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GİRİŞ-1

▪ Solid organ ve kök hücre transplantasyonu yapılan
hastalarda CMV enfeksiyonlarının tanısı, izlemi ve
antiviral tedavi monitörizasyonu;

“CMV viral yük tayini”

▪ En büyük sorun laboratuvarlar arasındaki sonuçların
karşılaştırılabilir olmamasıdır. Aynı örnekteki CMV
DNA miktarını farklı gerçek zamanlı PCR testleri farklı
ölçmektedir.
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GİRİŞ-2

▪ Aynı hastanın CMV DNA testleri farklı
laboratuvarlarda çalışıldığında ya da ülkemizde
olduğu gibi birkaç yıllık ihalelerle yapılan alımlarda kit
markası değiştiğinde hasta yönetiminde önemli
sorunlara yol açmaktadır

▪ DSÖ (2010) uluslararası CMV Standardı’nın klinik
örnekler çalışıldığında beklenen standardizasyonu
sağlayıp sağlayamadığı konusunda araştırmalar
devam etmektedir.
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GİRİŞ-3

Bu çalışmada, DSÖ CMV Standardı ile kalibre edilmiş ticari

testler;

• CMV Cobas Ampliprep / Cobas Taqman

(CMV-CAP / CTM) (Roche Diagnostics, Almanya)

• Artus CMV QIASymphony-Rotorgene

(CMV-QS-RGQ) (Qiagen, Almanya)

sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.
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YÖNTEM-1

• 244 plazma örneği

CMV-CAP/CTM
(Roche)

CMV-QS-RGQ
(Qiagen)

Hedef gen bölgesi UL54 
(viral DNA polimeraz
katalitik subunit) 

UL122 
(viral transcription factor= 
eski adı IE-2) 

Amplikon
büyüklüğü

340 bp 105 bp

Dinamik aralık 150 - 100.000.000 
kopya/ml 

79.4 - 100.000.000  
kopya/ml

Saptama alt sınırı 61.5 kopya/ml 42.5 kopya/ml

1 kopya/ml 0.91 IU/ml 1.64 IU/ml 5



YÖNTEM-2

• Verilerin istatistiksel analizi SPSS ve GraphPad Prism

• Fisher’in kesin ki-kare testi

• Normal dağılım ölçümü için Shapiro-Wilk testi

• ROC analizi

• Nonparametrik korelasyon testi Spearman

• Bland-Altman analizi

• p<0.05 olması anlamlı olarak kabul edildi.
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BULGULAR-1

CMV DNA; her iki testte 174 (%71.3) örnekte pozitif, 52 (%21.3)
örnekte negatif saptanmıştır.

Kalitatif sonuçları arasında yüksek derecede uyum saptanmıştır
(kappa=0.80, p< 0.001).
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BULGULAR-2

Toplam 18 (%7.4) örnekte uyumsuz sonuç elde edilmiştir.
Uyumsuzluk saptanan 18 örnekten 16’sında (%88.9) viral yük her iki
testin dinamik ölçüm aralıklarının altındadır.

CMV-CAP/CTM ile negatif 1 örnek→ CMV-QS-RGQ ile 497 kopya/ml
CMV-QS-RGQ ile negatif 1 örnek→ CMV-CAP/CTM ile 334 kopya/ml
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BULGULAR-3

CMV-CAP/CTM
(Roche)

CMV-QS-RGQ
(Qiagen)

Ortanca viral yük
kopya/ml

1140
aralık: 151-254000

1826
aralık: 189-551521

Ortanca viral yük
IU/ml

1037
aralık: 137-231140

2993
aralık: 310-904133
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BULGULAR-4
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BULGULAR-5

• CMV-CAP/CTM ve CMV-QS-RGQ testlerinin dinamik ölçüm
aralığında elde edilen kantitatif sonuçlarının (n= 129) log10
kopya/ml ve log IU/ml değerlerinin korelasyon analizine göre
çok kuvvetli korelasyon saptanmıştır
(sırası ile r= 0.94, p< 0.001 ve r= 0.94, p< 0.001).
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BULGULAR-7

• CMV-CAP/CTM testi ile CMV-QS-RGQ testinden daha düşük ölçümler 
yapılmış, ortalama fark -0.22 log10 [standart sapma (SS): 0.28] kopya/ml
olarak bulunmuştur. 

• CMV-CAP/CTM ile daha düşük ölçüm yapıldığı görülmüş ve ortalama fark 
artarak -0.47 log10 (SS= 0.28) IU/ml olmuştur (Şekil 2).
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Korelasyon analizi vs. Bland Altman

▪ Korelasyon analizi ile iki değişken arasında doğrusal ilişki olup
olmadığı, varsa ne yönde ve ne derecede olduğu
araştırılmaktadır.

