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مقدمه:
مطالعات نشان داده است كه عفونت CMV در جمعيت عمومي شايع است و به آساني قابل شناسايي نمي باشد. 
اگر چه سرواپيدميولوژي اين عفونت يعني شيوع آنتي بادي هاي IgG بر عليه سايتومگالوويروس تحت تأثير 

بسياري از عوامل از جمله سن، مناطق جغرافيايي خاص و وضعيت هاي اجتماعيـ  اقتصادي و ... مي باشد.
براي مثال در كشورهاي پيشرفته مانند آمريكا، سروپوزيتيويتي بر عليه سايتومگالوويروس 60-40 درصد از جمعيت 
بزرگساالن با شرايط اقتصاديـ  اجتماعي متوسط به باال و 80 درصد با شرايط اقتصاديـ  اجتماعي  پايين مي باشد. 
در مقابل دركشورهاي درحال توسعه 80درصد كودكان تا قبل از 3 سالگي دچار عفونت مي شوند و تقريباً همه افراد 
در سن بزرگسالي دچار عفونت CMV خواهند شد. مطالعات در ارتباط با سن عفونت CMV نشان داده است كه 
در 3 دوره از زندگي كه با شرايط ضعف ايمني همراه است، ميزان ابتال به  CMVبيش تر مي باشد كه اين دوران شامل 
 دوران كودكي، پيري و دوره بارداري است. پس بسيار محتمل است كه شيوع آن در شرايط ضعف ايمني وابسته به دارو 

 بيش تر باشد. 

 ويروس شناسي
سايتومگالوويروس انساني )HCMV(، ويروسي از خانواده هرپس ها و زير خانواده  β herpesviruses  است 
كه از مهم ترين ويروس هاي آلوده كننده انسان ها مي باشند. ژنوم، 230 پروتئين را رمز دهي مي كند كه بسياري از 
اين پروتئين ها نقش تعديل كننده ايمنی و سركوب پاسخ هاي ايمني بدن ميزبان را دارند. اما در افراد سالم اغلب 
  CMV بدون عالمت بوده و در واقع هيچ بيماري بروز نمي كند، اما در نوزادان به صورت سندرم هاي مادرزادي
)كه اغلب كشنده است( و در بزرگساالن و جوانان به شكل سندرم مونونوكلئوز عفوني يا عوارض ديگر خود را نشان 
مي دهد. در افرادي كه سيستم ايمني ضعيف دارند، عفونت CMV، حاد ترين و مهم ترين عوارض  خود را در كليه، 
ريه، كبد، و دريافت كننده هاي پيوند ايجاد مي كند. به عبارتي عفونت سايتومگالوويروس از شايع ترين پاتوژن هاي 
فرصت طلب است كه باعث مرگ و مير بسيار مي شود. در گيرنده هاي پيوند مغز استخوان پنوموني سايتومگالو 
ويروس شايع ترين مشكل عفوني و تهديد كننده حيات بعد از عمل پيوند به شمار مي آيد. در بيماران دچار ايدز، 
CMV شايع ترين پاتوژن ويروسي در ايجاد رتينيت و شايع ترين عفونت تهديد كننده بينايي حتي در دوره درمان 

با داروهاي ضد رترو ويروس ها  مي باشد.

وليه، بار ويروس نويه باشد. در آلودگي ا وليه يا ثا رد كه آلودگي ا نواع كلينيكي CMV، احتمال دا  ا
 اغلب باال است و بيماري حادتر مي شود. عفونت مادرزادي نوزاد در رحم مادر نمو نه اي از عفونت اوليه مادر در طول 

دوران حاملگي مي باشد. 
در ذره عفوني، DNA دو رشته اي سايتومگالوويروس درون يك هسته نوكلئوپروتئيني بسته بندي شده كه 
شبكه اي از پروتئين ها و به خصوص آنتي ژن PP65 مربوط به CMV آن را محافظت مي كنند به همين دليل 
است كه براي تشخيص CMV ، سلول هاي آلوده بيمار رد يابي مي شوند. آشكارسازي و شناسايي CMV در 
سلول هاي اپي تليال كليه و در ترشحات ريوي، دليلی بر حضور و بقاي CMV در اين نسوج می باشد. هنگامي كه 
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نقص سيستم ايمني در عفونت HIV ، يا در طي درمان با دارو هاي سركوب كننده سيستم ايمني اتفاق مي افتد، 
CMV دوباره فعال و باعث ايجاد عوارض مي شود. 

