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CMV 

• DNA ηνο δηπιήο έιηθαο 

• Μέινο ηεο νκάδαο ησλ εξπεηντώλ (HSV, VZV, EBV) 

• Μεηάδνζε κέζσ ζηελήο –κε ζεμνπαιηθήο- επαθήο κε 

ζσκαηηθά πγξά 

• Μεηά ηελ νμεία ινίκσμε κέλεη ζε ιαλζάλνπζα θάζε 

• Αλαδσπύξσζε ζε αλνζνθαηαζηνιή 

 

 

 

 



                                ΛΟΙΜΧΞΗ (Infection) 

• Δλεξγόο:  IgM (+), παξνπζία αληηγόλνπ ή  DNA  ηνπ ηνύ ζην 

αίκα  

• Λαλζάλνπζα: Παξνπζία αληηζσκάησλ IgG 

 

                                    

 

 

 

 

Δλεξγόο ινίκσμε + ζπκπηώκαηα (ππξεηόο, ιεπθνπελία) ή  

πξνζβνιή νξγάλνπ-ζηόρνο (θνιίηηδα, πλεπκνλία θ.α)  

ΝΟΟ (Disease) 



CMV ΛΟΙΜΧΞΗ 

• 30-100%  ηνπ πιεζπζκνύ παγθνζκίσο    

     

• Ηιηθία 

• Δζληθόηεηα 

• Υακειό θνηλσληθννηθνλνκηθό επίπεδν 

 

 

 

 

 

 

Krech UJ. Bull World Health Organ. 1973 



ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΛΟΙΜΧΞΗ 

• Αλνζνεπαξθείο: ππνθιηληθή ινίκσμε ή ηνγελήο ζπλδξνκή 

• Αλνζναλεπαξθείο αζζελείο: 

1. Μεηακνζρεπκέλνη 

2. Αζζελείο κε HIV ινίκσμε 

3. Λήςε αλνζνηξνπνηεηηθώλ 

 

 

 

 

 

 

 

CMV λόζνο 



ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΙΦΝΔ 

•  Αγσγή κε αλνζνηξνπνηεηηθά 

• Τπνζξεςία 

• Διιείκκαηα-βιάβεο ζηελ αλνζνγνληθόηεηα ηνπ εληεξηθνύ 

βιελλνγόλνπ  

• Δπεξεαζκέλε δξαζηεξηόηεηα ησλ NK θπηηάξσλ 

 

                    Αλνζνθαηεζηαικέλνη αζζελείο 



CMV ζε αζζελείο κε ΙΦΝΔ: 

Παζνγόλνο ή επηθαηλόκελν? 

 

 

 

 

 



CMV ζε αζζελείο κε ΙΦΝΔ: 

Παζνγόλνο ή επηθαηλόκελν? 

Η επηινίκσμε κε CMV κπνξεί λα 

  επηδεηλώζεη κία ήδε ζνβαξή θνιίηηδα (θπξίσο ειθώδε)  

 ρεηξνηεξέςεη ηελ πξόγλσζε ηεο  λόζνπ 

 απμήζεη ηνλ θίλδπλν θνιεθηνκήο 

     αιιά……. 

• κπνξεί θαη λα αληρλεύεηαη ρσξίο νπζηαζηηθά λα επεξεάδεη ηελ 

θιηληθή πνξεία ηεο λόζνπ 

                                                       



CMV ζε αζζελείο κε ΙΦΝΔ 

  

1. Πόηε ςάρλνπκε ηνλ CMV ? 

2.   Πώο ηνλ ςάρλνπκε? 

3.   Πόηε θαη πώο ηνλ ζεξαπεύνπκε ? 



1. ΠΟΣΔ ΦΑΥΝΟΤΜΔ ΣΟΝ CMV ? 

