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ÖZET

Sitomegalovirüs (CMV) hastal›¤› tan›s›nda antijenemi testi (Cinakit, Biosoft-Argene, Fransa) ile kantitatif
CMV DNA polimeraz zincir reaksiyonu testinin (Cobas Amplicor CMV Monitor test, Roche Diagnostics,
ABD) karfl›laflt›r›lmas› amaçland›. Bunun için, CMV hastal›¤› ön tan›s› ile laboratuvar›m›za antijenemi testi için
gönderilen 11 hastaya ait 30 örne¤in lökositleri ve plazmas›nda CMV DNA araflt›r›ld›. Antijenemi testi ile lö-
kosit DNA ve plazma DNA testi sonuçlar› aras›nda orta derecede bir korelasyon, ayn› sistemle çal›fl›lan lö-
kosit DNA ve plazma DNA testi sonuçlar› aras›nda ise daha güçlü bir korelasyon gözlendi. Sonuç olarak ça-
l›flma bulgular›na göre CMV hastal›¤› tan›s›nda çal›flmada kullan›lan 3 yöntemden biri seçilebilir ancak olgu iz-
leminde ayn› hastal›k örne¤i ve yöntemin kullan›lmas› gereklidir.
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SUMMARY

Comparison of Antigenemia and Quantitative DNA Assay in Cytomegalovirus Disease

It was aimed to compare the results of the antigenemia test (Cinakit, Biosoft-Argene, Fransa) and the qu-
antitative CMV DNA polymerase chain reaction test (Cobas Amplicor CMV Monitor Test, Roche Diagnos-
tics, ABD) which are used in the diagnosis of CMV disease. Thirty leukocyte and plasma samples of 11 pati-
ents who admitted to the laboratory for antigenemia assay with clinical suspicion of CMV disease were inc-
luded in the study. There was a mild correlation between antigenemia assay and leukocyte/plasma DNA re-
sults while this correlation was stronger between leukocyte and plasma DNA results that were obtained with
the same system. As a conclusion, all three assays can be used in the diagnosis of CMV disease but at pati-
ent follow up, same test and clinical sample should be chosen.
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Sitomegalovirüs (CMV) infeksiyonu, bağışıklık
sistemi baskılanmış solid organ, kemik iliği transp-
lantasyon alıcılarında ve HIV ile infekte hastalarda
halen en önemli morbidite nedenidir. Antiviral teda-
visi mümkün olan CMV hastalığının duyarlı, güveni-
lir ve hızlı testlerle tanısının konması gereklidir. İm-
mün sistemi baskılanmış olgularda CMV hastalığı ta-
nısında kültür yöntemleri ve seroloji yetersiz kalmak-
tadır. CMV hastalığının tanısında özellikle virüsün
kanda gösterilmesi, bir diğer deyişle vireminin sap-
tanması, hastalık tablosu ile doğrudan ilişkilidir. Vire-
mi için kanda viral antijenin ve genomun gösterilme-
si anlamlıdır. Tanı ve tedavinin izleminde her iki yön-
temin kantitatif değerlendirilmesi klinik açıdan yar-
dımcıdır[1-4]. Antijenemi testi, yapısal geç bir protein
olan pp65 antijenini lökositlerde saptayan, birçok
merkezde hastalığın tanı ve tedavi izleminde kullanı-
lan yarı kantitatif bir testtir. Son zamanlarda bu test
CMV hastalığı riski olan hasta grubunda “preemptif”
izlem için yaygın olarak kullanılmaktadır[4]. “Pre-
emptif” tedavi, CMV hastalığı riski yüksek olan has-
ta grubunda CMV hastalığı bulguları gelişmeden du-
yarlı tanı testlerinde saptanan pozitiflik ile antiviral
tedavinin başlanmasıdır[4,5]. Antijenemi testinin ya-
nısıra, viral genomu araştıran nükleik asit testleri de
bu izlemde önem kazanmıştır. 

Aktif infeksiyonun tanısı ve tedavi izleminde nük-
leik asit saptayan standart testlerin kullanılabilmesi
için ticari kitler geliştirilmiştir. Hibrid yakalama
(hybrid capture), dallı DNA (branched DNA) ve poli-
meraz zincir reaksiyonu [Polymerase Chain Reacti-
on (PCR)] gibi moleküler yöntemlerle, viral DNA
kantitatif olarak belirlenebilmektedir. Nükleik asit di-
zisi temelli amplifikasyon (NASBA) ile de mRNA araş-
tırılmaktadır. Viral genomun kan dışı örneklerde de
(idrar, bronkoalveoler lavaj, beyin omurilik sıvısı, do-
ku, humör aköz vb.) saptanması mümkündür[1-3,5-8]. 