▪ İki yöntem arasında kuvvetli korelasyon olması sonuçların
birbirine yakın olduğu anlamına gelmemektedir. İki farklı
testin sonuçlarının birbirlerine yakınlık derecesinin
araştırılmasında Bland-Altman analizi olarak tanımlanan; iki
testten elde edilen ölçümlerin ortalamalarına karşı farklarının
dağılım grafiğinin çizilmesi gerekmektedir.

14



BULGULAR-6

Toplam 131 örnekte;

• Kopya/ml→112 (%85.5)
IU/ml → 73 (%56)
ölçüm farkı ± 0.5 log10 kopya/ml sınırları içinde

• Kopya/ml→19 (%14.5)
IU/ml →58 (%44)
ölçüm farkı ± 0.5 log10’dan fazladır
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TARTIŞMA

▪ Bu çalışmada, CMV’nin farklı gen bölgelerini
hedefleyen; DSÖ Uluslararası CMV Standardı
ile kalibre edilmiş, iki ticari CMV PZR testinin
kopya/mL ve IU/mL olarak ifade edilen
sonuçları karşılaştırılmıştır.
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Düşük viral yük

Engelmann I, Alidjinou EK, Lazrek M, Ogiez J, Pouillaude JM, Chazard E, et al. Comparison of two commercial

quantitative PCR assays and correlation with the first WHO international standard for human CMV. Diagn

Microbiol Infect Dis 2018; 91(1): 27-33

• Her iki testin kalitatif sonuçları arasında yüksek derecede uyum
Uyumsuz örneklerin %88.9’u testlerin dinamik ölçüm
aralıklarının altında zayıf pozitiflik gösteren örneklerdir.

• Engelmann ve ark. iki ticari CMV PZR testini karşılaştırdıkları
çalışmalarında da uyumsuz sonuç veren 6 örnekten 5’i dinamik
ölçüm aralıklarının altında pozitiflik göstermiştir.
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Genotip farkı

• Preiksaitis ve ark, CMV-CAP/CTM testinin bazı glikoproteinB (gB)-3/genotip-3
izolatlarında düşük ölçüm yaptığını bildirmişlerdir.

• Çalışmamızda bir örnekte CMV-QS-RGQ ile 497 kopya/ml CMV DNA
saptanırken, CMV-CAP/CTM testi ile negatif sonuç alınmıştır. Daha önce
yaptığımız bir çalışmada hastalarımızdan izole ettiğimiz CMV izolatlarında gB3
genotipi saptanmıştır, bu nedenle CMV DNA saptanmayan bu örnekte de gB3
genotipinin yer alabileceği düşünülmüştür.

Preiksaitis JK, Hayden RT, Tong Y, Pang XL, Fryer JF, Heath AB, et al. Are we there yet? Impact of the first international standard for
Cytomegalovirus DNA on the harmonization of results reported on plasma samples. Clin Infect Dis 2016; 63(5): 583-9.

Eren Dağlar D, Öngüt G, Çolak D, Özkul A, Mutlu D, Zeytinoğlu A, et al. Türkiye’de farklı coğrafi bölgelerde ve farklı hasta
Gruplarındaki sitomegalovirüs izolatlarının glikoprotein B genotiplerinin belirlenmesi. Mikrobiyol Bul 2016; 50(1): 53-62.
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Hedef gen bölge mutasyonu

▪ CMV-CAP/CTM ile pozitif bulunan bir örnek CMV-QS-RGQ ile negatif
çıkmıştır. Farklı testlerin hedeflediği bölgelerde gerçekleşebilecek
olası mutasyonlar nedeni ile de ortaya uyumsuz sonuçlar
çıkabilmektedir

▪ Mannonen ve ark. çalışmalarında bir hastada CMV-CAP/CTM ve
laboratuvar tasarımlı CMV PCR testi arasında başlangıçta paralel
gitmekte olan ölçümlerde bir süre sonra 2 log10 kopya/ml’ye kadar
ulaşan ölçüm farklarının olduğunu gözlemişler ve yaptıkları dizi
analizinde laboratuvar tasarımlı CMV PCR testinin hedef gen
bölgesinde mutasyon olduğunu saptamışlardır.

Mannonen L, Loginov R, Helantera I, Dumoulin A, Vilchez RA, Cobb B, et al. Comparison of two

quantitative real-time CMV-PCR tests calibrated against the 1st WHO international standard for

viral load monitoring of renal transplant patients. J Med Virol 2014; 86(4): 576-84
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Amplikon boyutu

▪ Preiksaitis ve ark. DSÖ uluslararası CMV standardı ile kalibre
edilmiş 10 farklı kantitatif PCR testi ile yaptıkları çalışmada;
primer dizisi kısa amplikon oluşturan kitlerde daha yüksek
viral yük kantitasyonu yaptığı belirtilmiştir.

▪ Çalışmamızda da küçük amplikon oluşturan 105 bp primer
dizisi olan Qiagen Artus CMV-QS-RGQ testi ile 340 bp primer
dizisine sahip Roche CMV-CAP/CTM kitinden daha yüksek viral
yük saptanmıştır.
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Amplikon boyutu

▪ Preiksaitis ve ark. testin amplikon boyutunun hasta
örneklerinde CMV DNA ölçümünü etkilediğini, ancak DSÖ
Uluslararası Standardının ölçümlerine etki etmediğini
bildirmişlerdir.

