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SUNUM AKIŞI
oCoronavirus genel bilgi

oSARS-CoV-2’de serolojik testlerin yeri

oÇalışmanın amacı

oÇalışmanın gereç-yöntemleri

oSonuçlar

oTartışma

oSon söz



CORONAVİRUS
oCoronaviridae ailesinden

oZarflı 

oPozitif tek sarmallı RNA virüsü

oHCoV OC43, NL63 ve 229E insanlarda her yıl hafif soğuk algınlığı

oSon 18 yılda üç yüksek patojeniteye sahip CoV!!

◦ Kasım 2002 SARS-CoV

◦ Haziran 2012MERS-CoV

◦ Aralık 2019 SARS-CoV-2



SARS-CoV-2

oEnfekte hastaların virüsü yaymasını önlemek için hızlı tanı önemli

oTanıda şu an için aktif kullanılan yöntem RT-PCR

oSerolojik testlerin aktif kullanıma girmesi:
oTanıda kolaylık 

oBelirli bir bölgedeki enfeksiyon oranının belirlenmesi 

oEpidemiyolojik veri sağlaması

oSerolojik testler ayrıca monoklonal antikor terapötiklerinin oluşturulması için 
güçlü bağışıklık yanıtı oluşturmuş kişilerin belirlenmesini sağlamada kıymetli*

*Andreano, E., et al., May 2020. Identification of neutralizing human monoclonal antibodies from Italian Covid-19 convalescent patients. 

Immunology. https://doi. org/10.1101/2020.05.05.078154



SARS-CoV-2
oSARS-CoV-2’nin virulansını sağlayan yapı: Spike (S-diken) proteininin reseptör 
bağlayıcı bölgesi (RBD)

oRBD’nin ACE-2 reseptörleri ile etkileşmesihedef hücrelerde patojenik etkiler

oİki tip spike proteini mevcut:
◦ S1: bağlanmaya aracılık

◦ S2: füzyon

oNötralize edici antikorların ana hedefi RBD mi?



AMAÇ

oSARS-CoV-2’ye karşı oluşan immun yanıtta IgG alt tipleri, IgM ve IgA’nın kendi 
aralarındaki ve mikro nötralizasyon testleriyle ilişkileri net değil

oIgG:
oViral enfeksiyondan korumada önemli role sahip

oIgG-1 ve IgG-3 nötralizasyon, opsonizasyon ve kompleman fiksasyonu yapabilme 
özellikleriyle immun mekanizma için değerli

1. Mikronötralizasyon sonuçları ile 
karşılaştırılarak farklı iki ELISA testinin 
duyarlılık ve özgüllüklerini belirlemek

2. Spike RBD’ye özgü IgG, IgM ve IgA antikor 
tepkilerine göre farkı belirlemek



GEREÇ-YÖNTEM
1.Serum örnekleri

Mart / Nisan 
2020’de

İtalya Siena 
Üniversitesi 
Moleküler 

Epidemiyoloji 
laboratuvarı 

tarafından anonim 
olarak toplanan 
181 insan serum 

örneği

Milan 
Üniversitesi’nden 

alınan, 
onaylanmış üç 

COVID-19 
hastasının serum 

örnekleri

ELISA özgüllüğünü 
doğrulamak için, 

The National Institute 
for Biological 

Standards and 
Control (NIBSC) 

tarafından sağlanan 
heterolog nötralize 

edici antikorlar 
(pertussis, H1N1pdm, 

difteri) içeren üç 
insan serum 

numunesi

Çapraz rx.ları
değerlendirmek 
için SARS-CoV-2 

olmayan HCoV (+) 
insan serum 
numuneleri



GEREÇ-YÖNTEM
1.Serum örnekleri

oELISA pozitif kontrolü olarak:
◦ Human IgG1 anti-SARS-CoV-2 Spike (S1) antikoru CR3022 (Native Antigen,21 Drydock

Avenue, 7th Floor Boston, MA 02210, USA)

◦ Human IgM anti-SARS-CoV-2 Spike (S1) Antikor CR3022 (Native Antigen, Oxford, UK)