CMV hastalığında gansiklovir gibi antiviral ajan-
larla tedaviye erken başlamak ve aktif infeksiyonun
ilk bulgularında tedaviye yönelmek, hastalığın kont-
rol altına alınması şansını arttırmaktadır. Antiviral
profilaksi yerine “preemptif” izlem (örneğin ATG ve
OKT3 kullanımı sonrası), antiviral profilaksinin ma-
liyeti ve yan etkiler gözönüne alındığında daha uy-
gun olmaktadır[3,4]. 

Özellikle kemik iliği ve kök hücre transplantas-
yonlarının erken döneminde görülen nötropeni dö-
neminde antijenemi testinin duyarlılığı azalmaktadır.
Bu sorunun üstesinden gelmek için antijenemi tes-
tinde kullanılan kan miktarı arttırılabilir ve/veya bir
tek preparat hazırlanabilir. Ancak, bu durumda viral

genomun PCR gibi amplifikasyon teknikleri ile gös-
terilmesi daha yararlı olacaktır[2,9]. 

Antijenemi testi, henüz tüm merkezlerde stan-
dardize edilememiştir[2,5]. Testte alınan örneğin ya
hemen ya da 24 saat içersinde işleme alınması ge-
rekmektedir. Örneğin, 6 saat içerisinde işlenmesi
optimal duyarlılık için önemlidir ve bu süre 24 saati
geçerse pozitif hücre sayısında belirgin azalma gö-
rülmektedir[9]. Moleküler biyolojik yöntemlerde uy-
gun koşullarda saklanan örnek kalitesinden bir şey
kaybetmediğinden, örneğin hızla işleme alınma zo-
runluluğu yoktur[9]. 

Transplant alıcılarında, antijenemi testinde oldu-
ğu gibi yüksek CMV DNA miktarları CMV hastalığı
ile doğrudan ilişkili bulunmuştur[5,10-12]. DNA kanti-
tasyonun yapıldığı CMV DNA monitör testi ayrıca
kolay uygulanabilirliliği ve tüm işlem zamanı süresi 6
saatten kısa olması gibi nedenlerden dolayı avantajı
olan bir testtir. CMV DNA PCR testinin önemli bir
teknik avantajı da klinik örneklerde amplifikasyonu
etkileyecek inhibitör maddelerin varlığını gösteren
internal kantitasyon standardı (QS) kullanımıdır. Yi-
ne plazma gibi örneklerde, bu yöntemlerde az mik-
tarda örnek kullanılması (200 µL gibi) avantaj oluş-
turmaktadır. 

Antijenemi testi, az ya da orta sayıda örnek ge-
len laboratuvarlar için uygun bir testtir. CMV DNA
monitör gibi testler ise çok sayıda örnek gelen labo-
ratuvarlara uygundur[2,9]. CMV antijenemi testi, kısa
sürede sonuç verebilmesi nedeni ile ve çok özel do-
nanımlı laboratuvar koşulları gerektirmediği için
ekonomik açıdan da avantajlı bir testtir[2].

Bu çalışmada laboratuvarımızda rutin olarak kul-
lanılan pp65 CMV antijenemi yöntemi ile plazma ve
periferik kan lökositlerinde kantitatif CMV DNA
PCR testinden elde edilen sonuçların karşılaştırılma-
sı amaçlanmıştır.

MATERYAL ve METOD

Örnekler

CMV hastalığı ön tanısı ile laboratuvarımıza anti-
jenemi testi için gönderilen 11 (5 kadın, 6 erkek)
hastaya ait 30 örnek incelendi. Olguların yaş ortala-
ması 36 (2-69 yaş), 9’u renal transplant alıcısı, 1’i
çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalı hastası ve
diğeri ise HIV pozitif bir olgu idi. Renal transplantas-
yon alıcılarından alınan örnekler transplantasyon
sonrası 1.5-6. ay dönemine aitti.

