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▪ Transplant alıcılarında önemli enfeksiyonlara yol açan virüslerin miktar
tayini, bu hastaların yönetiminde yıllardır kullanılmakla birlikte, bu
testlerin standardizasyonunda önemli güçlükler devam etmektedir.

Uluslararası 
standartların sınırlı 

kullanımı

İzlenebilirlik

Spesifik test 
özellikleri

Sekonder
standartların 

doğru 
kantitasyonu

FDA onaylı 
testlerin eksikliği

Sorunlar geniş kapsamlı
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Test sonuçlarının klinik kullanılabilirliği bu sorunlardan çok etkileniyor

▪ Hastalık gelişeceğine dair öngörüde bulunmayı sağlayacak eşik değerlerin 
tanımlanmasında,

▪ Seri viral kan yükü ölçüm değerlerinde anlamlı değişikliklerin 
belirlenmesinde,

▪ Uluslararası kılavuzların kullanılabilirliğinde sorunlar oluşmaktadır.
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• Viral yük 
saptanması

• Preemptif tedavinin başlatılması

• Tedaviye yanıtın değerlendirilmesi

• Tedavinin sonlandırılması

• Viral yük saptama yöntemleri,
• laboratuvar içi
• laboratuvarlar arası 
• testler arası sonuçların değişkenlikleri ile sorun yaratmıştır.

• Bu değişkenlikler, terapötik sınır değerlerinin oluşturulmasına engel 
olmakta ve literatür verilerinin, hasta sonuçlarının karşılaştırılabilirliğini
azaltmaktadır.
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▪ Sonuçlar arasındaki uyumun sağlanmasında 
ana engeller: 

• Uluslararası kantitatif standartların eksikliği 

• Ticari olarak üretilmiş testlerin azlığı 

▪ Son çalışmalar, test sonuçları arasında 
uyumsuzluğun devam ettiğini göstermektedir. 
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Ticari Testlerin Bulunabilirliği

▪ Standardizasyonda en büyük engellerden biri uluslararası standartların ve 
FDA onaylı testlerin azlığıdır.

▪ HIV-1 ve HCV ile ilgili deneyimler, DSÖ uluslararası standartlarına göre 
kalibre edilmiş FDA onaylı testlerde, viral yük değerlerinde mükemmel bir 
uyumun sağlandığını göstermiştir.

▪ Transplant virüslerinin çoğu için böyle bir gelişme henüz sağlanamamıştır.
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CMV için ticari testler

• CMV için laboratuvar tarafından geliştirilen farklı testler arasında viral yük 
değerlerinde 3 log10 veya daha fazla farklılıklar rapor edilmiştir.

• DSÖ CMV Uluslararası Standardına göre kalibre edilmiş FDA onaylı 
testlerin geliştirilmesi ile bu değerlerin uyumunda iyileşme sağlanmıştır. 

• Bununla birlikte, üreticilerin FDA onayı alması için gereken finansal maliyet 
yüksek ve zaman alıcıdır. 
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CMV dışı transplant virüsleri için testler

▪ FDA onayına henüz sunulmamıştır, bu nedenle sınıflandırılmaları mevcut değildir. 

▪ Küçük bir pazar alanı olması nedeniyle transplant virüsleri için ticari testlerin 
varlığı sınırlıdır.

▪ Laboratuvar tarafından tasarlanan testler (in-house) olarak mevcuttur. 
Geliştirilme veya validasyon maliyetleri laboratuvarlar için daha yüksek 
olmaktadır.

▪ Çok sayıda in-house test var. Ticari testlerin eksikliği standardizasyonu 
zorlaştırmaktadır.
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▪ Ticari testler mevcut olduğunda, laboratuvarların in-house testlerden ticari 
testlere aktif olarak geçiş yaptığı gözlemlenmiştir. 

