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کارشناس ارشد میکروبیولوژی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان ،الهیجان ،ایران.
استادیار گروه میکروبیولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،رشت ،ایران.
استادیار گروه زنان و مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت ،رشت ،ایران.
کارشناس ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی ،پژوهشگاه رویان ،پژوهشکده زیست شناسی و علوم پزشکی تولید
مثل ،مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل ،جهاد دانشگاهی ،تهران ،ایران.
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مقدمه :عفونت اولیه سیتومگالوویروس ( )CMVدر  1/11تا  2درصد از تمام بارداری ها رخ می دهد و تا  41درصد
موارد به جنین انتقال می یابد که تعدادی از این موارد به سقط جنین منجر می شوند .عفونت اولیه  CMVدر  3ماهه
اول بارداری آسیب زایی بیشتری بر روی جنین دارد .مطالعه حاضر با هدف بررسی توزیع عفونت سیتومگالوویروسی در
سقط جنین های خودبخودی با تعیین فراوانی موارد عفونت های فعال سیتومگالوویروسی در مادران انجام شد.
روش کار :در این مطالعه توصیفی مقطعی در فاصله زمانی  2ماه دوم سال  41 ،1331مورد سقط جنین های
خودبخودی که به زایشگاه مهر شهر رشت مراجعه کرده بودند از نظر عفونت های فعال سیتومگالوویروسی مادر (اولیه و
مجدد) با روش الیزا مورد سنجش آنتی بادی های سرمی  CMV-IgM ،CMV-IgGو  CMV-IgG avidityقرار
گرفتند .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری کای اسکوئر انجام شد p≤1/11 .معنا دار در نظر گرفته شد.
یافته ها :شیوع سرمی مثبت  CMV-IgGدر زنان مورد مطالعه  %111بود و همگی سرم مثبت با تیترهای سرمی
باال (بیشتر یا مساوی  )21RU/mlبودند .تعداد  7نفر ( )%17/1از افراد مورد مطالعه ،عفونت اولیه CMV-IgM
مثبت و  CMV-IgG avidityپایین داشتند و فراوانی این دو نوع عفونت در موارد بروز سقط جنین معنی دار بود
(.)p=1/1111
نتیجه گیری :داشتن تیتر سرمی مثبت و حتی تیترهای باالی  CMV-IgGبه معنای مصونیت کامل مادر نیست و
مانع بروز عفونت فعال دوباره نمی شود .غربالگری دوران بارداری با  ،CMV-IgGراهنمای با ارزشی نخواهد بود ولی
چون فراوانی عفونت اولیه سیتومگالوویروسی در موارد سقط جنین های خودبخودی به طور معنی داری باال است،
بررسی زنان باردار از نظر ابتالء به عفونت فعال سیتومگالوویروسی با انجام آزمون  CMV-IgGو IgG avidity
 CMVمفید خواهد بود.کلمات کلیدی :توزیع ،سقط جنین های خودبخودی ،سیتومگالوویروسCMV-IgM ،CMV IgG avidity ،
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مقدمه
1