CMV Antijenemi Testi

CMV antijenemi testinde 7-10 mL heparinli kan
1 saat içinde işleme alındı. CMV pp65 pozitif hüc-
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reler 2 x 105 lökositte indirekt immünfloresan yön-
temi ile araştırıldı (Cinakit, Biosoft- Argene, Fransa).
Bunun için, kan örnekleri 37°C’de yarım saat bekle-
tildikten sonra eritrositler lizis solüsyonu ile parça-
landı ve lökositler ayrıldı. Lökosit sayısı 2 x 106/mL
olacak şekilde süspanse edildikten sonra 100 µL ör-
nek 900 rpm devirde 3 dakikada lama yapıştırıldı
(Hettich Universal 16A, Almanya). Elde edilen sitos-
pin preparatları formaldehid ile tespit ve nonidet P-40
ile permeabilizasyon sonrasında FITC ile işaretli
1C3 + AYM1 monoklonal antikorları ile boyanarak,
floresan mikroskopta (Nikon EFD-3, Japonya) x 40
objektifle incelendi. İncelenen preparatlarda 2 ve
üzeri sayıdaki olumlu hücreler rapor edildi. 

Kantitatif CMV DNA (PCR)

Kantitatif CMV DNA periferik kan lökositlerinde
ve plazma fraksiyonunda ayrı ayrı çalışıldı. EDTA’lı
kan örneğinden ayrılan plazma ve periferik kan lö-
kositleri -70°C’de saklandı ve lökositler PCR testin-
den önce 200 µL PBS içerisinde 4 x 105 hücre ola-
cak şekilde hazırlandıktan sonra nükleik asit eldesi
basamağına geçildi. DNA eldesi, amplifikasyonu ve
saptama için CMV monitör kiti kullanıldı (Cobas
Amplicor, CMV monitor Test, Roche Diagnostics,
ABD). Kitte, aranan CMV DNA polimeraz genini
saptamaya yönelik primerler kullanılmaktadır. Testte
aynı büyüklükte, benzer G + C içeriği olan bir bölge-
yi amplifiye eden ve aynı primer sekansının kullanıl-
dığı bir internal QS kullanılması ve bu bilinen miktar-
da QS’nin deneyin başından itibaren konulması ile
ekstraksiyon, amplifikasyon ve saptama basamakla-
rının kontrolü sağlanmaktadır. 

Lökositlerden DNA eldesi basamağından sonra,
amplifikasyonda PCR karışımına 50 µL işlenmiş ör-
nekten konuldu ve yaklaşık 5 x 104 hücre ile elde
edilen test sonucu 4 ile çarpılarak 2 x 105 hücrede
değerlendirildi. Plazma örnekleri ise üretici firmanın
önerisi doğrultusunda çalışıldı. Kantitatif değerlendir-
me sonucu kitte belirtilen dinamik aralığa uygun ola-
rak 400-100.000 kopya/mL olarak rapor edildi. 

Amplikon taşınmasının engellenmesi için öneri-
len PCR çalışma kurallarına uyuldu[13]. 

CMV Hastalığının Tanısı

CMV hastalığı düşündüren klinik bulgulara (ateş,
diyare, retinit) veya laboratuvar bulgularına (lökope-
ni, serumda aminotransferaz yüksekliği veya biyopsi
dokusunda kültür/immünhistokimyasal boyanmada
pozitiflik) eşlik eden antijenemi testi pozitifliği, tanı
için kriter olarak alındı.

İstatistiksel Değerlendirme

Bulgular Pearson’s korelasyon testi ile değerlen-
dirildi.

BULGULAR

Hastaların CMV antijenemi, lökositlerde ve plaz-
mada CMV DNA sonuçları Tablo 1’de görülmekte-
dir. CMV hastalığı ön tanısı ile laboratuvarımıza gön-
derilen 11 hastanın 5’inde CMV antijenemi testi ≤ 3
pozitif hücre iken, CMV DNA da hem plazmada
hem de lökositlerde < 400 kopya/mL saptandı. Bu
olgular CMV hastalığı olarak değerlendirilmedi. 

Diğer 6 hasta, CMV hastalığı tanımımızda sözü
edilen klinik (ateş) ve laboratuvar bulgularının (löko-
peni, serumda aminotransferazların yüksekliği) yanı-
sıra, antijenemi testi pozitifliği ile CMV hastalığı ta-
nısı aldı. Bu hastaların izlemleri değerlendirildiğinde,
antijenemi testi ile lökosit DNA ve plazma DNA tes-
ti sonuçları arasında orta derecede bir korelasyon
(r= 0.519 p< 0.03, r= 0.578 p< 0.001) saptan-
dı. Aynı sistemle çalışılan lökosit ve plazma DNA
testi sonuçlarındaki korelasyon ise daha güçlüydü
(r= 0.616 p< 0.001).

