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GIỚI THIỆU
Cytomegalovirus (CMV) được xác định là một 

trong những siêu vi gây bệnh quan trọng ở người 
trong hơn một thế kỷ qua. Tổn thương mô học do 
CMV được mô tả lần đầu vào năm 1904, thế nhưng 
phải đến 1957 siêu vi này mới được phân lập bởi 
Craig và cộng sự. CMV có thể gây nhiễm nhiều 
loại tế bào ở người, bao gồm cả các tế bào biểu 
mô tuyến nước bọt, và đây cũng là nguồn gốc tên 
khởi thủy của virus này: virus tuyến nước bọt. Năm 
1960, Weller đã đặt tên cho virus này là CMV dựa 
trên hình dạng những tế bào nhiễm virus bị phù nề 
được gọi là tế bào khổng lồ. Trong nhiều thập niên 
sau đó, tỷ lệ mắc cũng như tầm quan trọng của tác 
nhân gây bệnh CMV ở người ngày càng thể hiện rõ. 
CMV được chứng tỏ là tác nhân thường gặp nhất 
trong các trường hợp nhiễm siêu vi chu sinh tại các 
nước đã phát triển. Gần 1% trẻ sơ sinh tại Hoa Kỳ 
bị nhiễm CMV, tương ứng với khoảng 40.000 trẻ. 
Nhiễm CMV còn là nguyên nhân hàng đầu gây điếc 
thần kinh không liên quan di truyền. Bên cạnh các 
trường hợp gây nhiễm chu sinh và bẩm sinh, CMV 
còn gây ra những tổn thương đáng kể ở bệnh nhân 
suy giảm miễn dịch, bao gồm viêm màng mạch 
- võng mạc, viêm phổi, viêm đại tràng, và bệnh lý 
thần kinh. 

SƠ LƯỢC VỀ VIRUS CMV
CMV là một thành viên thuộc gia đình 

herpesvirus ở người. Siêu vi này chứa ADN chuỗi 
đôi, dạng thẳng, với kích thước khoảng 235 kb. Hệ 

gen siêu vi được chia thành hai vùng: một vùng dài 
(UL), một vùng ngắn. UL chứa hai gen mã hóa cho 
hai protein đóng vai trò chính trong điều trị kháng 
virus, bao gồm cả ganciclovir.Sản phẩm từ UL54 là 
men ADN polymerase và là mục tiêu của một số 
thuốc điều trị siêu vi được chỉ định trong điều trị 
nhiễm CMV bẩm sinh có triệu chứng. Sản phẩm từ 
UL97 là một men phosphotransferase cần thiết cho 
quá trình phosphoryl hóa của ganciclovir để chuyển 
thuốc này thành dạng hoạt động trong cơ thể sống. 
Miễn dịch dịch thể chống lại CMV tập trung chính 
vào hai protein vỏ: glycoprotein B và glycoprotein 
H. Phần lớn các tế bào ở người đều dễ cảm nhiễm 
với CMV, nhất là fibroblast, tế bào biểu mô, tế bào 
nội mô, đại thực bào, và tế bào cơ. Thời gian ủ bệnh 
chính xác vẫn còn nhiều bàn cãi, nhưng được cho là 
vào khoảng 1-2 tháng.

DỊCH TỄ HỌC
Nhiễm CMV hiện diện ở khắp nơi trên thế giới. 

Tại Hoa Kỳ, khoảng 50% dân số đã từng hoặc đang 
nhiễm CMV, đồng nghĩa với việc còn rất nhiều 
phụ nữ trong độ tuổi sinh sản có nguy cơ nhiễm 
CMV nguyên phát trong thai kỳ. Tính trên toàn 
thế giới, tỷ lệ có huyết thanh dương tính với CMV 
ở những phụ nữ độ tuổi sinh sản thay đổi từ 45% 
ở những nước phát triển đến 100% ở những nước 
đang phát triển. 

Nhiễm CMV bẩm sinh là nhiễm trùng bào thai 
thường gặp nhất tính trên toàn thế giới và chiếm tỷ 
lệ vào khoảng 0,2-2,2% tất cả trẻ sơ sinh.