عفونت اولیه ویروس سیتومگال ) (CMVدر  1/11تا
 2درصد از تمام بارداری ها رخ می دهد و تا  41درصد
موارد به جنین انتقال می یابد ( )1که تعدادی از این
موارد به سقط جنین ،حدود  %11آن به بیماری
مادرزادی عالمت دار و  11تا  11درصد آن به بیماری
های مادرزادی که در هنگام تولد فاقد عالمت هستند،
منجر می شود ( .)2عفونت اولیه  CMVدر سه ماهه
اول بارداری ،آسیب زایی بیشتری بر روی جنین دارد
( .)3 ،1وضعیت عفونت مادرزادی ،به وضعیت
سرولوژیکی مادر وابسته است .با توجه به عواقب وخیم
عفونت  CMVدوران بارداری برای جنین ،غربالگری
آن در دوران بارداری می تواند مفید باشد ،زیرا با
استفاده از آن می توان عفونت جنین را احتمال داد و با
ختم انتخابی حاملگی ،مانع تولد یک نوزاد دارای نقایص
جسمانی و روانی شد .عفونت  CMVدر مادر می تواند
بدون عالمت باشد و موارد عالمت دار آن نیز با عالئم
بالینی عمومی و غیر اختصاصی از جمله تب و درد
عضالنی و بزرگ شدن غدد لنفاوی همراه است که از
سایر بیماری ها قابل تفکیک نیست .تشخیص به روش
آمنیوسنتز ،اگرچه ویژگی باالیی دارد ،ولی یک روش
تهاجمی است و خطر سقط را افزایش می دهد .روش
های سرولوژیکی ،جایگاه ویژه ای در تشخیص این
بیماری دارند .به طور معمول  CMV IgMرا می توان
یک شاخص فعال برای عفونت جدید  CMVتلقی
کرد ،ولی  CMV IgMهم در عفونت مجدد و هم در
عفونت دوباره فعال شده تولید می شود ( .)4بنابراین
برای تفکیک این موارد ،باید از تست Anti-CMV
 IgG avidityکمک گرفت که برای تشخیص عفونت
اولیه مطمئن تر است ( ،)1 ،4زیرا پس از شروع عفونت،
افزایش تیتر  IgMقبل از افزایش تیتر  IgGصورت
می گیرد ،بنابراین سنجش  IgG avidityمی تواند
تست تأییدی برای آن باشد ( .)2تیتر  IgG avidityتا
 17هفته پایین می ماند و حدود  21هفته پس از شروع
عالئم به مقدار کامل خود می رسد ( .)2بنابراین یک
 CMV IgMبا  IgG Avidityپایین ،نشان دهنده
Cytomegalovirus

روش کار
در این مطالعه توصیفی مقطعی در فاصله زمانی  2ماه
دوم سال  ،1331تمام موارد سقط جنین های
خودبخودی مراجعه شده به زایشگاه و مؤسسه درمان
ناباروری مهر بررسی شدند ( 41مورد) تا موارد ناشی از
عفونت های سیتومگالوویروسی تازه ،دوباره فعال شده و
مجدد مادر در آن ها مشخص شود .بدین منظور و برای
سنجش CMV IgMدر نمونه سرم مادر از کیت
Vircell Cytomegalovirus
الیزای تجاری
 ،ELISA IgM Captureساخت کشور اسپانیا و
برای سنجش  CMV-IgG avidityاز کیت الیزای
تجاری CMV EUROIMMUN IgG avidity
ساخت کشور آلمان و باالخره برای سنجش CMV-
 IgGاز کیت الیزای تجاری IgG CMV
 ،EUROIMMUNساخت کشور آلمان استفاده شد
تا مواردی که عفونت جدید و یا دوباره فعال شده
هستند مشخص شود .مراحل آزمایش و تفسیر نتایج بر
اساس دستور العمل کیت ها صورت گرفت.
در تفسیر نتایج بررسی سرولوژیکی ،تمام مواردی که
 IgG+ ،IgM+و Low CMV-IgG avidity
بودند دارای عفونت اولیه محسوب شدند ،تمام مواردی
که  IgG+ ،IgM+و  High avidityبودند عفونت
مجدد و مواردی که  IgG+ ،IgM-و Low avidity
بودند دارای سابقه عفونت قبلی (خاموش) در نظر
گرفته شدند .همچنین تمام مواردی که IgG+ ،IgM-
و  High avidityبودند ،دارای عفونت دوباره فعال
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عفونت اولیه و با  IgG Avidityباال ،نشان دهنده
عفونت دوباره فعال شده و یا عفونت مجدد است (.)7 ،2
بنابراین با تفسیر درست تست های سرولوژیکی و با
ارتباط دادن دقیق نتایج آن ها می توان موارد سقط
جنین ناشی از این بیماری را تعیین کرد .مطالعه حاضر
با هدف بررسی فراوانی عفونت سیتومگالوویروسی در
سقط جنین های خودبخودی با تعیین موارد عفونت
های تازه ،دوباره فعال شده و عفونت مجدد
سیتومگالوویروسی در موارد سقط جنین مراجعه شده
به یک زایشگاه خصوصی شهر رشت انجام شد.