 

                                                     

• Όρη ζε ήπηα ή αλελεξγό ειθώδε θνιίηηδα 

• Ούηε ζε αζζελή naïve ζε αλνζνθαηαζηαιηηθά θαη ζηεξνεηδή 

 

 

 

 

•   ε ζνβαξή ειθώδε (ή Crohn) θνιίηηδα (21-34%) 

•   ε  θνξηηθναλζεθηηθή ειθώδε θνιίηηδα (33-36%) 

ε αζζελή κε ηνγελή ζπλδξνκή, ιεκθαδελνπάζεηα, 

ζπιελνκεγαιία, ιεπθνπελία 

Kandiel  A et al. Am J Gastro 2006 



2. CMV ΚΟΛΙΣΙΓΑ - ΓΙΑΓΝΧΗ 

      

                                               + 

                       

                                               + 

     

 

 

 

Κιηληθή εηθόλα  έμαξζεο ηεο ειθώδνπο θνιίηηδαο 

Δλδνζθνπηθή εηθόλα θιεγκνλήο 

 Tαπηνπνίεζε παξνπζίαο CMV (ηζηό ή αίκα) 



CMV ΚΟΛΙΣΙΓΑ  

      

                                                

                       

                                                

 

 

 

punched-out ulcers mucosal defect 

Cobblestone Irregular ulceration 

επηκήθε έιθε  

γεσγξαθηθά έιθε 



CMV ΚΟΛΙΣΙΓΑ - ΙΣΟΛΟΓΙΑ 

•    Υξώζε αηκαηνμπιίλε & εσζίλε (H&E) 

 

 Δλδνππξεληθά έγθιεηζηα 

 «Mάηηα θνπθνπβάγηαο» 

 Τςειή εηδηθόηεηα (92-100%) 

 Υακειή επαηζζεζία (10-87%) 

 Ιζρπξόο πξνγλσζηηθόο δείθηεο 

     απνηπρίαο ηεο ζεξαπείαο θαη θνιεθηνκήο 

 

 



CMV ΚΟΛΙΣΙΓΑ - ΙΣΟΛΟΓΙΑ 

•  Αλνζντζηνρεκεία (IHC) 

 Αλίρλεπζε κε κνλνθισληθά αληηζώκαηα ηεο παξνπζίαο CMV 

αληηγόλνπ 

 Τςειή επαηζζεζία: 78-93%                 

 

 

 Kandiel  A et al. Am J Gastro 2006 



CMV ΚΟΛΙΣΙΓΑ - ΙΣΟΛΟΓΙΑ 

• Αλίρλεπζε κε PCR ηνπ DNA ηνπ ηνύ  

 Yςειή εηδηθόηεηα θαη επαηζζεζία (92-97%) 

 

 Αζαθήο ε ζεκαζία ηνπ ζε αζζελή ρσξίο ηηο ραξαθηεξηζηηθέο  

ηζηνινγηθέο αιινηώζεηο ηνπ CMV  

 Κιηληθά ζεκαληηθό cut off πξνηείλεηαη > 250 copies/mg ιζηού                                                

 
Roblin X et al. Am J Gastroenterol 2011 

McCoy MH et al. Hum Pathol 2014 



ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΙΟΤ ΣΟ ΑΙΜΑ 

• Οξνινγηθόο έιεγρνο  

 IgM, IgG : αλ (-) θαη ηα δύν         όρη πεξαηηέξσ εμεηάζεηο 

 IgM (+)           ελεξγόο ινίκσμε 

 IgG (+)            ζπλερίδεηαη ε δηεξεύλεζε 

 

 

 

 



ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΙΟΤ ΣΟ ΑΙΜΑ 

• DNA ηνύ κε PCR ζην πιάζκα 

 Eμέηαζε εθινγήο 

 Υσξίο ζπγθεθξηκέλα cutoff ε κέζνδνο έρεη ρακειή εηδηθόηεηα 

θαη PPV 

 Πξνηείλεηαη cut off  κε θιηληθή ζεκαζία > 1000-5000 

copies/ml, ώζηε ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ηνύ λα ζεσξείηαη θιηληθά 

ζεκαληηθή 

 

 



ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΙΟΤ ΣΟ ΑΙΜΑ 

• Αληηγόλν CMV 

 Αλίρλεπζε ηνπ pp65 ζε θπθινθνξνύληα ιεπθνθύηηαξα 

 Έρεη αληηθαηαζηαζεί κεξηθώο από CMV DNA 

 Υακειή αληηγνλαηκία κε θιηληθά ζεκαληηθή 

 Πξνηείλεηαη cut off  κε θιηληθή ζεκαζία > 10 cells/slide 

 

 