عفونت CMV در پیوند                                                        
 رژيم هاي سركوب كننده سيستم ايمني پس از پيوند اعضا، گيرنده عضو را مستعد بيماري CMV حاد مي نمايد. 
اما در انواع مختلف پيوند، وقوع بيماري CMV متفاوت مي باشد. هر چه سركوب سيستم ايمني شديدتر باشد، 
 همانند آن چه بعد از پيوند مغز استخوان اتفاق مي افتد، بيماري با شدت بيش تري ايجاد مي شود. بنابراين پنوموني 
سايتومگالوويروس در طي 120 روز اول پس از پيوند مغز استخوان، بسيار جدي تر و تهديد آميزتر نسبت به آن چه 

در بيمار پيوند كليوي اتفاق  مي افتد، خواهد بود..
آلودگي هاي اوليه احتمال دارد در بيماران دياليزي يا بخش مراقبت هاي ويژه ايجاد يا عفونت CMV از دهنده 
عضو همراه با عمل پيوند منتقل گردد. البته بيش تر بيماري هاي ناشي از عفونت CMV نتيجه فعال شدن مجدد 

ويروس نهفته در گيرنده مي باشد.

پیش گیري از سايتومگالوويروس 
ز بهترين  لوويروس ا يتومگا بررسی پالسمايي DNA سا
آزمايش های تشخيص عفونت فعال در بيمارانی كه دچار 
عفونت CMV هستنند، می باشد. بررسی ها نشان داده است، 
بيماراني كه ميزان DNA ويروسي بسيار پايين )بار ويروسی 
كم( داشتند، گان سيكلووير خوراكي تاثير بيشتري دارد و بر 
عكس اگر تعداد كپي DNA ويروس درحد باال باشد، دارو اثر 
كمي  براي جلوگيري از عفونت CMV داشته است. اگر چه 
اطالعات قوي مشابه گان سيكلووير براي استفاده از والگان 
سيكلووير هنوز فراهم نشده است، ولي بسياري از پزشكان 
استفاده از آن را به گان سيكلووير براي انديكاسيون هايي كه 

مورد اشاره قرار گرفت، ترجيح مي دهند. 
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تشخیص آزمايشگاهي 

تشخیص آزمایشگاهي عفونت CMV بر دو اصل استوار است:
الف- پاسخ ایمني هومورال، كه توليد آنتي بادي هاي اختصاصي ضد ويروس را نشان می دهد و اساس روش 

هاي سرولوژيك تشخيصي مي باشد.
ب- فعال شدن ویروس و تكثیر و در نتیجه ریزش ویروس از سلول آلوده به خون که در ادرار یا دیگر 
مایعات بدن قابل تشخیص می باشد که اساس روش هاي ردیابي ویروس مي باشد. بر اين اساس مي توان 
از كشت ادرار يا بررسي آن از نظر حضورDNA  ويروس يا حضور و وجود اجزاي ويريون از قبيل آنتي ژن هاي 
ويروسي )PP65( يا DNA ويروس در پالسما يا سرم استفاده نمود. تشخيص باليني صحيح هميشه بستگي به 
تاييد آزمايشگاهي دقيق دارد اما بر اساس يافته هاي آزمايشگاهي به تنهايي، بدون توجه به جنبه هاي باليني و 

تفسير هاي كلينيكي، درمان دقيق شكل نمی گيرد.
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آزمايش هاي سرولوژي 
تكنيك هاي استاندارد سرولوژيك براي تشخيص عفونت CMV مورد استفاده قرار می گيرند، اما بر اساس اكثر 
راهنما های تشخيص ويروس CMV اين روش برای غربالگری مفيد خواهند بود و پس از مثبت شدن بايد با 

آزمايش تاييدی صحت آزمايش بررسی گردد.
آنتي بادي IgG اختصاصي ضد سايتومگالوويروس با چندين روش شامل فيكساسيون كمپلمان، روش 
ايمونوفلورسانس غير مستقيم  )Indirect fluorescent antibody( روش های سنجش ايمنی با آنزيم از 

قبيل ELISA و اگلوتيناسيون با ذرات التكس )Latex agglutination( قابل شناسايی مي باشد. 