 ارمغان جانان و همكاران

شده یا عود شده محسوب شدند .در این مطالعه از
آزمون آماری کای اسکوئر و ضریب اطمینان  %31با در
نظر گرفتن خطای کمتر از  %1برای تفسیر ارتباط
متغیرها استفاده شد .شایان ذکر است که این مطالعه
پس از کسب موافقت کمیته اخالق انجام شدp≤1/11.
معنا دار در نظر گرفته شد.

یافته ها
در مطالعه حاضر حدود  %11از افراد مورد مطالعه ،سن
باالی  31سال داشتند و تنها  2نفر ( )%1از آن ها سن
زیر  21سال داشتند (جدول .)1

جدول  -1توزیع فراوانی مشخصات فردی زنان باردار مورد مطالعه
متغیر
سن (سال)

تعداد بارداری
های قبلی

تعداد(درصد)

کمتر از  21سال

)%1( 2

 31-21سال

)%41( 16

 31-41سال

)%11( 21

1
1
2
 3و بیشتر

)%12/1( 21
)%22/1( 3
)%17/1( 7
)%7/1( 3

1

)%71( 26

1

)%21( 11

2

)%2/1( 1

3

)%2/1( 1

تا  11هفته

)%71( 26

 12الی  21هفته

)%27/1( 11

تعداد سقط های
قبلی

سن بارداری در
هنگام مطالعه

مدت زمان ازدواج

تحصیالت

وضعیت اشتغال

بیشتر از  21هفته

)%2/1( 1

کمتر از  1سال
 11-1سال
بیشتر از  11سال

)%12/1( 21
)%21( 11
)%22/1( 3

زیر دیپلم

)%37/1( 11

دیپلم

)%42/1( 17

کاردانی و کارشناسی

)%21( 6

کارشناسی ارشد

1

حرفه های وابسته به بهداشت

)%11( 4

سایر مشاغل

)%31( 32

 %12/1از سقط ها در  1سال اول زناشویی رخ داده بود.
همچنین  32نفر( )%61از افراد تحصیالت تا دیپلم
داشتند و  11نفر ( )%27/1از آن ها سابقه یک بیماری
حاد تب دار طی یک سال اخیر داشتند (جدول .)2

میانگین سنی افراد مورد مطالعه  23/2سال بود .حدود
 %12/1از موارد سقط مورد مطالعه در بارداری اول و
 %22/1در بارداری دوم اتفاق افتاده بود .حدود  26نفر
( )%71از افراد مورد مطالعه ،سابقه سقط قبلی نداشتند
و  11نفر ( )%21از آن ها سابقه یک سقط داشتند و

21

تعداد (درصد)

متغیر
سابقه عمل جراحی
سابقه بیماری های حاد تب دار طی یک سال اخیر
سابقه مصرف داروهای ایمنوساپرسیو در یک سال اخیر
سابقه پیوند اعضاء در یک سال اخیر
سابقه انتقال خون در یک سال اخیر
سابقه ابتالء به بیماری های مادرزادی

تمام افراد مورد مطالعه  CMV-IgGمثبت بودند
(جدول )3و تمام افراد تیتر سرمی باال (بیش از 21
 )RU/mlداشتند (جدول  .)4در  7نفر (،)%17/1
عفونت اولیه سیتومگالوویروسی تشخیص داده شد