• Χαμηλή ανηιγοναιμία ή  

• ταμηλό CMV DNA  πλάζμαηος 

ή  ζηον ενηερικό ιζηό  

        Χαμηλού επιπέδοσ 

επανεργοποίηζη-παροσζία ηοσ       

    ιού τφρίς κλινική ζημαζία 

   βιουία +/- IHC είναι αρνηηική 



CMV (+) Δ ΟΒΑΡΗ ΚΟΛΙΣΙΓΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                   Lawlor G et al. Infl Bow Dis 2010 

PCR colonic tissue 

ECCO 2014  



3. ΘΔΡΑΠΔΙΑ CMV ΚΟΛΙΣΙΓΑ 

 

 

•  Γελ ππάξρεη ηπραηνπνηεκέλε κειέηε πνπ λα ζπγθξίλεη ηηο 2 

ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο 

• ECCO 2014: αληητθή αγσγή ζε CMV θνιίηηδα (βηνςίεο) 

• ύκθσλα κε πξόζθαηε κεηα-αλάιπζε ε αληητθή αγσγή 

κεηώλεη ην  πνζνζηό θνιεθηνκήο 

 

 

Αληητθή αγσγή 

 ή 

 αληηκεηώπηζε ηεο ΙΦΝΔ θνιίηηδαο ? 



3. ΘΔΡΑΠΔΙΑ CMV ΚΟΛΙΣΙΓΑ 

 

 
•  Μεηα-αλάιπζε 15 κειεηώλ κε 336 αζζελείο 

• Δπίπησζε ηεο αληητθήο ζεξαπείαο ζε ζνβαξή ειθώδε θνιίηηδα 

κε CMV ινίκσμε 

• 43,2% έιαβαλ αληητθή ζεξαπεία - 56,8% δελ έιαβαλ 

• Γε βξέζεθε δηαθνξά ζηα πνζνζηά θνιεθηνκήο 

 

 

 

 
Shukla T et al. Inflamm Bowel Dis 2015 

Μεηώζεθε ην πνζνζηό θνιεθηνκήο  ζηνπο θνξηηθναλζεθηηθνύο 

αζζελείο ζηνπο νπνίνπο ν CMV  βξέζεθε ηζηνινγηθά 



ΘΔΡΑΠΔΙΑ CMV ΛΟΙΜΧΞΗ 

 

 

• Γπλαηόηεηα γηα αιιαγή ζε 5 εκέξεο κε valganciclovir από ην 

ζηόκα εθόζνλ ην επηηξέπεη ε θιηληθή θαηάζηαζε 

• Δθηίκεζε από ινηκσμηνιόγν 

• Α.Δ: κπεινθαηαζηνιή ζην 40% 

• ε αληέλδεημε ή κε αληαπόθξηζε: 

• A.E: λεθξνηνμηθόηεηα 

 

 

          Ganciclovir 5mg/kg Β i.v x 2 γηα 2-3 εβδνκάδεο 

Foscarnet 90mg/kg Β X 2 ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ: 60-80% 



ΠΟΣΔ ΓΙΑΚΟΠΣΟΤΜΔ ΣΑ ΑΝΟΟΚΑΣΑΛΣΙΚΑ ? 

• ε ζνβαξή θνξηηθν-αλζεθηηθή ειθώδε θνιίηηδα 

• ε ζνβαξή ζπζηεκαηηθή ινίκσμε (εγθεθαιίηηδα, πλεπκνληά, 

αηκνθαγνθπηηαξηθό ζύλδξνκν) 

                                                                                          ΕCCO  Consesus 2014 

 

• Όρη ζε απιή ηνγελή ζπλδξνκή ή ππνθιηληθή ινίκσμε 

 

 

 



ΒΑΡΙΑ ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΛΟΙΜΧΞΗ 

• Λίγα πεξηζηαηηθά κε βαξηά ζπζηεκαηηθή ινίκσμε  

• πζρέηηζε κε αδαζεηνπξίλε 

 

 



 CMV θαη ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΦΝΔ 

• Σα ανοζοηροποιηηικά θαη ηα ζηεροειδή έρνπλ ζπζρεηηζζεί κε 

ηελ εκθάληζε ηεο ινίκσμεο 

• Γελ είλαη απαξαίηεηνο, όκσο, ν νξνινγηθόο έιεγρνο πξηλ ηελ 

έλαξμε ζεξαπείαο 

 

• Γελ έρεη βξεζεί ζπζρέηηζε κε ηνπο anti-TNF 

ECCO 2014 (EL2, RG B) 



Δπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο 