◦ Anti-Spike RBD (SARS-CoV-2 / COVID 19) insan monoklonal antikoru (eEnzyme, 
Gaithersburg, USA)

oELISA negatif kontrolü olarak  IgG,IgM, IgA negatif insan serumu (Cod. S5393, Sigma, 
St. Louis, USA)



GEREÇ-YÖNTEM
2.Hücre Kültürü:

oAmerican Type Culture Collection (ATCC - CRL 1586) Vero E6 hücreleri:
o‘Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM)’ da

oYüksek glukoz, glutamin, penisilin-strepromisin, fetal sığır serumu (FBS) 
desteğiyle

o%5 CO2 içeren ortamda inkübasyon

o%70-80 tek hücre tabakası oluşturmak için 24 saat sonra 96 oyuklu plaklara 
ekim



GEREÇ-YÖNTEM
3.SARS-CoV-2 pürifiye antijen, canlı virüs ve titrasyon:

oAntikor tespitini sağlaması hedeflenen beş farklı pürifiye rekombinant S proteini 
(S1 ve RBD):
◦ S1- SARS-CoV-2 (HEK293) Cod. REC31806-500 (Native Antigen, Oxford, UK) 

◦ S1-SARS-CoV-2 (HEK293) Cod. SCV2-S1-150P (eEnzyme, Gaithersburg, MD, USA)

◦ S1-SARS-CoV-2 (HEK293) Cod. S1N-C52H3 (ACROBiosystems, Newark, DE, USA)

◦ Spike RBD-SARS-CoV-2 (Baculovirus-Insect cells) Cod. 40592-V08B (Sino Biological, 
Beijing, China)

◦ Spike RBD-SARS-CoV-2(HEK293) Cod. 40592-V08H (Sino Biological, Beijing, China)



GEREÇ-YÖNTEM
3.SARS-CoV-2 pürifiye antijen, canlı virüs ve titrasyon:

SARS-CoV-2 suş
2019-nCov İtalya-

INMI1 vahşi tip virüs 
(EVAg, Spallanzani 

Institute, Via Portuense, 
292, 00148-00153, Roma)

Virüsün %50 doku 
kültürü enfektif dozunu 
(TCID50) belirlemek için 

Vero E6 hücrelerinin 
olduğu plaklara yapılan 

dilüsyonlarla elde 
edilen titreler

Titre edilen plakları 
virüsün sitopatik etkisi 

açısından 4 gün boyunca 
günlük olarak izleme ve 
son titreleri Spearman-

Karber formülü ile 
hesaplama 



GEREÇ-YÖNTEM

Isıyla etkisiz hale getirilmiş serum örneklerinin 2 kat dilüsyonlarının eşit hacimdeki TCID50 
SARS-CoV-2 içeren viral çözelti ile karıştırılması

Serum-virüs karışımının, %5 C02 içeren atmosferde 37 °C'de 1 saat süreyle inkübe edilmesi

Karışımın 100 μL’si %70-80 Vero E6 tek tabakası içeren 96 oyuklu hücre plağına geçirilmesi

Plakların %5 CO2 ile nemlendirilmiş atmosferde 37 °C'de 3 gün inkübe edilmesi

İnkübasyondan sonra sitopatik etki yüzdesinin değerlendirmesi için her oyuk optik mikroskop ile 
incelenmesi

Hücrelerin % 50'den fazlasını sitopatik etkiden koruyan en yüksek serum seyreltmesinin, 
nötralizasyon titresi olarak belirlenmesi

*Manenti A et al. E. Evaluation of SARS-CoV-2 neutralizing antibodies using a CPE-based colorimetric live virus micro-neutralization assay in human serum 
samples. J Med Virol. 2020 Oct;92(10):2096-2104. doi: 10.1002/jmv.25986.