داشتند

)%22/1( 3

نداشتند

)%77/1( 31

داشتند

)%27/1( 11

نداشتند

)%72/1( 23

داشتند

1

نداشتند

)%111( 41

داشتند

1

نداشتند

)%111( 41

داشتند

)%7/1( 3

نداشتند

)%32/1( 37

داشتند

)%2/1( 1

نداشتند

)%37/1( 33

(جدول  .)1فراوانی عفونت اولیه سیتومگالوویروسی با
بروز سقط جنین ارتباط آماری معنی داری داشت
(.)p=1/1111

جدول  -3توزیع فراوانی شیوع سرمی مثبت  CMV-IgGدر افراد مورد مطالعه
وضعیت IgG

تعداد(درصد)

IgG+
IgGجمع

)%111( 41
1
)%111( 41

جدول  -4توزیع فراوانی تیترهای سرمی مثبت  CMV-IgGباال در افراد مورد مطالعه
تیتر سرمی CMV

تعداد(درصد)

تیترهای باالی سرمی CMV
تیترهای پایین سرمی CMV

)%111( 41
1

جمع

)%111( 41

جدول  -5توزیع فراوانی موارد بروز انواع عفونت های سیتومگالوویروسی در افراد مورد مطالعه
انواع عفونت های CMV

تعداد(درصد)

عفونت اولیه
عفونت مجدد
عفونت خاموش
عفونت دوباره فعال شده
بدون عفونت

)%17/1( 7
1
)%62/1( 33
1
1

جمع

)%111( 41
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جدول  -2توزیع فراوانی برخی سوابق درمانی در زنان باردار مورد مطالعه

(در لکوسیت ها) به وجود می آورد که اغلب تا پایان
عمر به طول می انجامد و در این فاصله در اثر عوامل
مختلف از جمله بارداری ،مجدداً فعال می شود (.)11
عفونت اولیه به دنبال انتقال ویروس از فرد مبتال یا
حامل به فردی که برای  CMVسرم منفی است رخ می
دهد .عفونت ثانویه به دنبال دوباره فعال شدن ویروس
مخفی با منشأ داخلی در یک فرد سرم مثبت رخ می
دهد و عفونت مجدد به کسب مجدد ویروس از یک
منبع خارجی در یک مادر صورت می گیرد و یکی از
عوامل سقط جنین خودبخودی است (.)11

بحث
 ارمغان جانان و همكاران

عفونت داخل رحمی عامل  21تا  41درصد از زایمان
های زودرس است ( .)6راه عفونت ،اغلب از مسیر
صعودی است و در  4مرحله پیشرفت می کند که شامل
عفونت واژن ،عفونت کوریو دسی جوال ،عفونت داخل
آمنیوتیکی و عفونت جنین است( .)6دسترسی
میکروارگانیزم ها به جنین قبل از زایمان باعث می شود
سندرم پاسخ التهابی جنین در برابر محصوالت میکروبی
ایجاد شود که باعث بروز درد زایمانی زودرس می شود
و عواقب آن ،ابتالء چند اندامی در جنین و باال رفتن
میزان مرگ و میر جنین می باشد (.)3
ویروس ها در بروز سقط جنین به دلیل ایجاد عفونت
مزمن یا راجعه در دستگاه تولید مثل مادر ،از جایگاه
مهمی برخوردارند .ویروس ها با مکانیسم های مختلف
در ایجاد یا تشدید شرایط ،در بروز سقط خودبخودی
نقش دارند از جمله -1 :تحریک تولید سیتوکین های
محرک پروستاگالندین های مؤثر بر روی آندومتر و
جفت و جنین .برای مثال تحریک تولید سایتوکاین

