
KONJENİTAL CMV OLGUSU 

Ahmet Cem Yardımcı 

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Arş. Hastanesi 

KLİMİK-Nisan 2015 



Sitomegalovirüs  
(CMV) 

• Herpesvirus ailesinin bir üyesidir 

• Virüs Toksonomi Komitesi tarafından HHV-5 
olarak adlandırılmıştır 

• İntranükleer ve intrasitoplazmik inklüzyon 
cisimcikleri 

• En büyük insan herpes virüsüdür. 

• Çift iplikli lineer DNA genomu  



CMV 

• İnsan CMV’si  
                             Tükürük, idrar gibi vücut sıvıları,  
                             Seksüel temas,  
                             Plasental transfer,  
                             Anne sütü,  
                             Kan transfüzyonu 

                     Solid organ transplantasyonu ya da kemik iliği nakliyle 
 

• Primer infeksiyondan sonra virüs kişide hayatı boyunca latent veya 
persistan olarak kalabilir.  

• CMV infeksiyonları immünkompetant ve immünkompromize kişilerde 
farklı klinik tablolara yol açmaktadır. 

• Konjenital ya da immünsüpresif bireylerde ciddi infeksiyonlar 
 

 



OLGU 





Olgu 

• 29 yaş, kadın, G2P1 

• 2 yıl önce preeklampsi sonucu 34. GH doğum 

• 18. haftadaki rutin kontrollerinde tahmini 9. 
persantil ile uyumlu IUGR 

• Perinatal USG de hiperekojen barsak ansları 

 

 



Tanı  

• CMV IgM ve IgG pozitif 

• Amniyotik sıvıda CMV DNA pozitif (RT-qPCR) 

• Aileye hastalık hakkında bilgi verilir ve 
gebeliğin devamına karar verilir. 

 



Tedavi süreci 

• CMV Ig (200 U/kg,  toplam 10 gr)-25. hafta 
ardından aylık 5 gr ile devam 

• 25. hafta fetal kranial mrg: intrakranial 
kalsifikasyon yok 

• 30. hafta fetal kalp atımında azalma ve 
tekrarlayan geç deselerasyon 

• Biofzik profil:2/10 (amnion sıvısından dolayı) 

• Acil doğum 

 



Doğum süreci 

• 920 g,  

• Apgar skoru: 2, 7, 10 (1.,5. ve 10. dk) 

• Yenidoğan YBÜ nde takip 

• AC grafisi: Konjenital CMV pnömonisi 

• Laboratuar: Trombositopeni, koagulopati, 
hiperbilirubinemi, CMV DNA kan ve BOS da 
pozitif. 

• Plasental patoloji: Diffüz fibrin birikimi, villöz 
ödem, CMV spesifik immun boyama+ 

 



İmmun Boya Resmi 

 



Tedavi Süreci 

• IV gansiklovir (6 mg/kg, iki doz şeklinde) 

• Tedavi başlangıcında serebral kalsifikasyon ve 
hepatosplenomegali yok 

• Oftalmik incelemede retinit yok 

• Bilateral işitme kaybı 

• Antiviral tedavi 6 hafta  

• 55. gün sağlıklı bir şekilde taburculuğu 
sağlanmış 



 



CMV seroprevalans oranları 

http://cmr.asm.org/ 



Gebelerde CMV 

• %90 asemptomatik 

 

 

• Semptomatik olanlarda mononükleoz benzeri 

 



Konjenital CMV İnfeksiyonu 

MATERNAL CMV 
ENFEKSİYONU 

 

FETUS %30 

ASEMPTOMATİK 
%90 

SEMPTOMATİK 
%10 

SEMPTOMATİK 
%10 

HAYATTA KALAN 
%70 

MAJÖR SEKEL 
%50 

HAFİF VEYA 
SUBKLİNİK 

ENFEKSİYON %10 

NORMAL %10 

FETAL-
NEONATAL ÖLÜM 

%30 

 
Primer infeksiyonda %30, 
Reenfeksiyonda/relapsda 
%0,2 oranında fetusa geçiş  

 
  

Konjenital infeksiyonların 
en sık nedeni (%0,2-2,2) 