4.Mikronötralizasyon testi*:



GEREÇ-YÖNTEM

5.Ticari ELISA kiti:

oSpesifik anti-SARS-CoV-2 IgG
antikorlarını saptamada ticari 
ELISA (Euroimmun) kiti

oÜreticinin talimatlarına göre: 
optik dansite > 1,1 pozitif; <0,8 
negatif; 0,8-1,1 arası sınır değer



GEREÇ-YÖNTEM
6. In-house S1 ve RBD ELISA IgG, IgM, IgA kiti:

Spike S1 Proteini (aa 18–676) veya 1 μg/mL Spike-RBD (Arg319-Phe541) ile kaplanmış ELISA      
plakları yıkama solüsyonu (Tris buffer salin (TBS) ve %0,05 Tween20) ile üç kere yıkanması

1 saat 37 °C'de %5 ‘non-fat dry milk (NFDM; Euroclone, Pero, Italy)’ içeren TBS ile bloke edilmesi

Canlı virüs bulunma riskini azaltmak için serumlar 56 °C'de 1 saat süreyle ısıya maruz bırakılması 

Serum örneklerinin 1:100’den 1:2700’e kadar seri dilüsyonları hazırlanması

Plaklar üç kere yıkanması

Her dilüsyon değerinden 100 μL, antijen kaplı plaklara eklenip 1 saat 37 °C’de inkübe edilmesi



GEREÇ-YÖNTEM
6. In-house S1 ve RBD ELISA IgG, IgM, IgA kiti:

100 μL/kuyucuk 1:100000 dilüsyonda ‘Goat IgG-Fc Horse Radish Peroksidaz (HRP)’ konjuge antikor 
veya 100 μL/kuyucuk 1:100000 dilüsyonda IgM (μ-zincir) ve 1:75000 dilüsyonda IgA (α-zincir) 

eklenmesi

Plakların 30 dakika 37 °C'de inkübe edilmesi

Plakların yıkanması ve 3,3′;5,5′ -Tetrametilbenzidin (TMB) substratı ilave edilerek karanlıkta, oda 

sıcaklığında 20 dakika inkübe edilmesi

Reaksiyon 100 μL stop solüsyonuyla muamele edilerek 20 dakika içinde 450 nm'de okunması

Çalışmada optik dansiteyi değerlendirmek için SpectraMax ELISA okuyucu kullanılmış



GEREÇ-YÖNTEM
6.In-house S1 ve RBD ELISA IgG, IgM, IgA kiti:

oCut off değeri: Analit içermeyen boş kuyucukların optik dansite (OD) değerlerinin 
ortalamasının 3 katı

o1: 100 dilüsyondaki OD’si cut off altında olan örnekler negatif

o1: 100 dilüsyondaki OD‘si cut off üzerinde olan örnekler pozitif



GEREÇ-YÖNTEM
7.In-house RBD spesifik IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 ELISA:

oRBD’ye özgü IgG subtiplerini belirlemek amacıyla

oSerum dilüsyonları: 
o1 μg/mL pürifiye Spike-RBD ile kaplanan plaklara 

o1:50 oranından 1:400 oranına kadar

o1:8000 dilüsyondaki ‘Mouse anti-Human IgG1, IgG2, IgG3 ve IgG4 Fc-HRP (Southern
Biotech, USA)’ ikincil antikorları

oCut-off değeri in house ELISA’da belirlenen şekilde



GEREÇ-YÖNTEM
8.Serumun IgA’dan arındırılması:

ELISA plaklarının 10 μg/mL
yüksek afiniteli saflaştırılmış 

keçi anti-insan IgA
antikorları ile kaplanıp        

37 °C'de 1 saat sabitlenmesi

Plaklara MN ve IgA ELISA 
pozitif serum örneklerinin 

her birinden 10 μL eklenerek 
2 saat 37°C'de inkübe

edilmesi

IgA’dan arındırılmış serum 
örnekleri mikronötralizasyon
testi için +4 C'de saklanması



GEREÇ-YÖNTEM
9.İstatiksel analiz:

oSpearman’ın rank (sıralama) korelasyon analizi 
◦ Normal dağılıma uymayan iki numerik değişken