NHIỄM CMV BẨM SINH
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LÂY TRUYỀN
CMV hiện diện trong hầu hết các dịch cơ thể, 

bao gồm nước tiểu, nước bọt, nước mắt, dịch tiết 
sinh dục, cũng như trong tạng ghép. 

Sản phụ trong quá trình mang thai có thể nhiễm 
CMV nguyên phát, tái phát, hoặc tái hoạt và từ đó 
lây sang cho thai nhi, sự lây truyền này được cho là 
qua đường nhau thai. Trong các tình huống trên, 
tỷ lệ lây nhiễm cho thai sẽ cao nhất nếu mẹ nhiễm 
CMV nguyên phát trong quá trình mang thai, tỷ lệ 
này có thể lên đến 40-45%. Nhiễm nguyên phát và 
nhiễm trong ba tháng đầu thai kỳ đều làm tăng mức 
độ nặng ở trẻ sơ sinh bị nhiễm. 

Khi mẹ nhiễm, virus sẽ xâm nhập vào bạch cầu 
và theo bạch cầu xuyên qua nhau thai. Ở những 
phụ nữ có huyết thanh dương tính với CMV trước 
khi mang thai, sự tái hoạt CMV vẫn có thể đưa đến 
nhiễm CMV bẩm sinh. Tỷ lệ truyền CMV cho thai 
ở những sản phụ đã có miễn dịch trước khi mang 
thai chỉ vào khoảng 1% so với 40% ở những sản phụ 
nhiễm trong lúc đang mang thai, và biến chứng ở trẻ 
thường cũng nhẹ hơn.

Nói cách khác, những trường hợp nhiễm CMV 
bẩm sinh ở mẹ đã có miễn dịch với CMV trước khi 
mang thai có thể do mắc phải một dòng CMV mới. 
Bên cạnh sự lan truyền qua tử cung, nhiễm virus này 
còn có thể xảy ra trong giai đoạn chu sinh do tiếp 
xúc với dịch tiết sinh dục khi sinh.

Nhiễm CMV sau sinh có thể xảy ra do tiếp xúc 
với sữa mẹ, chế phẩm máu, hay ghép tạng. Trẻ đủ 
tháng nhiễm CMV từ sữa mẹ thường không biểu 
hiện triệu chứng do kháng thể từ mẹ truyền sang. 
Ngược lại, những trẻ sinh cực non đa phần đều biểu 
hiện triệu chứng sau nhiễm CMV từ sữa mẹ do trẻ 
không được nhận đủ lượng kháng thể từ mẹ truyền 
sang trong khi hệ miễn dịch của trẻ còn chưa trưởng 
thành. Những trường hợp nhiễm CMV này thường 
biểu hiện triệu chứng giống nhiễm trùng huyết, bao 
gồm những triệu chứng hô hấp (VD, viêm phổi), 
gan lách to, giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu, tăng tế bào 
lympho. Nguy cơ lây truyền CMV ở trẻ non tháng 
có thể được hạn chế bằng cách tiệt trùng sữa theo 
phương pháp pasteur, dùng những chế phẩm máu 
đã điều chỉnh giảm số lượng bạch cầu, và sử dụng 
máu và sữa từ những người cho âm tính với CMV.

 NHIỄM CMV BẨM SINH
Có 90% trẻ nhũ nhi nhiễm CMV bẩm sinh 

không có triệu chứng lúc sinh. 10% còn lại có biểu 
hiện lâm sàng rất thay đổi và thường ảnh hưởng 
lên hệ thống nhiều cơ quan. Trẻ nhiễm CMV bẩm 
sinh thường có biểu hiện lâm sàng nặng hơn nếu mẹ 
nhiễm CMV nguyên phát so với mẹ nhiễm CMV 
tái phát. Các triệu chứng lâm sàng thường gặp của 
nhiễm CMV bẩm sinh (bảng 1) bao gồm vàng da, 
gan lách to, sinh non, chậm phát triển trong tử 
cung, tật đầu nhỏ, giảm tiểu cầu, và các biểu hiện 
ở da (Hình 1) chẳng hạn như chấm xuất huyết và 
bầm da. Nhiễm CMV trong giai đoạn bào thai có 
thể liên quan với thiểu/đa ối, canxi hóa quanh não 
thất, tăng phản âm ruột khi siêu âm tiền sản. 