Konjenital CMV İnfeksiyonu:Semptomlar 
%5-10 SSS;     Mikrosefali  

                         Hidrosefali  

                         Serebral kalsifikasyon  

                         Ensefalit  

                         Nöbetler  

                         Sağırlık  

                         Mental  ve motor retardasyon   

                        -Koryoretinit 

                        -Ascites/plevra effuzyon 

                        -Hidrops fetalis 

                        -Oligohidramnios/poliydramnios 

                        -Hiperekojeniik barsak 

                        -Karaciğerde kalsifikasyon 

Perinatal bulaş sonrası; 

Hepatosplenomegali, lenfadenopati, hepatit, hemolitik anemi, pnömoni 

 



Konjenital Bulaş Haftası 

• Erken ve geç dönemde fetusa geçiş oranı benzer 

• İlk trimester de fetal hasar daha belirgin  

 

• Tanı ve takipte USG, CMV IgM ve IgG, IgG 
avidite 

 

 



Tanı 

• CMV tekrarlayan ve latent bir enfeksiyon;  

• Testlerin pozitif olması her zaman aktif 
hastalığı göstermemektedir 



Tanı Yöntemleri 

• Direkt inceleme (Histopatoloji – Antijenemi – 
Moleküler yöntemler) 

• Virus izolasyonu (Hücre kültürleri) 

• Seroloji  

                -EIA  

                -IFA  

                -Avidite 



Serolojik Yöntemler:  
EIA 

    Hızlı  

    Duyarlı ve özgül  

    IgM ve IgG 2-4 haftada pik yapar  

    IgG ömür boyu pozitif kalır  

    IgG’de 2 hafta sonra 4 kat artış akut 
infeksiyonu gösterir  



Tanı-Seroloji 

• IgM aylar hatta bazen yıllarca pozitif kalabilir  

• IgM her zaman primer enfeksiyonu göstermez 

• Mutlaka primer infeksiyon tanısı için IgG 
avidite yapılmalıdır.  

• Otoantikor olan hastalarda yalancı pozitif  

• İmmün yetmezlikli konakta akut enfeksiyon 
tanısında yalancı negatif 

 



Tanı 
CMV AVİDİTE TESTİ 

• Multivalan antijenlere karşı oluşan IgG antikorların 
birleşme gücü 

• Primer inf. B hücreler çok sayıda virus antijenini 
tanımaya çalışır,IgG üretir  

• 3-4 ay sonra zayıf antijenik epitopları tanıyan B hücre 
klonları kaybolur ve güçlü Ag leri tanıyan klonlar kalır 

• İnfeksiyonun başlangıcında düşük aviditeli antikor 
yapımı olur 

• Düşük avidite yaklaşık 17 hafta devam 
eder,infeksiyondan yaklaşık 25 hafta sonra matürasyon  



Tanı: Avidite testi 

CMV enfeksiyonunun primer olup olmadığının ayırımını yapmada 

oldukça önemli bir testtir. 



Gebelik öncesi/ilk antenatal 
muayene 

CMV IgG negatif, 
CMV IgM negatif  

Eğitim ver (Temizlik, 
korunma), aylık IgG 

takibi:20. GH ye kadar, 
35-37 GH’ da negatifse 

CMV IgG 
negatif 

Normal: 
düşük 

risk 

Anormal 
(Diğer 

nedenleri 
dışla) 

İlk 20. haftada CMV IgG 
pozitifleşirse (serokonversiyon) 

Primer infeksiyon yönünden 
değerlendir/ fetal infeksiyon 
komplikasyonları yönünden 

gebeliğin sonlandırılması 
açısından aileye bilgi veri 

Amniotik Sıvıda CMV 
PCR ve virüs kültürü 

CMV IgG pozitif, 
CMV IgM pozitif  

IgG avidite eğer 
düşükse primer 

infeksiyon ve 
intrauterin bulaş için 

yakın izle 

CMV IgG pozitif, 
CMV IgM negatif  

Geçirilmiş primer 
infeksiyon (non-

primer 
infeksiyon riski!) 

Şüpheli fetal infeksiyon 
(maternal primer 

infeksiyon semptomları, 
USG de fetal hastalık 

bulguları varlığı) 

Antenatal serum 16. 
Haftadan önce 

örneklerinde CMV 
IgG ve IgM   

CMV IgG ve IgM 
pozitif, primer 

infeksiyonu açısında 
değerlendir 

IgG Avidite Testi 

Düşük avidite-
Primer infeksiyon 

Yüksek avidite-Primer 
infeksiyon dışla 

CMV IgM negaitif, CMV 
IgG pozitif, primer 

infeksiyon açısından 
değerlendir 

20-22. Hafta USG 

? 

