% vs 43%) 

Jacquemard F, et al. BJOG 2007;  Leruez-Ville M, Am J Obstet Gynecol 2016;  



Νigro et al  N Engl J Med 2005;353:1350-62. 

45 pregnancies with positive amniotic fluid 

31 treated with CMV HIG 
(200 IU/Kg, throught pregnancy) 

14 nontreated with CMVHIG 

1 (3%) with congenital infection 7 (50%) with congenital infection 

Pregnancies with 
seroconversion during the 

first 14 weeks of 
pregnancy 

Unversity Hospital in Padua. Prospective study 
2002-2010 
Pregnant women with primary CMV infection 
before week 17 and positive amniotic fluid. 
Administration of one dose of CMV HIG (200 
IU/Kg). Follow-up at one year 

31 treated 36 nontreated 

4 (13%) 
symptomatic 

infection with poor 
outcome 

16 (43%) 
symptomatic 

infection with poor 
outcome 

Χορήγηση CMV-HIG στην έγκυο με CMV-DNA(+) στο αμνιακό υγρό 
μετά απο primary infection α΄τριμήνου  

Vincentin S et al. Clin Infect Dis 2012  



 15 έγκυες αναζήτησαν βοήθεια αφού η αμνιοκέντηση έδειξε θετικό αμνιακό 

υγρό (μέση ηλικία κύησης 28 εβδομάδες, στις 3 το υπερηχογράφημα ήταν 

παθολογικό)  

 Έλαβαν θεραπευτικά σφαιρίνη (CMV-HIG 200IU/Kg, 1-5 δόσεις, μέση τιμή 3 

δόσεις) 

 1 κλινικά συμπτωματικό νεογνό 

 2 ανέπτυξαν βαρηκοία (το ένα χρειάστηκε εμφύτευμα, το άλλο όχι λόγω 

ετερόπλευρης βαρηκοίας), με φυσιολογική ανάπτυξη και >5 χρόνια 

παρακολούθησης 

 7 έλαβαν θεραπεία μετά τη γέννηση 

 80% ασυμπτωματικά από τη γέννηση και σε όλη την παρακολούθηση 

Η δική μας εμπειρία  

Έγκυες με τεκμηριωμένη μετάδοση του 

CMV 



Σύνοψη  

 Η οποιαδήποτε θεραπεία της συγγενούς CMV λοίμωξης συνιστάται 
μόνο στα πλαίσια πρωτοκόλλου μελέτης (βαλακυκλοβίρη σε δόση 8g/d, 
CMV-HIG)  

 Πιθανές ενδείξεις θεραπείας αποτελούν: 
• Primary CMV λοίμωξη α΄ ή β΄τριμήνου 
• Θετικό αμνιακό υγρό για CMV-DNA 
• U/S με ήπιες ή μέτριας βαρύτητας βλάβες 
 Η μη διακοπή της κύησης επί τεκμηρίωσης συγγενούς CMV λοίμωξης 

απαιτεί συχνή υπερηχογραφική παρακολούθηση, πιθανόν 
συμπληρωματική MRI και ενημέρωση των γονέων για τη δυνατότητα 
αποκλεισμού της πιθανότητας νεογνού με sequelae αν γίνει λήψη 
εμβρυικού αίματος για μέτρηση αιμοπεταλίων και ιικού φορτίου 




