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Δήλωση σύγκρουσης συμφερόντων 

• Η ομιλήτρια έχει έχει λάβει honoraria για ομιλίες και σαν μέλος 
advisory group  από τις εταιρείες:  GSK,  Novartis, Bianex, MSD και  
Pfizer. 

 

• Ερευνητικές μελέτες έχουν χρηματοδοτηθεί από την GSK & Pfizer. 

 

• Η ομιλήτρια δεν έχει τίποτα να δηλώσει αναφορικά με σημερινή 
εισήγηση 



Περίγραμμα παρουσίασης 

• Επιδημιολογία και παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση νόσου 

• Ενδείξεις θεραπείας μετά τη γέννηση 

• Τι δεν ξέρουμε ? 

 



Επιδημιολογία συγγενούς λοίμωξης CMV(cCMV) 

• Ο CMV αποτελεί το συχνότερο αίτιο ιογενούς συγγενούς λοίμωξης (0.2-2.0%) 

• Η cCMV λοίμωξη αποτελεί το συχνότερο μη-γενετικό αίτιο νευροαισθητήριας 
βαρηκοϊας (SNHL) και νευροαναπτυξιακών διαταραχών 

Dollard  Rev Med Virol 2007; 
Morton and Nance. New Engl J Med 2006 
Rawlinson et al Lancet ID 2017 
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Προσοχή!!   προκαλεί 
επίκτητη SNHL 



 

 

 

 

 

Manicklal et al. Clinical Microbiology Reviews, 2013 

ΟΡΟΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ &  ΕΠΙΠΤΩΣΗ cCMV 



Τι συμβαίνει με τις άνοσες (CMV-ΙgG+) γυναίκες? 
 
• Ιαιμία οφείλεται είτε σε αναζωπύρωση του ιού ή σε 

επαναλοίμωξη με άλλο στέλεχος 

• Μετάδοση της λοίμωξης έμβρυο σπάνια (1-2%) 

• ΑΝ ΟΜΩΣ συμβεί,  ο κίνδυνος ανάπτυξης συμπτωματικής 
λοίμωξης του νεογνού με κλινικές επιπτώσεις ίδιος   

 

Rawlinson et al Lancet ID 2017 



Παράγοντες κινδύνου cCMV 

Ηλικία κύησης κατά την λοίμωξη και πιθανότητα μετάδοσης 

 

 

 

 

 

 

Kenneson A, Cannon MJ. Rev ed Virol 2007,    
G. Enders et al.  Journal of Clinical Virology 2011 
 



ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΕΜΒΡΥΟ & ΗΛΙΚΙΑ ΚΥΗΣΗΣ 
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Παράγοντες κινδύνου cCMV 

Ηλικία κύησης κατά την λοίμωξη και έκβαση cCMV λοίμωξης 
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Παράγοντες κινδύνου cCMV 

Ηλικία κύησης κατά την λοίμωξη και έκβαση cCMV λοίμωξης 

 

 

 

 

 

 

Kenneson A, Cannon MJ. Rev ed Virol 2007,    
G. Enders et al.  Journal of Clinical Virology 2011 
 



Ηλικία κύησης κατά τη πρωτοπαθή CMV λοίμωξη της 
μητέρας και κλινικές εκδηλώσεις cCMV λοίμωξης  

Nigro G. Journal of Maternal-Fetal  and Neonatal Medicine 2009 



Πρόγνωση Συγγενούς λοίμωξης CMV 

Εξαρτάται από κλινική εικόνα στη γέννηση  

Boppana S et al. PIDJ 1992, Dollard S. et al Rev Med Virol 2007  
Boppana S CID 2013,  Fowler CID 2013 



Πρόγνωση Συγγενούς λοίμωξης CMV 

Εξαρτάται από κλινική εικόνα 
στη γέννηση  

• 90% των νεογνών με cCMV 
λοίμωξη είναι ασυμπτωματικά 

 

Πρόγνωση 

Boppana S et al. PIDJ 1992, Dollard S. et al Rev Med Virol 2007  
Boppana S CID 2013,  Fowler CID 2013 
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Πρόγνωση 
• Ασυμπτωματικά νεογνά 

(επιπλοκές 10-15%): 
• SNHL: 10% 

• Μαθησιακές δυσκολίες: 5% 

• Χοριοαμφιβλ/θεια: 2% 
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• Συμπτωματικά νεογνά     
(επιπλοκές 40-58%): 
• εμφανίζουν ΨΚΚ με IQ<70, 

μικροκεφαλία και SNHL. 