Evet Hayır 

Manicklal, Sheetal, et al. "The “silent” global burden of congenital cytomegalovirus.. Clinical microbiology reviews 26.1 (2013): 86-102. 



20-21. GH veya maternal primer 
infeksiyondan  en az 7 hafta 

sonra:Amniyotik sıvı CMV PCR ve hücre 
kültürü sonuçları:  

Her ikisi pozitif; 
Fetal infeksiyon 
açısında USG ve 

laboratuar 
tetkikleri 

Amniyotik sıvı CMV DNA 
viral yükü 

Negatif 

Düşük pozitif(< 10³ 
kopya/ml) ya da 

saptanabilir düzeyin 
altında 

Orta-yüksek pozitif 
(>10³ kopya.) 

İki-dört hafta 
aralıklarla USG 

takibi 

Fetal kan örneğinde; 
Trombosit sayısı,  CMV 

IgM, CMV-qDNA    

Kültür pozitif, 
PCR negatif; 

Kontaminasyon? 
tetkiklerin 

tekrarı  

PCR pozitif, kültür 
negatif; önerilen 

moleküler 
yöntemin 

doğrulanması 

Her ikisi de 
negatif: Fetal 

infeksiyon 
dışlanabilir  

Annede primer  infeksiyon 
semptomları varsa ve/veya 
serolojik olarak maternal 

infeksiyon yönünden ya da fetal 
USG’ de anormal bulgular 

mevcutsa: Doğumda bebeği 
konjenital CMV infeksiyonun 

yönünden tara 

Yaşamın ilk iki haftasında idrar 
ya da tükrükte CMV DNA ya da 

virüs izolasyonu 

Pozitif:Konjenital CMV infeksiyonu; 

VGCV/GCV başlanabilir 

Temel tetkikler* 

1., 3., 6. ve 12. ayda ve okul çağına 
kadar yılda bir kez şu parametreler 

bakılır: 

Fiziksel, nörolojik gelişim  
muayenleri, odyometrik, 

fundoskopik inceleme (eğer 
başlangıçta anormal ise), 

laboratuvar tetkiklerinde patoloji 
varsa hasta bazlı olarak takip edilir. 

Düşük risk konjenital 
CMV infeksiyonu 

Düşük risk semptomatik CMV 
infeksiyonu 

Semptomatik/ asemptomatik CMV 
infeksiyonu: Sekel riski yönünden 

terminasyon açısından aile 
bilgilendirilir eğer devam edilirse 

CMV Hiper immmunglobulin ya da 
valasiklovir  verilir 

*Tam kan sayımı, karaciğer testleri, CMV real-time PCR (kan ve idrarda), odyometri, 
oftalmolojik inceleme ve kranyal US/CT/MRI) 



 



 



Tanı-USG 

İNTRAKRANİAL KALSİFİKASYON 



SEREBRAL VENTRİKÜLOMEGALİ VE 

PERİVENTRİKÜLER KALSİFİKASYON 



İNTRAKRANİAL KALSİFİKASYON 



VENTRİKÜLER ADEZYON 



MİKROSEFALİ 



SUBARAKNOİD BOŞLUKTA 

GENİŞLEME 



KARDİOMEGALİ VE 

PERİKARDİAL EFÜZYON 



HİPEREKOJEN BARSAK 



KARACİĞERDE KALSİFİKASYON 



HİDROPS 



HEPATOSPLENOMEGALİ 





Önlem 

El yıkama 

Bebekleri öpmek 

Kondom kullanılması 

Enfekte kişilerden kaçınmak 



Gebeye Öğütler.. 

 

• CMV infeksiyonu gebeliğin sonlandırma 
endikasyonu değildir  

• Prenatal tanı ile fetusda enfeksiyon yoksa gebelik 
devam ettirilir:  

          -US ile fetus yakın takip edilir  

              -Fetusda enfeksiyon belirlenirse;  

                                 -Aileye riskler anlatılmalı  

• Aile karar vermelidir  

 



Tedavi 

• Spesifik tedavi ve profilaksisi yok 

• Gansiklovir: 6 hafta süreyle 6mg/kg/doz 12 
saatte bir IV: virusları etkili biçimde azaltmıştır 

• Fakat prognoza etkileri bilinmemektedir 



 



Teşekkürler 