مطالعه اسپانو و همکاران ( )2112که بر روی نمونه
خون  31مورد سقط جنین و  111مورد کنترل با
استفاده از روش های ایمونوفلورسانس غیر مستقیم و
ایمونوپراکسیداز انجام شد ،نسبت باالیی از آنتی ژن
های سیتومگالوویروس های انسانی را در بافت جنینی
آشکار کرد و نشان داد که پاسخ التهابی به این آنتی ژن
ها با از دست دادن بارداری مرتبط است ( .)12انتقال
ویروس سیتومگال به جنین در دوران بارداری در
صورت وجود عفونت اولیه ،عفونت مجدد و عفونت
دوباره فعال شده می تواند رخ دهد .بنابراین تشخیص
دقیق عفونت فعال که توسط روش های سرولوژیکی و
مولکولی امکان پذیر است ،می تواند احتمال عفونت
جنین را مشخص کند .مطالعه ون ( )1332نشان داد
که در عفونت فعال ،انتقال عمودی ویروس از مادر به
جنین اتفاق می افتد ( .)13فاصله زمانی بین تشخیص
عفونت مادر و عفونت جنین ،حدود  7هفته است و در
این زمان انتقال عمودی ویروس صورت می گیرد و
پاسخ التهابی جنین به عفونت تکوین می یابد (.)13
مطالعه لی سنارد و همکاران ( )2111نشان داد که
بیشترین موارد عفونت در جنین و در نوزادان متولد
شده قبل از هفته  21بارداری (زایمان زودرس)رخ می

اینترلوکین  1بتا ) ،(1اینترلوکین  2و فاکتور نکروز
دهنده توموری آلفا که در سلول های تروفوبالست
جفت زنانی که سقط می کنند ،افزایش می یابد (.)11
 -2تولید مواد متابولیک از قبیل تعدادی از آمین ها و
پروتئازها که با تأثیر بر روی آمنیون و جفت ،باعث
ایجاد آمنیونیت و التهاب شده و در نتیجه منجر به
پارگی زودرس کیسه آب می شوند -3 .تحریک تولید
آنتی بادی های ضد ویروسی که با بافت جنین و جفت
واکنش متقاطع داشته و با اتصال به آن در روند طبیعی
بارداری تداخل ایجاد می کنند و باالخره ایجاد عفونت
در جفت که باعث بروز اختالل در جفت و جنین شده و
عدم خون رسانی صحیح به جفت ،باعث مرگ جنین
می شود و تحریک ایجاد التهاب اندومتر ناشی از عفونت
که تولید محصوالت اصلی آندومتر را مهار کرده و
پروتئین های الزم جهت النه گزینی مناسب جنین را
کاهش داده و بروز گیرنده های پروژسترون را در سطح
آندومتر کم می کند (.)11

دهد (.)14
روش های سرولوژیکی و مولکولی برای تشخیص عفونت
سیتومگالوویروسی در مادر و جنین ،دو رکن اساسی و
قابل اطمینان هستند و در اغلب مطالعات از هر دو و یا
فقط از روش های سرولوژیکی که رایج تر هستند،
استفاده شده است .مطالعه ون و همکاران ()1332