▪ Hastaların plazma örneklerinde CMV DNA daha fragmante
olarak bulunmaktadır, hücre kültürlerinden hazırlanan DSÖ
uluslararası CMV standardı ise intakt virüs içermektedir.

▪ Plazmadaki serbest CMV DNA’nın fragmante olması küçük
amplikonların büyük amplikonlara göre daha fazla
çoğalmasına neden olmakta, uzun amplikon ölçümü yapan
testlerle saptanamayabilmektedir.
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Uluslararası CMV Standardı yeterli mi?

▪ İki test sonucu arasındaki ölçüm farkı ± 0.5 log10
kopya/ml sınırları içindeki örnek sayısı 112
(%85.5) iken, sonuçlar IU/ml’ye çevrildiğinde 73
(%56) olmuştur ve aradaki fark istatistiksel olarak
anlamlı bulunmuştur.

▪ Buna göre çalıştığımız iki testin DSÖ uluslararası
CMV standardı ile kalibre edilmesi; bu iki test
arasında plazmadan elde edilen kantitatif
sonuçların karşılaştırılabilirliğini artırmamıştır.
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Uluslararası CMV Standardı yeterli mi?

▪ Hayden ve ark. DSÖ uluslararası CMV standardı ile kalibre
edilmiş farklı testlerde standardın çeşitli dilüsyonları
çalışıldığında gözlenen matematiksel ilişkinin klinik örnekler
çalışıldığında gözlenmediğini,

▪ Bir standardın yeterli kabul edilebilmesi için hem standart hem
de klinik örnekler test edildiğinde aynı matematiksel
ilişkinin gözlenmesi gerektiğini belirtmektedirler.
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Uluslararası CMV Standardı yeterli mi?

▪ Preiksaitis ve ark. çalışmasında; doku kültürlerinde
hazırlanan DSÖ uluslararası CMV standardının çeşitli
dilüsyonlarında yaptıkları ölçümler arasında yüksek
derecede uyum saptanırken; %93.6’sının kabul edilebilir fark
olan ± 0.5 log10 IU/ml sınırları içerisindedir.

▪ Bulgularımıza benzer olarak, hasta örneklerinin sadece
%58.9’unun kabul edilebilir fark olan ± 0.5 log10 IU/ml sınırları
içerisinde bulunduğunu belirtmektedirler.
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Uluslarası CMV Standardı yeterli mi?

• Mannonen ve ark. Roche CMV-CAP/CTM testi ve
inhouse CMV PCR testini karşılaştırmışlar, kopya/ml
biriminde verilen sonuçlarda sonuçlarımızla benzer
olarak örneklerin %81’inde sonuçlar arasındaki farkın
kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu, sonuçlar
IU/ml’ye çevrildiğinde ise bu oranın %9’a düştüğünü
bildirmişlerdir.
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Uluslararası CMV Standardı yeterli mi?

• DSÖ uluslararası CMV standardı ile kalibrasyon 
sonucunda, sonuçlar IU/ml’ye çevrildiğinde 
uyumsuzluğun arttığı Engelmann ve ark. 
tarafından da bildirilmiştir. 
(Argene/Biomerieux – kPCR PLX/Siemens)
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SONUÇ
• Roche CMV-CAP/CTM ve Artus CMV-QS-RGQ

testlerinin DSÖ uluslararası CMV standardı ile
kalibre edilmesi plazma örneklerinde kantitatif
sonuçlar arasında commutability=izlenebilirliği
artırmamış, aksine sonuçlar IU/ml’ye
çevrildiğinde iki test sonucu arasında biyolojik
olarak anlamlı viral replikasyona işaret eden
ölçüm farkı saptanmıştır.
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SONUÇ

• DSÖ Uluslararası CMV Standardının klinik
örneklerde kullanımında iyileşme sağlanana
kadar elde edilen sonuçlar teste özgül olarak
değerlendirilmelidir.

Monitörizasyon➔ Aynı test, Aynı örnek türü

CMV has.ve/veya relaps riski klinik cut-off➔
Lab spesifik
Hasta spesifik
Logaritmik artış önemli
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Unutulmamalı!

Viral yük ölçümlerindeki değişkenliklerin sebepleri; 

• Kullanılan örnek matriksi (tam kan/plazma)

• Ekstraksiyon başlangıç örnek miktarı, elution volüm miktarı

• Kullanılan ekstraksiyon yöntemi/platformu

• Primer ve prob için gen bölgesi seçimi, olası mutasyon

• Seçilen gen bölgesi bp uzunluğu (amplikon boyutu)

• Genotip farkı

• Kullanılan standartlardaki farklılıklar
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TEŞEKKÜRLER..
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