▪ Ticari testlerin:
• Kullanım kolaylığı

• Test çeşitliliğinin azalması ile yüksek uyum

• Validasyon ve kalite güvencesi için laboratuvarların üzerindeki yükün azalması gibi 
avantajları vardır. 

9



▪ Ticari testlerin geliştirme aşamasındaki yasal 
zorlukların azaltılması

▪ Üretim maliyetlerinin düşürülmesi

▪ Yeterli geri ödemesinin sağlanması
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Ticari olarak onaylanmış testlerin kullanılabilirliğini artırmak için ele 
alınması gereken önemli konular:



Uluslararası Standartlar

DSÖ Standartları

* Ulusal Biyolojik Standartlar ve Kontroller Enstitüsü (NIBSC, 
İngiltere) tarafından üretilen DSÖ standartları artık CMV, 
EBV, BKV, adenovirüs ve HHV-6 dahil olmak üzere 
transplantla ilişkili virüsler için kullanıma sunulmuştur. 

* İyi tanımlanmış referans virüs suşlarının kültürlerinden 
üretilmiş, tamponlu matrikste süspanse edilmiş biyolojik 
kontrollerdir.

* Değerlendirme çalışmaları sırasında çok sayıda 
laboratuvardan alınan ortalama değer sonuçlarına dayalı 
olarak uluslararası birim/ml (IU / ml) cinsinden bir değer 
belirlenmiştir.

* Çok sayıda alikotlanarak dondurulmuş, liyofilize edilmiş 
primer standartlar olarak satışa sunulmuş. Tek 
konsantrasyon olarak. 

* Matriks içinde dilüe edilerek kullanımdan önce 
ekstraksiyon yapılıyor. 

*Belirli bir DSÖ standardının ilk partisi tükendiğinde, 
konsantrasyonları bu ilk lotla eşleştirmeye çalışarak sonraki 
lotlar hazırlanır.

NIST Standartları

* ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST,

Washington) tarafından üretilmiş. CMV ve BKV standartları 
var.

* Tam virüs, bakteriyel yapay kromozom veya plazmid içine 
klonlanmış ve dijital PCR ile kopya/mL olarak kantitasyonu
saptanmış. Mutlak bir değer olarak konsantrasyonu 
belirlenmiş standartlar. 

-CMV: Bakteriyel yapay kromozom- E. coli

-BKV: Bakteriyel plazmid vektörü (pUC57-AMP)

* Uluslararası Birimler Sistemine (International System of 
Units ,SI) göre izlenebilir.

* Buffer içinde nükleik asit olarak üç konsantrasyon halinde 
hazırlanmış. Dilüe edilip hemen  kullanıma hazır.
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▪ Üreticiler tarafından primer standartlardan sekonder
standartlar üretilir.

▪ CMV, EBV ve BKV için sekonder standartlar kolaylıkla 
bulunabiliyor. HHV6 ve adenovirüs için primer standartlar 
2017 ve 2018 yılında çıkarıldı.

▪ Primer standartlar IVD (in vitro diagnostic) testlerin IU/mL
değerlerinde sonuç verebilmesi için kalibrasyonunda 
kullanılabilir.

▪ Sekonder standartlar IVD ve in-house testlerin 
normalizasyonunda ve kalite kontrolünde kullanılabilir. 
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▪ Sekonder standartların değeri, konsantrasyon 
açısından primer standarda ne kadar sadık 
olduğuna bağlıdır.

▪ CMV sekonder standartları ortak bir referans 
yöntem (dPCR) ile test edildiğinde DSÖ 
materyaline denk olmadığı gösterilmiştir.

▪ Araştırmalar, bazı üreticilerin nominal 
değerleri atamak için real-time PCR testine 
güvendiğini ve üretilen sekonder standartlarda 
değişken CMV DNA miktarları içerdiğini 
göstermiştir.

▪ Güncel üreticilerin sekonder standartlarının 
sistematik bir araştırması henüz yapılmamıştır.