االيزا و ارزيابي آنتي بادي با روش فلورسانس غير مستقيم به طور معمول در آزمايشگاه ها هم برای تشخيص آنتی 
بادی IgM و هم IgG انجام مي شود. حضور آنتي بادي اختصاصي از نوعIgM  نشان دهنده عفونت حاد است، اما 
اين حالت بيشتر در نوزادان متولد شده از مادران با عفونت فعال يا در كسر بسيار كمی از عفونت های مجدد ديده 
مي شود، بخصوص در عفونت های مادر زادی مربوط به نوزاد متولد شده تا 3 هفته )چرا كه پس از اين مدت انتقال 
از كادر پزشكی مطرح     می باشد( و جنين، روش های مولكولی برای تاييد توصيه می شود. در ايران، مثبت شدن 
IgM اختصاصی ضد CMV  در   بزرگساالن كم تر ديده مي شود، زيرا اكثر جمعيت بزرگسال )بيش از 98درصد( 
در سنين كودكي يا نوجواني به اين عفونت آلوده شده اند و در نتيجه تغيير كالس آنتي بادي، IgG اختصاصي ضد 

اين ويروس را خواهند داشت. 

حضور IgG اختصاصي ضد CMV در هر نمونه ی سرمي  بيانگر اين مي باشد كه بيمار زماني با ويروس آلوده 
شده است. از سوي ديگر منفي شدن آزمون از نظر وجود IgG مدرك بسيار خوبي براي رد كردن عفونت گذشته 
CMV مي باشد، زيرا آنتي بادي ضد سايتومگالوويروس به طور معمول در زمان عفونت ظاهر مي شود و تا پايان عمر 
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باقي مي ماند. بيماران با نقص ايمني شديد به خصوص بيماران HIV و دريافت كنندگان پيوند در بعضي شرايط 
توانايي توليد IgG را از دست مي دهند و سرونگاتيو مي شوند.  در اين افراد بايد از آزمايش های مولكولی برای رد 

يابی ويروس استفاده نمود .
ِ ژي در عفونت هاي ديگر، افزايش چهار برابر در تيتر IgG ويروسCMV  براي  بر خالف آزمايش های سرولو 
تشخيص عفونت زياد مورد اطمينان نمي باشد، زيرا در فعاليت مجدد، ويروس CMV مي تواند چنين نوساناتي 
در تيتر آنتي بادي ايجاد نمايد. و در بيماران نقص ايمنی و دريافت كنندگان پيوند چهار هفته زمان بسيار زيادی 
برای تشخيص     می باشد. در اين مورد هم االيزا معمول ترين روش مي باشد. البته در همه اين آزمايش ها نتايج 
مثبت كاذب نيز ديده مي شود. بايد توجه شود كه روش هاي سرولوژيك آزمايشگاهي بايد توان از بين بردن فاكتور 