Boppana S et al. PIDJ 1992, Dollard S. et al Rev Med Virol 2007  
Boppana S CID 2013,  Fowler CID 2013 



Κλινική εικόνα νεογνού συγγενή λοίμωξη CMV 
 

Boppana S et al. PIDJ 1992,  
Dollard S. et al Rev Med Virol 2007  
Boppana S CID 2013,  Fowler CID 2013 
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Ενδείξεις θεραπείας μετά τη γέννηση 



Θεραπευτική αντιμετώπιση νεογνού με cCMV  

Kadambari et al Early Hum Dev 2011 
Luck S et al PIDJ 2018 
Rawlinson et al Lancet ID 2017 

ΜΟΝΟ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΛΟΙΜΩΞΗ 



Αρχικά η θεραπεία ήταν επίπονη   
6 εβδομάδες  IV Ganciclovir 

Ganciclovir 

worse improved 

Placebo 

69% 
31% 

39% 61% 

Kimberlin J Pediatrics 2003 OR (95% CI) = 9.96 (2.05, 48.45), p <0.01 



Είναι ομως 6 εβδομάδες αρκετές? 

Aποτελεσματικότητα στο τέλος αγωγής  Αποτελεσματικότητα στους 12 μήνες ζωής  

Ganciclovir Placebo 
Ganciclovir 

worse improved 

Placebo 

worse improved 

OR (95% CI) = 9.96 (2.05, 48.45), p <0.01 OR (95% CI) = 4.25 (1.25, 14.44), p =0.02 

69% 
31% 

61% 39% 
78% 

22% 

52% 48% 

Kimberlin J Pediatrics 2003 



Τι γίνεται με το ιικό φορτίο (CMV DNA ) ? 

  

Kimberlin JID 2008 



Το Valgancyclovir έδωσε την ευκαιρία για απο 
του στόματος θεραπεία 
• Μελέτη βιοδιαθεσιμότητας σε μικρό  αριθμό νεογνών έδειξε οτι : 

 

• 6 mg/kg/dose IV Ganciclovir 

 

 

 

• 16 mg/kg/dose PO Valganciclovir 

Kimberlin JID 2008 



Αποτελέσματα μελέτης 112 
Διπλή-τυφλή μελέτη 6 εβδ - 6 μήνες PO Valgancyclovir 

Επίπτωση βαρηκοϊας 

Age OR (95% CI) P-value 

6 mos 1.69 (0.76- 3.73) 0.2 

12 mos 3.04 (1.26 – 7.35) 0.01 

24 mos 2.61 (1.05 – 6.43) 0.04 

Kimberlin NEJM 2015 

Bayley Scale  στους 24 μήνες :  
σημαντική διαφορά στην κατανόηση  και έκφραση λόγου 



Θεραπεία νεογνών με συμπτωματική cCMV 
 
 
 
 
 
6 μήνες θεραπεία με  ΡΟ  Valganciclovir (Valcyte) 
 



Παρακολούθηση κατά τη διάρκεια αγωγής 

• Έλεγχος για ουδετεροπενία: 

• Αρχικά κάθε εβδομάδα και μετά ανά μήνα μέχρι το τέλος της 
αγωγής 

• Αναπροσαρμογή δόσης ανάλογα με βάρος και απόλυτο 
αριθμό ουδετεροφίλων 

• Έλεγχος τρανσαμινασών ανά μήνα 

• Μέτρηση ιϊκού φορτίου?? 

 

 Rawlinson et al Lancet ID 2017 



Rawlinson et al Lancet ID 2017 

ΟΧΙ θεραπεία σε νεογνά 
με μόνο σύμπτωμα τη 
βαρηκοϊα !!!!!! 



Luck S et al  PIDJ 2018 



Luck S et al  PIDJ 2018 



Παρακολούθηση νεογνών με cCMV λοίμωξη 
ανεξάρτητα με το αν έλαβαν αντιϊκή αγωγή 

• Ακουολογικός έλεγχος  

• ανα 6μηνο μέχρι την ηλικία των 2-3 ετών και μετά  

• κάθε χρόνο μέχρι την ηλικία 5-6 ετών (8 -16??). 

• Νευροαναπτυξιολογικός έλεγχος 

• Νευρολογική εκτίμηση 

• Παρέμβαση με εργοθεραπεία, λογοθεραπεία  

 



Τι δεν ξέρουμε ? 



Θα ωφεληθεί ένα βρέφος αν ξεκινήσουμε 
αγωγή μετά το 1ο μήνα ζωής ?? 

•  Ανοικτή μη-τυχαιοποιημένη μελέτη έναρξης αγωγής με valganciclovir σε 
βρέφη με cCMV και βαρηκοϊα έως 12η εβδομάδα ζωής. Στόχος η 
βελτίωση της βαρηκοϊας (NCT02005822). 

• Μελέτη αποτελεσματικότητας χορήγησης valganciclovir σε βρέφη 6-12 
μηνών (NCT02606266). 