◦ Mikronötralizasyonun ELISAlar ile ilişkisini göstermede

oMN titrelerini dikotoma çevirebilmek için elastik net (EN) değeri

oEN değeri kullanılarak yapılan hesaplamalarda MN ‘5’ olan değerler negatif; diğer 
değerler pozitif

oMN için belirlenen cut off sonrası ROC analizi ile ELISA’lar için duyarlılık ve özgüllük 
hesaplama



SONUÇLAR
IN HOUSE ELISA

Kullanılan her bir pürifiye
rekombinant S proteini üç 
farklı konsantrasyonda (1, 
2 and 3 μg/mL); sekonder
HRP konjugat anti-insan 

IgG,IgM ve IgA
antikorlarının dört farklı 
dilüsyonu kullanılarak 

değerlendirilmiş

Antijen kaplama için seçilen optimal konsantrasyon 1 
mikrogram/mL; sekonder HRP konjugat anti-insan IgG, IgM
için 1:100.000 ve IgA için 1: 75.000 titre olarak belirlenmiş

HRP’nin inkübasyon süresinin etkisini kıyaslamak için 1 saat 
ve 30 dk olmak üzere iki süreli inkübe edilen örneklerde en 

iyi sinyalin her zaman kısa inkübasyon sonrası olduğu 
görülmüş

İyileşen donörlerden türetilen üç insan serum numunesi 
pozitif kontrol; MN ve ELISA negatif insan serum numuneleri 

negatif kontroller olarak kullanılmış

Testlerin uygulanması için 
seçilen duyarlılık ve özgüllük 

açısından en iyi sonuçları veren 
iki protein:

S1-SARS-CoV-2 (HEK293) Cod. SCV2-
S1-150P (eEnzyme, Gaithersburg, 

MD, USA)

Spike RBD-SARS-CoV-2(HEK293) Cod. 
40592-V08H (Sino Biological, Beijing, 

China)



SONUÇLAR

ELISA VE NÖTRALİZASYON KORELASYONU:
o İstatistiksel anlamlılığa göre 

mikronötraslizasyon (MN) ile en uyumlu 
olanlar RBD’e özgü IgG (0,83) ve RBD’ye özgü 
IgA (0,85) testleri

o En düşük korelasyon gösterenler ise ticari 
ELISA(0,49) ve S1 spesifik IgG(0,45) testleri

o Yüksek bir nötralizasyon titresi elde edilen 
tüm örneklerde pozitif IgA sinyali



SONUÇLAR

oIn house RBD-ELISA testinin analitik 
özgüllüğünü doğrulamak için:
oCOVID-19 geçirmiş ve antikoru oluşmuş 

olduğu bilinen örnekler 

oÇapraz reaksiyonu değerlendirme 
amacıyla farklı HCoV enfeksiyonu 
geçirmiş hasta örnekleri



SONUÇLAR
oMN titrelerinin dağılımı, 
büyük ölçüde asimetrik; 
değerlerin çoğu (153/181) 5'e 
eşit (negatif)

o9 MN pozitif örnekte:
oEuroimmun, VM_IgG_S1 ve 

VM_IgM_S1 ELISA kitlerini 
kullanırken S1 sinyalinin 
tamamen yok

o IgG ve IgM RBD'ye özgü 
yüksek ve saptanabilir 
sinyaller var



SONUÇLAR
İSTATİSTİKSEL ANALİZLER

oEN modeline göre MN sonuçlarıyla en uyumlu üç test: VM-IgG-RBD, VM-IgM-RBD ve 
VM-IgA-RBD

oRBD temelli in house ELISA’nın mikronötralizasyon altın standart kabul edilerek 
değerlendirilmesinde duyarlılık =% 85,7  ve özgüllük =% 98,1

oHata matrisinin analizinde: % 96,7 genel doğruluk; % 88,3 ‘no information rate (NIR)’ 

oGenel doğruluğun NIR'den önemli ölçüde daha yüksek (p = 0.02) in-house RBD 
tabanlı ELISA'lar etkili bilgi aktarıyor