روماتوئيد را كه يكي از علل مهم ايجاد نتيجه ی مثبت كاذب هستند، را داشته باشند.
متداول ترين بيماري حاصل از CMV در ميزبان طبيعي، بيماري شبه منونوكلئوز عفونی است. در اين حالت 
ارزيابی بيمار از نظر حضور IgM عليه ويروس EBV و آزمايش آنتي بادي هتروفيل منفي خواهد بود. از آن جايي 
كه اين عفونت ها معموال اوليه هستند، روش رديابی IgM ضد CMV راه كار تشخيصي مناسبی به شمار می آيد.  
 IgG يكي ديگر از پيشرفت هاي اخير در روش هاي آزمايشگاهي سرولوژيك آزمايش تعيين شاخص ميل تركيبی تام
ضد CMV )CMV IgG avidity index( مي باشد كه براي تشخيص عفونت اوليه CMV بسيار كمك كننده 
است)30-32(. آزمايش CMV IgG avidity index بر اين اصل ايمونولوژيك استوار است كه هر چه از زمان 
بر پاسخ ايمني مي گذرد ميل تركيبي آنتي بادي ها ي اختصاصي پاسخ افزايش مي يابد، يا به بيان ديگر ، بلوغ ميل 
تركيبی آنتی بادی ها ) )Affinity maturationرخ می دهد. هر چه شاخص بزرگتر باشد عفونت كهنه تر می 
باشد و بر عكس بنابراين با سنجش ميل تركيبي مي توان به مرحله بيماري )حاد يا مزمن، عفونت برگشتي و...( پي برد. 
در بعضي از موارد عفونت حاد با ويروس EBV باعث مشاهده نتيجه مثبت كاذب در بررسی IgM اختصاصي ضد 
CMV مي شود. بنابراين ابتدا بايد از عدم وجود عفونت حاد EBV اطمينان حاصل كرد و سپس تست شناسايي 
IgM اختصاصي عليه CMV را انجام داد. در بيماران مبتال به شبه منونوكلئوز ناشي از CMV وجود ويروس را 
مي توان با كشت نمونه ادرار و خون، شناسايي آنتي ژنPP 65   در خون و يا PCR  نيز اثبات كرد.  روش تعيين 
بار ويروس يا شمارش Quantitative PCR حساس ترين روش تشخيصي به شمار می رود و تا 100 درصد 

حساسيت را نشان داده است. 

  PP65 تشخیص آنتي ژن
آنتي ژنPP65  فسفوپروتئينی است كه در اليه زيرين ماتريكس ويروس سايتومگال قرار می گيرد. بررسي اين آنتي 
ژن در خون با دو تكنيك ايمونوفلورسنت آنتی بادی )FIA( و ايمونوپراكسيداز )IP( با دقت باالتر و االيزا به فرم تجاري 
موجود است. روش هاي ايمونوفلورسنت و ايمونو پراكسيداز براي تشخيص سريع عفونت با CMV به كار مي رود. 
در اين روش ها ابتدا گلبول هاي سفيد را جدا می كنند و سپس، بر روي الم ميكروسكوپي قرار داده مي شوند و با آنتي 
بادي مونوكلونال اختصاصی ضدPP65  نشاندار  رنگ آميزي مي شوند. اين روش دارای مزايايي است كه از آن جمله 
می توان به سرعت زياد، حساسيت بيشتر از كشت، قابليت تهيه داده هاي كمي و درصد اطمينان نسبي باال اشاره نمود. 
در استفاده از اين روش به ويژه براي مقاصد كمي بايد توجه داشت كه آنتي ژن ويروسي ناپايدار است و اگر انتقال 
نمونه به آزمايشگاه بيش از 24 ساعت طول بكشد، نتايج حاصل دقيق نخواهد بود. بنابر اين آزمايش داراي 

محدوديت هاي بسيار خواهد بود.

بررسی آنتی ژنی در عفونت 
CMV با کاوشگر برای 

.PP65
 الف- روش فلورسانس 

ب- روش ايمونوپراكسيداز
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CMV روش هاي شناسايي ژنوم
مطالعات اخير ارزش كاربرد روش هاي تعيين كمي تعداد كپي ويروس در ميلي ليتر پالسما يا سرم، يا بار ويروس 
)Viral Load( براي تشخيص آزمايشگاهي و پي گيري درمان را بسيار موفق يافته اند. اما عيب مهم اين روش 
آن است كه همه كيت هاي موجود تجاري استاندارد سازي مناسبی نشده اند به گونه ايی كه بتواند در همه مراكز 
تشخيصي جواب قابل تكرار بدهد. بنابر اين كيت هاي تاييد شده سازمان بهداشت جهانی يا تاييد شدهی مراكز 

