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Wrodzone zakażenie wirusem cytomegalii (CMV) jest jedną z głównych przyczyn uszkodzeń ośrodkowego układu 
nerwowego u dzieci. Może powodować niedosłuch, utratę wzroku, mózgowe porażenie dziecięce oraz opóźnienie rozwoju 
psychomotorycznego.  
 Częstość występowania wrodzonego zakażenia CMV w krajach rozwiniętych wynosi 0,5%-0,7% żywo urodzonych dzieci. 
U około 12% zakażonych noworodków objawy kliniczne występują przy urodzeniu (zakażenie objawowe). U pozostałych 88% 
objawy nie występują w okresie noworodkowym (zakażenie bezobjawowe). W grupie noworodków z zakażeniem objawowym u 
około 40 do 60% dochodzi do trwałych następstw pod postacią niedosłuchu o charakterze czuciowo-nerwowym, zapalenia 
siatkówki, mózgowego porażenia dziecięcego oraz upośledzenia rozwoju psychomotorycznego. U noworodków z zakażeniem 
bezobjawowym również istnieje ryzyko odległych następstw wywołanych przez CMV, przy czym najczęstszym objawem jest 
niedosłuch czuciowo-nerwowy. 

Wirus cytomegalii jest drugą co do częstości, po czynnikach genetycznych, przyczyną wystąpienia niedosłuchu u 
noworodków i małych dzieci. Niedosłuch może występować już przy urodzeniu, może też rozwinąć się po pewnym czasie 
(niedosłuch o późnym początku). Uszkodzenie słuchu może być postępujące lub przebiegać w sposób fluktuacyjny. Często jest 
to ciężki niedosłuch o charakterze czuciowo-nerwowym. Może być asymetryczny lub jednostronny. 
 
Kiedy wykonywać badania w kierunku wrodzonego zakażenia wirusem cytomegalii? 
1. W czasie ciąży: 

a. rutynowe prenatalne badania nie są zalecane, ponieważ nie spełniają kryteriów skutecznego screeningu i nie ma 
efektywnej metody leczenia cytomegalii w ciąży, 

b. badanie serologiczne w kierunku zakażenia CMV zaleca się u kobiet, które w czasie ciąży rozwinęły objawy grypopodobne, 
objawy mononukleozy lub objawy zapalenia wątroby,  

c. badania w kierunku CMV zaleca się, jeżeli w rutynowym badaniu ultrasonograficznym wykryto nieprawidłowości płodu 
wskazujące na możliwe zakażenie CMV (poszerzenie komór bocznych mózgu, małogłowie, zwapnienia, krwawienie 
wewnątrzczaszkowe, hipoplazja móżdżku, obrzęk uogólniony) 
 
Rozpoznanie pierwotnego zakażenia CMV w ciąży: 

 serokonwersja w czasie ciąży 
 obecność IgM CMV przy małej awidności IgG 

 
Rozpoznanie zakażenia płodu: 

 badanie płynu owodniowego metodą PCR po 20 tyg. ciąży (wirus wydalany jest z moczem płodu do płynu) 
 

2. U noworodka, jeżeli: 
a. w prenatalnym USG lub MRI występowały zmiany typowe dla wrodzonego CMV, 
b. wysunięto podejrzenie pierwotnego zakażenia CMV w ciąży (badanie płynu owodniowego lub potwierdzona 

serokonwersja w czasie ciąży) → badanie potwierdzające u noworodka, 
c. występują objawy wrodzonego zakażenia wirusem CMV u noworodka, 
d. stwierdza się niedosłuch czuciowo-nerwowy, 
 
Nie ma konieczności rutynowego badania noworodków z masą ciała zbyt małą w stosunku do wieku ciążowego.  
Nie ma konieczności rutynowego badania noworodków, jeżeli u matki w czasie ciąży stwierdzono obecność przeciwciał 
przeciwko CMV, ale nie wykazano serokonwersji. 
 
Złoty standard diagnostyczny u noworodka – dodatni wynik badania PCR w kierunku CMV w próbce moczu, w ciągu 3 
tygodni po porodzie. 
 
Postępowanie z noworodkiem, u którego rozpoznano wrodzone zakażenie wirusem CMV: 
a. leczenie: gancyklowir / walgancyklowir – zgodnie z aktualnymi rekomendacjami, w zależności od nasilenia choroby + 

leczenie objawowe, 
b. w przypadku izolowanego niedosłuchu czuciowo-nerwowego – leczenie nie wpływa na poprawę słuchu, ale chroni przed 

nasilaniem niedosłuchu → brak jednoznacznych zaleceń co do włączania leczenia, 
c. zaleca się częste badania kontrolne w Poradni Audiologicznej w ciągu pierwszych 2 lat życia – okres największego ryzyka 

rozwoju niedosłuchu związanego z zakażeniem CMV, krytyczny okres rozwoju mowy → wczesne wykrycie niedosłuchu w 
tym okresie poprawia odległe wyniki, 

d. kontynuacja kontroli w okresie dzieciństwa – ryzyko nasilenia niedosłuchu, 
e. regularna ocena rozwoju dziecka, wczesna interwencja, rehabilitacja 

 



Zalecany protokół postępowania w przypadku nieprawidłowego wyniku badania przesiewowego słuchu: 
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Przesiewowe badanie słuchu metodą otoemisji akustycznych w 1 lub 2.d.ż.  

Wynik nieprawidłowy Wynik prawidłowy 

Powtórne przesiewowe badanie słuchu metodą 

otoemisji akustycznych przed wypisem ze szpitala 

Wynik nieprawidłowy Wynik prawidłowy 

Występują wyraźne czynniki 

ryzyka uszkodzenia słuchu 
Brak czynników ryzyka 

niedosłuchu 

Badanie metodą PCR w 

kierunku CMV w moczu 
Skierowanie pacjenta do Poradni 

Audiologiczno-Foniatrycznej – II poziom 

badań przesiewowych słuchu 

Wynik prawidłowy 

Wynik nieprawidłowy 

Badania dodatkowe (okulista, USG przezciemieniowe, morfologia, Aspat, Alat, bilirubina z podziałem). 

Decyzja o wdrożeniu leczenia Gancyklowirem w oparciu o wyniki wszystkich badań. 