Nhiễm CMV bẩm sinh liên quan rất nhiều các 
biểu hiện thần kinh, bao gồm giảm trương lực cơ, 
ăn uống kém, dãn não thất, loạn sản mô não, đa vi 
hồi não, những cấu trúc giả nang quanh não thất, co 
giật, co thắt, liệt cứng và chậm phát triển. Khoảng 
30% những trẻ nhiễm CMV bẩm sinh sẽ bị điếc 
thần kinh. Trong số 90% trẻ sơ sinh nhiễm CMV 
không triệu chứng, 7%-15% sẽ xuất hiện điếc thần 
kinh ở những năm tuổi sau đó. Các biểu hiện về mắt 
ở trẻ nhiễm CMV bẩm sinh bao gồm viêm màng 
mạch - võng mạc, lé, nhãn cầu nhỏ, bất sản thần 
kinh thị, tổn thương vỏ não thùy chẩm.

CHẨN ĐOÁN
Xét nghiệm huyết thanh tầm soát CMV trong 

thai kỳ không được khuyến cáo thực hiện một cách 
thường quy. Tuy nhiên, xét nghiệm này nên được 
xem xét cho những sản phụ có biểu hiện bệnh lý 
giống cúm kèm với những dấu hiệu gợi ý nhiễm 
CMV trên siêu âm.

Nhiễm CMV bẩm sinh có thể được chẩn đoán 
tiền sản bằng xét nghiệm tìm kháng thể IgM chống 
CMV, cấy CMV dương tính, hoặc phản ứng trùng 
hợp chuỗi (PCR) từ mẫu dịch ối. Chọc hút ối cho 
kết quả chính xác nhất sau 21 tuần tuổi thai khi thận 
của thai nhi đủ trưởng thành để tiết ra virus trong 
dịch ối, và sau 7 tuần kể từ thời điểm mẹ nhiễm theo 
phỏng định. 

Nghi ngờ nhiễm CMV bào thai nếu siêu âm thai 
phát hiện não úng thủy, dãn não thất, tăng phản âm 
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ruột, chậm phát triển trong tử cung, vôi hóa quanh 
não thất, vôi hóa gan và tật đầu nhỏ.

Sau sinh, nhiễm CMV bẩm sinh được xác định 
bằng cách tìm virus trong nước tiểu, máu, hoặc 
nước bọt trong vòng 3 tuần đầu sau sinh thông qua 
cấy hoặc PCR. Virus có thể được tìm thấy trong 
vòng 24 giờ bằng phương pháp miễn dịch huỳnh 
quang phát hiện các kháng nguyên nhân của tế bào 
bị nhiễm. Nhiễm CMV bẩm sinh cần được phân 
biệt với các nhiễm trùng bẩm sinh khác trong gia 
đình TORCH (TORCH, T = Toxoplasmosis/O 
= các tác nhân khác/R = Rubella/C = CMV/H = 
Herpes).

Các xét nghiệm khác có thể cần thực hiện thêm 
ở trẻ sơ sinh để chẩn đoán nhiễm CMV bao gồm 
đánh giá thị lực, thính lực, công thức máu, chức 
năng gan, siêu âm não và MRI não.

 ĐIỀU TRỊ
Điều trị kháng virus có thể không cần thiết ở 

những trẻ sơ sinh nhiễm CMV không triệu chứng 
hoặc có triệu chứng từ nhẹ đến trung bình với các 
kết quả xét nghiệm trong giới hạn bình thường.

Điều trị hỗ trợ cho trẻ có biểu hiện lâm sàng.
Cần lên kế hoạch theo dõi để phát hiện kịp 

thời các biến chứng điếc thần kinh, bất thường 
phát triển thần kinh, các vấn đề phát triển thị lực.

Xem xét sử dụng thuốc kháng virus ở những trẻ 

sơ sinh có triệu chứng ở hệ thần kinh trung ương, 
bệnh khu trú ở cơ quan mức độ nặng, nhiễm giai 
đoạn hoạt động (triệu chứng giống nhiễm trùng 
huyết). Thuốc nên được bắt đầu trong vòng 28 
ngày đầu sau sinh và kéo dài 6 tuần.

Nếu trẻ >7 ngày tuổi, thuốc được chọn lựa đầu 
tiên là valganciclovir 16 mg/kg mỗi 12 giờ, đường 
uống.