استاندارد آزمايشگاهی كشوری بايد براي امور كلينيكي مورد استفاده قرار بگيرند.
كاربرد PCR كمي براي آشكارسازي DNA ويروس در خون بيماران انقالبي در اين حوزه ايجاد كرده است. اين 
يافته ها نشان مي دهند كه حضور DNA ويروس مي تواند پيش بيني كننده ی گسترش عوارض مربوط به عفونت 
CMV درچندين ماه آينده باشد. اگر چه در مطالعات مختلف از روشهاي متفاوت PCR استفاده شده است، اما 
همبستگي زيادي در مورد ارزش مثبت پيش بيني كننده در ارتباط ميزان DNA ويروس و عاليم باليني بيمار 
وجود دارد. هم چنين اين روش براي نشان دادن اين كه تعداد قابل شمارش نسخه هاي DNA ويروس در هر 
ميلي ليتر پالسما در بيماران با سركوب ايمني هم چون ايدز و پيوند اعضا، با عوارض عفونت CMV ارتباط دارد، 
مفيد است. بنا براين با فراهم بودن درمان هاي ضد ويروسي موثر، يكي از برجستگي هاي استفاده از آزمايش هاي 
PCR كمي و تعيين ميزان DNA ويروس در پالسما، كنترل و جلوگيري از گسترش عفونت CMV  مي باشد. 

اين شيوه نوعي درمان پيشگيرانه نيز خواهد بود.
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آشكارسازي و شناسايي آنتي ژن CMV در سلول هاي مايع مغزيـ  نخاعي و سطوح DNA مايع مغزيـ  نخاعي 
كه توسط PCR تعيين شده اطالعات قابل توجهي را در درمان ضد ويروسي براي عفونت CMV در سيستم 

اعصاب مركزي نيز فراهم مي آورد. 
در اين روش نتيجه را به صورت تعداد كپي در ميلي ليتر نشان مي دهند. حساسيت اين روش ها در حد 400 تا چند 
ميليون كپي )نسخه( در ميلي ليتر مي باشد.  اما روش های جديد Next Generation sequencing نويد 
روش های بسيار دقيق تری را برای تشخيص و مانيتورينگ عفونت CMV می دهند، كه از حوصله اين مجموعه 

خارج است. 
روش هاي مولكولي را مي توان بر روي نمونه حاصل از مواد يا بافت هاي بدن انجام داد ولي به طور معمول براي 
تشخيص CMV از خون استفاده مي شود. مشاهده DNA ويروس سايتومگال در خون افراد طبيعي و سروپوزتيو 
به ندرت رخ        مي دهد اما در  صورت مشاهده، نشان دهنده عفونت باليني قابل توجه در گذشته نزديك يا در حال 

حاضر است. در افراد دچار ضعف ايمني، شناسايی ويروس سايتومگال در خون  بهتر است . 
داليل فراواني وجود دارد كه نشان مي دهد تست هاي كمي اندازه گيري ميزان DNA ويروس سايتومگال در 
خون محيطي به تصميم گيري پزشك براي تعيين دوز درمانی داروهاي آنتي ويرال ضد ويروسی و پی گيری اثر 
بخشی درمان كمك شاياني می كند. برای انتخاب نمونه مناسب تر از ميان پالسما، گلبول هاي سفيد و خون كامل 
تحقيقات بيشتری مورد نياز است. اما به نظر می رسد كه سنجش بار ويروسی پالسما نتايج بهتری را خواهد داشت. 
شكل ... نمونهای از جواب آزمايش تعيين بار ويروس و تفسير آن را نشان می دهد. همان طور كه در شكل مالحظه 
می شود ، نمونه بيمار برای سنجش تعداد كپی ويروس در هر ميلی ليتر از پالسما با نمونه های استاندارد با غلظت 
مشخص كه شركت سازنده در اختيار می گذارد، با رسم منحنی استاندارد و استفاده از نرم افزار دستگاه انجام شده 

است.
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ويروس سايتومگال در میزبان دچار نقص سیستم ايمني
ويروسCMV شايع ترين علت عفونت در افرادي است كه پيوند عضو يا مغز استخوان داشته اند. اين ويروس هم 
چنين اصلی ترين عامل عفونت هاي فرصت طلب در بيماران مبتال به ايدز به شمار مي رود. شايع ترين تظاهر باليني 
عفونت CMV )به ويژه پس از پيوند عضو( نوعي سندرم سيستميك است كه عفونت در عضو خاصي متمركز 
نيست. در بعضي از موارد معدود ممكن است عالوه بر اين سندرم سيستميك عضو خاصي نيز مبتال شود و يا اصال 
سندرم سيستميك ديده نشود و بيماري فقط به صورت موضعي بروز پيدا كند. در دسترس بودن داروهاي ضد 
ويروسي مثل گان سيكلووير و فوسكارنت )كه هر دوي آنها در پيشگيري و درمان عفونت CMV موثرند( موجب 