Dijital PCR (dPCR)
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▪ Günümüzde primer ve sekonder standartlara kolaylıkla ulaşılabilir 
olmasına rağmen adaptasyonlar yavaş olmaktadır.

▪ 2018 yılında:
• CMV testlerinin tamamının 

• EBV’lerin yarısı, 

• BKV’lerin dörtte birinin IU/mL olarak rapor edildiği gösterilmiştir.

▪ Adaptasyonu hızlandıran en önemli faktör, FDA onaylı ticari testlerin 
bulunmasıdır.
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İn-house test kullanıcılarında IU/mL cinsinden 
verilen sonuçlar üniversal olmaktan uzak.

• Testlerin heterojenitesi

• Sekonder standartların doğruluğu

• Matematiksel dönüşüm katsayıları kullanılarak IU/mL’ye
normalizasyonu testler ve laboratuvarlar arasında uyumu 
azaltabilmektedir.



▪ Uyumsuzluğun derecesi test edilen virüse bağlı olarak değişmektedir. 

▪ CMV için sonuçlardaki değişkenlik geniş bir aralıktadır. Bunların bir kısmı amplikon
büyüklüğü ile ilişkili görünmektedir. Yapılan çalışmalarda, uzun amplikon üreten testlerin 
daha düşük viral yük ürettiği gösterilmiştir.

▪ EBV testlerinde uluslararası standartların kullanımı daha uyumlu sonuçlar vermiştir. 

▪ BKV, HHV6, adenovirüs standardizasyonu ile ilişkili veriler çok kısıtlıdır. 
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Uluslararası standartlar kullanıldığında bile kantitatif 
değerler arasında uyumsuzluklar saptanabilmektedir. 



▪ Standartlar iyi karakterize edilmeli ve kullanıldıkları tüm testlerde 
izlenebilir ‘commutable’ oldukları gösterilmelidir. 

▪ Bunun tüm uluslararası standartlar ve sekonder standartlar için geçerli 
olduğu henüz gösterilmemiştir.

▪ Önemli bir örnek olarak, uluslararası standart olarak pasajlanan
BKV’nin, T bölgesinde delesyonlar içeren alt popülasyonlar içerdiği 
gösterilmiştir. 
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Test Karakteristikleri

Viral yük testlerinin testler arasında 
değişkenliğine katkıda bulunan çeşitli 
karakteristikleri vardır:

*Örnek türü

*Virüsün örnek içindeki formu

*Ekstraksiyon yöntemi

*Genetik hedef

*Amplikon boyutu
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▪ DNA kantitasyonu genellikle hücre dışında (plazma) veya hücre ile ilişkili 
(periferik kan mononükleer hücreler veya tam kan) olarak yapılmaktadır.

▪ Klinik örneklerde transplant virüs miktarını belirlemek için ideal örnek 
türü konusunda fikir birliği yoktur.

19

Test Karakteristikleri

1. Örnek türü



EBV:

• DNA seviyeleri tam kanda plazmadan daha 
yüksektir. 

• Bir çalışma, plazmada EBV ölçümünün, 
transplant alıcılarında hastalığı saptamak için 
yetersiz bir duyarlılığa sahip olabileceğini 
gösterirken, bir diğeri, plazma örneklerinin test 
edilmesinin daha yüksek bir özgüllük ve 
duyarlılığa sahip olduğunu göstermiştir.

HHV6:
• Tam kanın plazmaya göre duyarlılığı daha yüksek (%90 ve %55) özgüllüğü daha düşük (%68 ve %100) 

bulunmuştur.

Adenovirüs:
• Test plazma, tam kan ve dışkı örneklerinde rutin olarak yapılmaktadır. 
• DNA düzeyleri plazma ve tam kanda periferik kan mononükleer hücrelerine göre daha yüksek bulunmaktadır.
• Üç kompartmanda da zaman içinde benzer seyir göstermektedir. Bu nedenle tam kan veya plazmanın 

kullanımının tercih edilebileceği önerilmiştir.