Ở trẻ ≤7 ngày tuổi hoặc không thể dung nạp 
với valganciclovir đường uống, thuốc được chọn 
lựa sẽ là gangiclovir 6 mg/kg truyền tĩnh mạch 
mỗi 12 giờ.

Trong điều kiện lý tưởng, bệnh nhi nên được 
xét nghiệm máu mỗi tuần để theo dõi độc tính 
liên quan với điều trị thuốc kháng virus.

BIẾN CHỨNG VÀ TIÊN LƯỢNG
Biến chứng có thể rất nặng thậm chí tử vong. Tỷ 

lệ biến chứng khá cao ở trẻ sơ sinh nhiễm CMV có 
triệu chứng, khoảng 50% sẽ có ít nhất một trong các 
biến chứng sau:

 – Điếc thần kinh.
 – Các khó khăn trong học tập.
 – Tật đầu nhỏ.

Nhiễm CMV bào thai xảy ra trong tam cá nguyệt 
đầu thường sẽ có biến chứng thần kinh nặng hơn, 
đặc biệt là biến chứng điếc thần kinh, so với nhiễm 
ở các giai đoạn muộn hơn.

Hình 1. Sang thương da điển hình trong 
nhiễm CMV bẩm sinh. (http://aapredbook.

aappublications.org/visual)

Bảng 1. Các dấu hiệu lâm sàng nhiễm
CMV bẩm sinh.

Hệ thần kinh trung ương
 – Tật đầu nhỏ
 – Nhược cơ
 – Ăn kém
 – Dãn não thất
 – Vôi hóa quanh não thất
 – Co giật
 – Viêm màng mạch – 
võng mạc

 – Thiểu sản mô não
 – Giả nang quanh não 
thất

 – Chậm phát triển

Da
 – Vàng da
 – Chấm xuất huyết
 – Mảng xuất huyết

Đường tiêu hóa
 – Tăng bilirubin trực 
tiếp/máu

 – Tăng men gan
 – Gan to

Huyết học
 – Giảm tiểu cầu
 – Thiếu máu
 – Lách to
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Với trẻ nhiễm CMV không triệu chứng lúc sinh:
 – Có 5-17% sẽ xuất hiện biến chứng vài tháng đến 

vài năm sau sinh.
 – Có 7-15% sẽ xuất hiện biến chứng điếc thần 

kinh ở giai đoạn sau.
Sự gia tăng số lượng ADN CMV lúc sinh (phát 

hiện thông qua RT-PCR) có liên quan thuận với 
nguy cơ di chứng sau sinh ở trẻ nhiễm CMV không 
triệu chứng.

Những trẻ nhiễm có triệu chứng sẽ có tiên lượng 
kém hơn những trẻ không triệu chứng. Tuy nhiên, 
nguy cơ tổn thương trí thông minh và phát triển 
thần kinh có thể sẽ không tăng nếu trẻ nhiễm CMV 
bẩm sinh vẫn có những mốc phát triển bình thường 
ở thời điểm 12 tháng tuổi.

VẮC-XIN
Với tính chất phổ biến toàn cầu của nhiễm 

CMV cùng với những di chứng thần kinh nặng nề 
ở trẻ nhiễm CMV bẩm sinh, việc phát triển vắc-xin 

phòng CMV có ý nghĩa rất quan trọng và có độ ưu 
tiên cao. Cho đến nay, đã có một số vắc-xin sống 
giảm độc lực được nghiên cứu dựa trên một số dòng 
CMV (AD169, CMV Towne), tuy nhiên vẫn chưa 
có vắc-xin sống giảm độc lực nào cho thấy có hiệu 
quả bảo vệ tốt. 

Các nghiên cứu hiện nay vẫn đang tập trung vào 
việc phát triển các vắc-xin tiểu đơn vị chống lại các 
loại protein của virus. Protein đang thu hút nhiều 
mối quan tâm là glycoprotein gB, sản phẩm tạo ra 
từ gen CMV UL55. Protein này là đích của nhiều 
kháng thể trung hòa xuất hiện sau nhiễm CMV tự 
nhiên. Một số protein khác cũng đang được nghiên 
cứu để phát triển vắc-xin bao gồm pp65, pp150, 
pp28, pp50/52, và pp71.
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