ویروس سیتومگال مانند سایر هرپس ویروس ها ،پس از
فروکش یافتن عفونت اولیه ،یک عفونت مخفی و پایدار
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نشان داد که الیزا ،روش مناسبی برای تشخیص عفونت
مادرزادی سیتومگالوویروسی است ( .)13در مطالعه
حاضر نیز از االیزا استفاده شد .اصوالً آنتی بادی
 CMV-IgMبعد از عفونت اولیه تولید می شود ،ولی
عفونت های غیر اولیه نیز ظاهر می شود و به همین
دلیل ارزش تشخیصی ندارد ،ولی حضور CMV-IgM
با  CMV-IgG avidityپایین ،یک شاخص
سرولوژیکی مطمئن برای عفونت اولیه است .تیتر باالی
CMV-IgG
 CMV-IgMیک پیشگوی قوی
 avidityپایین می باشد و این دو شاخص سرولوژیکی
اطالعات بالینی مفیدی برای تعیین نوع عفونت
سیتومگالوویروسی در دوران بارداری فراهم می کنند
( .)11مطالعه دوالرد و همکاران ( )2111نشان داد که
بیشتر موارد  CMV-IgG avidityپایین در موارد
 CMV-IgMمثبت مشاهده می شود ( .)11تشخیص
عفونت اولیه با استفاده از این دو شاخص ،پیشگوی قوی
برای احتمال عفونت جنین و بروز سقط خواهد بود.
مطالعه حاضر نسبت بروز سقط جنین در موارد عفونت
فعال مادر را  %111نشان داد .در مطالعه حاضر بروز
سقط جنین و بروز نقص مادرزادی جنین با فراوانی
موارد  CMV-IgMمثبت از نظر آماری معنی دار بود
که با مطالعات ذکر شده در باال و همچنین با مطالعه
ساراواتی و همکاران ( )2111همخوانی داشت .در
مطالعه ساراواتی و همکاران ( ،)2111میزان شیوع
سرمی مثبت  CMV-IgMو  CMV-IgGدر  121زن
باردار سالم سنجیده شد و موارد بعدی بروز عوارض
بارداری از جمله ختم بارداری ،زایمان زودرس و نقض
مادرزادی جنین پیگیری شد و ارتباط معنی داری بین
عوارض ذکر شده و عفونت فعال مادر یافت شد (.)12
در مطالعه مروری پوسزاتی ( )2113نیز این ارتباط
معنی دار تأیید شد ( .)17در برخی مطالعات که با
روش های مولکولی صورت گرفت نیز ارتباط علتی بین
این عفونت های ویروسی و سقط جنین یافت شد ،از
جمله پترسون و همکاران ( )2114موارد مرگ داخل
رحمی جنین را با انجام تست واکنش زنجیره ای
پلیمراز ( )PCRبر روی نمونه های جفت و بافت
جنینی مورد بررسی قرار دادند و از  12نفر 3 ،نفر از

شایان ذکر است که در برخی مطالعات قبلی این ارتباط
یافت نشد .در مطالعه ماتووینا و همکاران ()2114
ارتباط از دست دادن بارداری در سه ماه اول بارداری با
عفونت های قبلی ناشی از چند میکروارگانیزم از جمله
سیتومگالوویروس بررسی شد و ارتباط معنی داری
یافت نشد ( .)21سیفاکیس و همکاران ( )1336نیز
ارتباط  3نوع عفونت ویروسی و از دست دادن بارداری
را در  112زن باردار با دو روش سرولوژی و PCR
بررسی کردند و ارتباط معنی دار بین این عفونت های
ویروسی و سقط جنین نیافتند ( .)21کوک و همکاران
( )1333بافت باقیمانده جنین 21 ،مورد سقط جنین را
در زنانی که دست کم  3مورد سقط جنین بدون علت
مشخص شده داشتند ،با روش  PCRبرای ردیابی
 CMV-DNAمطالعه کردند و ارتباط علتی بین این
عفونت های ویروسی و سقط جنین نیافتند (.)22
پاتالند و همکاران ( )1331نیز  CMV-DNAرا در
بافت جفت موارد سقط شده در  3ماه اول بارداری با
روش  PCRمطالعه کردند و ارتباط علتی بین سقط
جنین و عفونت  CMVنیافتند ( .)23مطالعه اسپانو و
همکاران ( )2112نیز که به روش سرولوژیکی انجام
شد ،عدم ارتباط معنی دار بین سقط جنین و عفونت
 CMVرا تأیید کرد (.)24
در بیشتر مطالعاتی که از روش های سرولوژیکی برای
تشخیص عفونت سیتومگالوویروسی در مادر به منظور
یافتن ارتباط علتی آن با بروز بعدی سقط جنین
استفاده شد ،به سنجش ساده  CMV-IgGو CMV-
 IgMاکتفا شد و با اتکا به نتایج آزمون های
سرولوژیکی مزبور ،وجود یا عدم وجود عفونت
سیتومگالوویروسی تفسیر گردید و ارتباط با سقط
جنین نتیجه گیری شد .شایان ذکر است که مثبت
بودن  CMV-IgMاگر همزمان با یک CMV-IgG
 avidityپایین باشد ،می تواند یک عفونت اولیه فعال
را داللت کند که این کار در مطالعه حاضر انجام شد و
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نظر سیتومگالوویروس مثبت بودند ( .)16ماو و همکاران
وجود  DNAسیتومگالوویروس را در جفت  4مورد از
 31مورد مرگ داخل رحمی و  1مورد از  77مورد گروه
کنترل مشاهده کردند ()13