• Φάση 2, τυχαιοποιημένη μελέτη χορήγησης valganciclovir σε νήπια με 
τεκμηριωμένη cCMV μέχρι την ηλικία 4 ετών  (NCT01649869). 

 

Rawlinson et al Lancet ID 2017 



Πώς μπορούμε να επιλέξουμε τα παιδιά με ασυμπτωματική 
cCMV λοίμωξη που θα ωφεληθούν από την αντιϊκή αγωγή?? 

• Μέχρι σήμερα δεν έχουμε αξιόπιστους βιοδείκτες αναγνώρισης 
νεογνών με αυξημένο κίνδυνο 



Πώς μπορούμε να επιλέξουμε τα παιδιά με ασυμπτωματική 
cCMV λοίμωξη που θα ωφεληθούν από την αντιϊκή αγωγή?? 

• Πιθανοί προγνωστικοί παράγοντες που θα πρέπει να συσχετιστούν με 
την εμφάνιση SNHL σε ασυμπτωματικά νεογνά: 

• Τύπος λοίμωξης μητέρας (πρωτοπαθή ή μη-πρωτοπαθή) 

• Τρίμηνο λοίμωξης μητέρας 

• Ιϊκό φορτίο μητέρας (αίμα) 

• Ιϊκό φορτίο αμνιακού υγρού ή αίματος στη γέννηση 
• Ανίχνευση CMV-DNA στο ΕΝΥ 

• LSV (+) στο US νεογνού 

• Ευρήματα από MRI 

• CMV-CMI βρέφους 



Συσχέτιση τύπου CMV λοίμωξης μητέρας και έκβαση 
Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση (9 μελέτες)  

Forest plot of Odds ratio for symptomatic 
infants (primary CMV vs non-primary CMV) 

Forest plot of Odds ratio for hearing loss 
(primary CMV vs non-primary CMV) 

Maltezou et al ECCI 2018 
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Νεότερα αντιϊκά φάρμακα έναντι CMV 

Frange P, Leruez-Ville M. Med Mal Infect (2017) 



Ελληνική εμπειρία από ΑΤΤΙΚΟΝ (Ι) 
• Μέχρι σήμερα έχουμε παρακολουθήσει 79 παιδιά με cCMV με 

διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 35 μήνες (6-78 μήνες). 

• 73 παιδιά γεννήθηκαν από μητέρες με πρωτοπαθή CMV λοίμωξη στη 
κύηση και 60 έλαβαν CMV-HIG (1-9 doses).  

• 10 νεογνά (12.7%) ήταν συμπτωματικά στη γέννηση  

• Αντϊκή θεραπεία (Valcyte) έλαβαν 21 παιδιά  

• Επτά παιδιά  (8.9%) ανέπτυξαν βαρηκοϊα (SNHL) – 2 χρειάστηκαν ΚΕ. 

• Τέσσερα παιδιά (5%) εμφάνισαν νευροαναπτυξιακές διαταραχές. 

• Πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι η θεραπεία νεογνού σχετίστηκε 
στατιστικά σημαντικά με πρόληψη εμφάνισης αναπηρίας  με 
OR:0.063, CI: 0.006-0.626 (p= 0.018).  

 

 



Ελληνική εμπειρία στο ΑΤΤΙΚΟΝ (ΙΙ) 

• 69 νεογνά με ασυμπτωματική cCMVλοίμωξη  

• Τα περισσότερα νεογνά γεννήθηκαν από μητέρες με πρωτοπαθή 
λοίμωξη 

• Έξι παιδιά (8.7%) με αναπηρία: 3 (4.4%) SNHL και 4 (5.8%) νευρο-
αναπτυξιακές διαταραχές  

• Πολυπαραγοντική ανάλυση: συσχέτιση βάρους γέννησης με αναπηρία 
(OR: 0.334, CI: 0.116-0.955, p= 0.041); Η πιθανότητα ανάπτυξης 
αναπηρίας υπο-τριπλιάστηκε με κάθε κιλό βάρους γέννησης 



CMV λοίμωξη: ενδείξεις θεραπείας μετά τη γέννηση 
Συμπεράσματα 

• Αντιϊκή αγωγή, γενικά καλά ανεκτή,  χορηγείται σε νεογνά με 
συμπτωματική cCMV λοίμωξη με από του στόματος βαλ-
γκανσυκλοβίρη (Valcyte) για 6μήνες. 

• Χρειαζόμαστε καλύτερους βιοδείκτες ώστε να μπορούμε να 
επιλέξουμε τα παιδιά υψηλού κινδύνου με ασυμπτωματική cCMV 
λοίμωξη που θα ωφεληθούν από την αντιϊκή αγωγή. 

• Νεότερα αντϊκά φάρμακα στην επόμενη δεκαετία 