شده است كه تشخيص قطعی بيماری اهميت ويژه ای پيدا كند.
براي تشخيص قطعي سندرم سيستميك در نتيجه عفونت  ويروس CMV پس از پيوند عضو، روش مناسبي در 
دسترس نيست. رديابي ويروس در خون بيش تر از بررسي وجود ويروس در بزاق يا ادرار براي تشخيص بيماري 
سيستميك كمك خواهد كرد. شناسايي ويروس با كشت لكوسيت هاي خون محيطي مي تواند نشانه سندرم 
سيستميك باشد. اما دليل قطعي برای عفونت سيستميك نيست، زيرا در فرد گيرنده عضو بدون عالمت نيز ويرمي 
 CMV ممكن است رخ دهد. عالوه بر اين حساسيت كشت خون براي تشخيص موارد عفونت سيستميك CMV
مناسب نيست، زيرا اين روش قادر به شناسايي ويروس در كشت خون همه بيماران نمی باشد. روش رديابي 

 و همچنين (Rهمبستگی ) .به ضريب  CMV در عفونتمنحني استاندارد مربوط به سنجش تعداد ژنوم ويروس  :....شكل  
 بررسی فراوانی وتعيين بار  برگرفته از پايان نامه فوق تخصص نفرولوژی :حسن نيا طاهره، ( آزمايش توجه شود.Effeuencyكارايي )
ارتباط آن با تظاهرات بالينی در بيماران پيوند کليه دانشگاه علوم پزشکی مشهد با  و Parvovirus B19و CMV,EBV ,Adenovirus  ويروسی

   .دانشگاه علوم پزشکی مشهد، Taqman ،1389 روش Real Time PCRتکنيک 
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آنتي ژن PP65 چه از لحاظ حساسيت چه از لحاظ اختصاصي بودن روش مناسب تري برای شناسايی عفونت 
سيستميك با ويروس سيتومگال است. ارزش اخباري مثبت اين روش با مشاهده سطوح باالی آنتي ژن در خون يا 
افزايش غلظت آنتي ژن با گذشت زمان افزايش مي يابد، اما محدوديت هاي خاص خود را چه در تهيه نمونه، چه در 

پروسس پردازش آن و چه انجام آزمايش خواهد داشت . 
روش PCR  كيفي اگرچه حساسيت بيش تري براي شناسايي ويروس دارد اما در بعضی از كيت هاي طراحی شده 
تجاري اختصاصی بودن آن كم است و احتمال دارد كه منجر به ايجاد نتايج مثبت كاذب گردد. البته توجه به اين 
نكته مهم است كه در چنين شرايطی عدم رديابی DNA ويروس سايتومگال در خون به روش PCR نشان دهنده 
قطعی عدم ايجاد بيماري سيستميك با ويروس است. اما مثبت شدن اين تست دليلي بر وجود عفونت ناشي از 

CMV نخواهد بود و الزم است پی گيری های بيش تر انجام گيرد.
با اين حال استفاده از PCR كمي يا تعيين بار ويروسی و مشاهده تيتر باالی DNA ويروس سايتومگال در پالسما، 
ارزش اين تست را افزايش می دهد و روشي سريع، دقيق و اختصاصي، اما پر هزينه و وابسته به نوع شركت سازنده 

كيت مي باشد.     

تشخیص بیماري موضعي
بيماران مبتال به عفونت موضعي با ويروس CMV هميشه دچار ويرمي نيستند. در پنوموني يا بيماري هاي 
گوارشي تشخيص CMV با بررسي بافت شناسي نمونه اي از بافت محل عفونت امكان پذير است. براي تشخيص 
عفونت هاي سيستم عصبي مركزي، استفاده از PCR براي رديابي DNA ويروس سايتومگال در مايع مغزي 
نخاعي بسيار مناسب است.  تشخيص التهاب شبكيه ناشي از CMV به عهده چشم پزشك است اما گاهي اوقات 

PCR برای جست و جوی ژنوم ويروس سايتومگال در نمونه زجاجيه يا زالليه مفيد خواهد بود. 