 ارمغان جانان و همكاران

مطالعات ذکر شهده نشهان مهی دههد کهه پرونهده ایهن
مطالعات را نباید بسته تلقی کرد و الزم است مطالعهات
بیشتر با طراحی دقیق تر و بها تکیهه بهر فنهاوری ههای
جدید تشخیصی انجام شود.

در واقع وجه تمایز مطالعه حاضر با مطالعات قبلی،
همین است .بایستی متذکر شد که اتکا به اندازه گیری
ساده آنتی بادی ها می تواند تفسیر نوع عفونت مادر و
نتیجه گیری بعدی را دچار اشتباه کند .یک CMV-
 IgGمثبت حتی با تیتر باال ،به تنهایی نشانه عفونت
قبلی با سیتومگالوویروس است ولی مصونیت مادر را
نشان نمی دهد زیرا با وجود سرم مثبت بودن CMV-
 ،IgGعفونت سیتومگالوویروسی مانند هر عفونت
هرپس ویروسی دیگر در بدن مخفی می ماند و می
تواند دوباره عود کرده و فعال شود و یا اینکه یک
عفونت اولیه با سویه های متفاوت بروز کند .نتایج
مطالعه حاضر نیز این نکته را تأیید کرد .در مطالعه
حاضر تمام مادرانی که دچار سقط جنین شده بودند،
 CMV-IgGمثبت بودند و همگی تیتر باال داشتند.
ولی نباید به این نتیجه گیری منفی رسید و بروز سقط
جنین علیرغم وجود تیترهای باالی  CMV-IgGرا دال
بر عدم وجود ارتباط معنی دار بین سقط جنین و
 CMVدانست.

نتیجه گیری
داشتن تیتر سرمی مثبت و حتی تیترهای
باالی  CMV-IgGبه معنای مصونیت کامل مادر
نیست و مانع بروز عفونت فعال دوباره نمی شود.
غربالگری دوران بارداری با  ،CMV-IgGراهنمای با
ارزشی نخواهد بود ولی چون فراوانی عفونت اولیه
سیتومگالوویروسی در موارد سقط جنین های
خودبخودی به طور معنی داری باال است ،بررسی زنان
باردار از نظر ابتالء به عفونت فعال سیتومگالوویروسی با
انجام آزمون  CMV-IgGو IgG avidity
 CMVمفید خواهد بود .مطالعات بیشتر با طراحیدقیق تر و با تکیه بر فناوری های جدید تشخیصی
توصیه می شود

در مورد مطالعاتی کهه بها روش ههای مولکهولی ،وجهود
 CMV-DNAرا در خون مادر ،در جفت و یا در بافت
جنین ردیابی کرده و به نتایج متناقض رسیدند ،بایستی
عنوان کرد که شاید انتقال ساده عفونت به جنهین و یها
عفونت بارز جفت نتواند باعث سقط جنین شهود و ایهن
احتمال وجود دارد که پاسخ التهابی در جفت که ممکن
است به دنبال عفونت فعال مادر با  CMVاتفهاق افتهد،
عامل بروز سهقط شهود .در ههر حهال تنهاقض در نتهایج

تشكر و قدردانی
بدین وسیله از همکاری سرکار خانم دکتر مرضیه
مهرافزا که اجازه انجام این تحقیق را در مؤسسه باروری
و ناباروری مهر رشت دادند و همچنین از همکاری
پرسنل آزمایشگاه این مرکز ،تشکر و قدردانی می شود.
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