20

CMV: 
• Plazma ve tam kan içindeki DNA miktarı 

karşılaştırıldığında, benzer kinetikler göstermektedir. 
• Enfeksiyonun yükseliş fazında CMV DNA tam kanda daha 

fazla sıklıkla saptanırken, enfeksiyonun  düşüş 
döneminde plazmada daha yüksek saptanmaktadır. 

• Birkaç çalışma, DNA seviyelerinin tam kanda, plazmaya 
oranla ortalama 10 kat yüksek olduğunu göstermiştir.

Test Karakteristikleri
1. Örnek türü



▪ CMV viral yük testlerinde, kısa amplikon (≤100 bp) büyük amplikonlara
göre (>250 bp) daha yüksek viral yük değerleri vermek eğilimindedir. Bu 
farklılık 10 kat kadar olabilir.

▪ Plazmada, CMV DNA'nın büyük çoğunluğu hücre dışında (% 98-100), 
yüksek oranda fragmante formda bulunur ve fragmanların boyutu 
oldukça küçüktür.

▪ Muhtemelen, büyük amplikon boyutlarına sahip testler kullanıldığında 
daha düşük viral yük değerlerinin saptanmasından sorumludur. 

▪ Bulgular plazmada CMV ile sınırlıdır. Amplikon boyut aralığını ve çeşitli 
boyutlardaki DNA yüzdesini değerlendirmek için daha fazla çalışmaya 
ihtiyaç vardır. 21

Test Karakteristikleri

2. Amplikon boyutu



▪ Önemli bir değişkende, ekstraksiyon yönteminin etkinliğidir.

▪ Özellikle CMV gibi plazmada yüksek oranda fragmante halde bulunan virüsler için 
önemlidir. 

▪ Yakın zamanda yapılan bir çalışma, 
• 11 ticari ekstraksiyon yöntemiyle boyutları 50 ila 1.500 bp arasında değişen oligonükleotit

fragmanlarını kullanarak DNA veriminin etkinliğini değerlendirilmiş
• Farklı ekstraksiyon yöntemleri arasında uyumsuz kantitatif sonuçlar alınmıştır
• 50-100 baz çifti arasındaki küçük parçalarda ektraksiyon yöntemlerinin verimi düşük 

bulunmuştur.

▪ FDA onaylı CMV viral yük testlerinin geliştirilmesi ve validasyonu, plazmadaki 
fragmantasyon derecesinin anlaşılmasından önce yapılmıştır, dolayısıyla ekstraksiyon
yöntemi küçük fragmanlar için optimize edilmemiş olabilir.
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Test Karakteristikleri

3. Ekstraksiyon yöntemi



İzlenebilirlik

▪ ‘Commutability’

▪ Referans materyal ile hasta materyalinin izlenebilirliği

▪ Referans materyalinin hasta numunelerine ne kadar benzer şekilde 
davrandığını tarif eder.

▪ İzlenebilirlik sağlanamadığı takdirde referans materyale göre kalibre edilen 
test sonuçları farklı ölçümlere yol açarak, potansiyel olarak standardizasyonu 
temelden bozabilir. 
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▪ İzlenebilirlik, iki veya daha fazla testin göreceli davranışı ile saptanabilmektedir.

▪ Lineer regresyon analizi veya temel bileşen analizi (principal component analysis) 
ile saptanabilmektedir. Her iki yöntemde de hasta materyalleri ile referans 
materyal arasındaki kantitatif ilişkinin test boyunca aynı olduğunu göstermelidir.

▪ Göreceli, kalitatif bir değerlendirme yapılır. Kantitatif bir değerlendirme sonucu 
vermez, bu nedenle testler arasında beklenen uyum için izlenebilirliğin ne 
düzeyinin yeterli olacağı hakkında bilgi vermemektedir. 