تشخیص بیماري قريب الوقوع
در بعضی بيماران الزم است كه بيماری قريب الوقوع حتی قبل از بروز عاليم بالينی شناسايی گردد و اقدامات پيش 
گيری كننده يا درمانی شروع شود. در اين شرايط با شناسايي ويروس به وسيله روش هايي مثل كشت خون، بررسي 
وجود آنتي ژن PP65  در خون )آنتی ژنميا(، روش شكار هيبريد يا PCR، مي توان درمان پيشگيری كننده با 
داروهاي آنتي ويروس را پيش از ظهور عالئم بيماري آغاز كرد. هنگامي كه به همراه پيوند عضو از رژيم هاي درماني 
خاصي براي پيشگيري از عفونت هاي فرصت طلب استفاده مي شود بايستی بيماران در 4 ماه اول پس از پيوند هر 
يك يا دو هفته يك بار از نظر ويرمي با ويروس CMV بررسي شوند. بدين منظور حساس ترين تست به طور كلي  
PCRكمي و كيفي است. در اين روش نه تنها اشخاص گيرنده عضوي كه آلوده شده اند قبل از بروز عالئم شناسايي 
مي شوند، بلكه افرادي كه هيچ گونه عالئم باليني مشخصي از بيماري را ندارند نيز با PCR كيفي احتمال دارد كه 
مثبت شوند، بنابراين اين روش داراي ارزش اخباري مثبت كمي است.  اما روش PCR كمي با استفاده از كيت هاي 

استاندارد بسيار مفيد خواهد بود.
نتايج روش هاي شكار هيبريد و تعيين آنتي ژن PP65  در خون چند روز تا يك هفته پس از آزمايش PCR مثبت 
خواهد شد، و اين زماني است كه ديگر عالئم بيماري ظاهر شده است، اما با وجود اين ارزش اخباري آن ها بيش تر 
از PCR كيفي است. در اين زمينه كشت ويروس ضعيف ترين آزمايش از لحاظ حساسيت است و معموال آخرين 
آزمايشی است كه نتيجه آن مثبت مي گردد. به طور كلی برای تشخيص بيماری قريب الوقوع قبل از بروز عاليم 
بالينی بهتر است براي افزايش ارزش اخباري از روش هاي كمي ژنوميك )بار ويروسی( روي نمونه های خون 
استفاده شود.  به طول مثال در يك بيمار مبتال به ايدز هر چه سطح DNA ويروس سايتومگال در خون بيش تر 

باشد احتمال بروز عفونت ناشي از CMV بيش تر خواهد بود. 
جدول1.روش های آزمايشگاهی كه برای تشخيص عفونت ويروس سيتومگال مناسب است. جدول در متن مرجع 

ندارد
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تست ترجیحی*نیاز تشخیصی

سرولوژی)IgG(ارزيابی وضعيت  ايمنی فرد

كشت ادرار، IgM اختصاصي           عفونت مادرزادی، پس ازتولد

كشت يا PCR مايع آمنيوتيكعفونت مادرزادی، پيش ازتولد 

سرولوژی)IgM(منونوكلئوزيس، در ميزبان طبيعی

عفونت سيستميك، ميزبان با سيستم 
دفاعی سركوب شده

سنجش وجود آنتی ژن PP65 در خون، سنجش شكار هيبريدی،  
تست كمي PCR، كشت، 

سنجش وجود آنتی ژن PP65  خون، سنجش شكار هيبريدی،  آغاز درمان پيشگيرانه
آناليز NASBA، كشت،  PCR كيفي و كمي

سنجش وجود آنتی ژن PP65  خون، سنجش شكار هيبريدی كنترل پاسخ به درمان
كمی،  آناليز PCR كمی

آناليز PCR مايع زجاجيه ) بيشتر موارد تشخيص بر پايه يافته های رتينيت
بالينی است(

بافت شناسی، ايمونو هيستوشيمی برای آنتی ژن های CMVدرگيری سيستم گوارش

بافت شناسی، ايمونو هيستوشيمی برای آنتی ژن های CMVذات الريه

CNS بيماری  CSF برای PCR آناليز

راهنما: NASBA : افزايش بر پايه توالی اسيد نوكلئيك. 
*در نمونه خون انجام می گيرند مگر در مواردی كه ذكر شده است.
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