SONUÇLAR

IgG ALT TİP YANITLARI:

oMN pozitif 14 örnekte değerlendirme

oNeredeyse tamamında güçlü IgG1 ve IgG3 
yanıtı

oEn yüksek oranda saptanan IgG3



SONUÇLAR
IgA’NIN NÖTRALİZASYON GÜCÜNÜ ARTIRMASI:

oIgA ELISA ve MN arasında yüksek korelasyon

oKeçi anti-insan IgA muamelesinin nötralizasyon 
titrelerindeki etkisi: IgA antikorlarının serum 
örneklerinin nötralize edici potansiyeline gerçek 
katkısını değerlendirilebilmek amacıyla

oBaşlangıçta yüksek olan nötrleşme titrelerinde
anti-IgA uygulaması sonrası belirgin bir düşüş 

oOrta / düşük titrelerdeki numunelerde fark yok





TARTIŞMA
oSARS-CoV-2 virüsünün hızlı küresel yayılımı, tüm dünya için ciddi bir sağlık tehdidi 
oluşturmakta

oVirüse karşı farklı antikor sınıflarını tespit edebilen ve RT-PCR gibi klasik tanısal 
moleküler yöntemlerle birlikte kullanılabilen iyi standardize edilmiş serolojik tahlillere 
acil ihtiyaç

oÇalışmanın iki ana hedefi
◦ Farklı antikor tiplerinin tespiti için ELISA testlerini standardize etmek ve güvenilir hale 

getirilmesini sağlamak

◦ Farklı serolojik testlerin sonuçları arasındaki karşılaştırmalara ilişkin bilgi ağını genişletmek



TARTIŞMA
oNötralizasyonun BSL-3 laboratuvarlarda çalışılması gerektiğinden kullanımı kısıtlı

oSerolojik tanıda ELISA’nın kullanıma getirilebilmesi önemli

oİnfluenzadaki hemaglutinin gibi, SARS-CoV-2’de S proteininin RBD’sine özgü 
antikorların viral nötralizasyona güçlü bir şekilde katkıda bulunduğu görülmekte

oİstatistiksel verilere göre MN sonuçları ile in-house RBD tabanlı ELISA'lar arasında 
yakın bir ilişki mevcut (sonuçlar Amanat* ve arkadaşlarının çalışmaları ile uyumlu)

oFarklı antikor sınıfları arasında sinerjik etki mi mevcut?
oÖrneklerin anti-insan IgA ile muamele edilmesiyle elde edilen sonuçlar SARS-CoV-2'ye 

karşı en yüksek nötralizasyon aktivitesinin; IgG, IgM ve IgA'nın üçü de tespit edildiğinde 
elde edildiğini ortaya koymakta

*Amanat, F., et al., May 2020. A serological assay to detect SARS-CoV-2 seroconversion in humans. Nat. Med. 1–4. https://doi.org/10.1038/s41591-020-0913-5. 



TARTIŞMA

oS1 proteini için herhangi bir IgG ve IgM sinyali tespit edilmezken 
RBD'ye özgü IgG, IgM ve IgA için yüksek sinyal tespit edilen MN(+) 9 
örnekte:

oHEK293 hücrelerinde üretimden sonra üç boyutlu S1 protein yapısının 
katlanmasından kaynaklanan eksprese edilen antikorlar tarafından tanınan 
bazı epitopların maskelenmesi

oBu epitoplar RBD proteininde sinyali artıracak şekilde antikorlarla 
bağlanabilme



SON SÖZ

oSARS-CoV-2'ye karşı bağışıklık tepkisi değişken

oSpike proteininin RBD alanını hedefleyen antikorlar nötralizasyonda önemli bir role 
sahip

oBu çalışma anti-SARS-CoV-2 insan antikorlarını spesifik ve tekrarlanabilir bir şekilde yarı 
nicelleştirebilen bir ELISA'nın geliştirilmesine yönelik bir ön araştırma 

oSonraki adım:
oELISA'ları ICH (The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for 

Pharmaceuticals for Human Use) tarafından belirlenen kriterlere göre doğrulamak

oBu testlerin performansını ve özgüllüğünü insan serum örnekleriyle analiz etmek



TEŞEKKÜRLER