▪ dPCR referans yöntem olarak kullanılan çalışmalarda izlenebilirlik için kantitatif bir 
ölçüm yapılabilmekte ve minimum izlenebilirlik eşik değerleri geliştirilebilmektedir.
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İzlenebilirlik



▪ İzlenebilirlik, test tasarımının tüm yönleri  ile ilişkili bir özelliktir.

▪ Değişkenliği ‘Variability’ etkileyen her faktör izlenebilirliği de etkilemektedir.

▪ Değişkenliği etkileyen faktörler (interassay variability):
▪ Primer tasarımı ve primer/prob hedefi
▪ Nükleik asit ekstraksiyon yöntemi
▪ Örnek matriksi
▪ Kantitatif kalibratör seçimi

▪ Teorik olarak, ortak kalibratörler kullanılarak test tasarımındaki birçok farklılık 
normalize edilebilir. Ancak referans materyal testler arasında izlenebilirlik 
açısından farklılık gösteriyorsa (örn, CMV amplikon büyüklüğü farklılığı) bu 
geçerli değildir.
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Değişkenlik



Klinik çıkarımlar
Klinisyenler güncel testlerin kısıtlılıkları hakkında temel bir bilgi sahibi olmalı.

Tek test sistemi ve tek örnek türü kullanımı değişkenlik kaynaklarını azaltmak için 
önemli.

Her kompartmandaki viral dinamiklerinin bilinmesi kritik öneme sahip.

Seri olarak monitorize edilen hastalarda, viral yükte anlamlı değişimi tanımlayan, 
aktif enfeksiyon gelişimiyle ilişkili değerleri belirlemek zor. Hem virüsün biyolojik 
değişkenliği hem de testin analitik değişkenliğinin birlikte değerlendirilmesi gerekli.
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Klinik çıkarımlar
Viral yük değerlerinin değişkenliği düşük kantitasyon değerlerinde en yüksek 
düzeydedir. 

(1000 IU/mL düzeyinin altındaki değerlerde dikkat!)

Şu anda testler arasındaki farkları veya bir testin tekrarlanabilirlik derecesini 
tanımlayabilecek araçlara sahip durumdayız. 

Ancak biyolojik değişkenliği anlamadan hangi farkın klinik olarak önemli olduğunu 
bilememekteyiz.

Yine de, analitik değişkenliğin anlaşılması viral yük değerlerindeki küçük 
değişimlerin aşırı yorumlanması riskini azaltabilir.
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Klinik çıkarımlar
Hastalığın gelişimini öngören viral yük eşikleri hakkında çok az bilgimiz var. 

Örneğin, yılların klinik deneyimi, CMV-seropozitif bireyler için, düşük viral yük seviyelerinin her 
zaman klinik olarak önemli hastalığa ilerlemediğini göstermiştir. CMV ‘düşük viral yük’ 
tanımlanması nakledilen organa göre ve immünsüpresyonun derecesine göre değişmektedir.

BKV için böbrek biyopsisi yapmak için sınır değerler daha iyi belirlenmiş durumda.

Adenovirüs için de testler arasındaki değişkenliği anlayarak yaygın hastalığı tanımlayacak eşik 
değerlerinin tanımlanmasından çok uzaktayız.
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Eşik değerlerin belirlenmesi için geniş yelpazedeki laboratuvarda testler arasında uyumun 
sağlanmasını gerekli. 

Testlerin değişkenlik, izlenebilirlik ve testler arası uyum açısından değerlendirilmesi gerekli.

Sık görülen transplant virüsleri için standardize, ticari testlere ihtiyaç var.

Farklı kompartmanlarda dolaşan virüsün biyolojik formları ile ilgili bilgi eksikliği giderilmeli.

Sekonder standartların kantitasyonu için standardize yöntemler kullanılmalı.
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Sonuç olarak



•Teşekkürler…
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