TARTIŞMA 

CMV antijenemi testi ile plazma ve lökositlerde
CMV genomunu saptayan nükleik asit testlerini kar-
şılaştıran araştırmacıların bazıları eşit duyarlılıkta ol-
duklarını bildirirken, bazı araştırmacılar ise antijene-
mi testinin daha az duyarlı olduğunu bildirmekte-
dir[5,7,14-21]. Bu testleri karşılaştırdığımız çalışmamız-
da, antijenemi testi ile lökosit DNA ve plazma DNA
testi sonuçları arasında orta derecede bir korelasyon
ve aynı sistemle çalışılan lökosit ve plazma DNA tes-
ti sonuçları arasında ise daha güçlü bir korelasyon
saptadık. Çolak ve arkadaşlarının çalışmasında, anti-
jenemi ile plazma DNA testinin karşılaştırılmasında
benzer bir korelasyon bildirilmiştir[22].

Çalışmalarda, lökositlerde ve tam kan örnekle-
rinde CMV DNA sonuçlarının, plazma CMV DNA
sonuçlarına göre antijenemi ile daha iyi korelasyon
gösterdiği belirtilmiştir[9,23-25]. Çalışmamızda, antije-
nemi testi ile plazma ve lökosit DNA sonuçlarını ay-
rı olarak değerlendirdiğimizde, aralarında anlamlı bir
fark bulmadık. 

CMV pp65 testi fagosite edilmiş viral antijenleri
gösterirken, viral DNA PCR testleri infekte lökosit-
lerdeki virüse veya plazmaya salınan viral partikülle-
re ait DNA’yı saptar. Teorik olarak, CMV antijenemi
testi, duyarlılığı daha düşük olsa bile, viral replikas-
yonun durduğunu daha erken yansıtır. Çalışmaya alı-
nan olgulardan 4’ünde antiviral izlem sırasında, an-
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tijenemi testinin, eş zamanlı yapılan kantitatif DNA
PCR testlerinden önce olumsuzlaşması bu şekilde
açıklanabilir.

Sonuç olarak, 3 ayrı yöntemin bildirilen avantaj
ve dezavantajlarının varlığına rağmen, bulgularımıza
göre CMV hastalığı izleminde koşullara göre her üç
yöntemden biri seçilebilir. Ancak olgu izleminde,
hep aynı tip örneğin aynı yöntemle incelenmesi ge-
rekir.
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Tablo 1. Olguların CMV antijenemi ve DNA (lökositlerde/plazmada) sonuçları 

No Olgu Tarih pp65 Lökosit DNA Plazma DNA 
(2 x 105 lökosit) (kopya/mL) (kopya/mL)

1 Ül-İn 03.01.00 102 > 100.000 6400

2 Ül-İn 06.01.00 58 7850 6600

3 Ül-İn 12.01.00 15 1100 7300

4 Se-Ka 07.02.00 350 > 100.000 > 100.000

5 Se-Ka 09.02.00 450 > 100.000 > 100.000

6 Se-Ka 14.02.00 40 24.300 30.600

7 Se-Ka 17.02.00 3 56.800 20.080

8 Se-Ka 21.02.00 2 < 400 5900

9 Se-Ka 23.02.00 0 4080 8000

10 İk-Öz 29.02.00 520 > 100.000 > 100.000

11 İk-Öz 03.03.00 66 > 100.000 > 100.000

12 İk-Öz 06.03.00 18 > 100.000 75.800

13 İk-Öz 09.03.00 0 > 100.000 73.200

14 Al-Çu 28.03.00 13 > 100.000 14.800

15 Al-Çu 31.03.00 5 > 100.000 18.700

16 Al-Çu 05.04.00 28 48.000 27.600

17 Fa-Ka 09.04.01 54 3640 5200

18 Fa-Ka 12.04.01 35 < 400 < 400

19 Sü-Ko 09.04.01 8 44.100 > 100.000

20 Sü-Ko 12.04.01 6 1250 ND

21 Sü-Ko 16.04.01 1 < 400 18.800

22 Sü-Ko 17.08.01 27 19.300 57.300

23 Sü-Ko 20.08.01 17 4400 95.700

24 Sü-Ko 24.08.01 4 1760 3900

25 Sü-Ko 28.08.01 0 < 400 2300

26 Ma-Ca 14.12.99 2 < 400 < 400

27 Te-Çe 13.01.00 2 < 400 < 400

28 Si-Kı 31.03.00 0 < 400 < 400

29 Yü-Hu 09.04.00 3 < 400 < 400

30 Yı-Za 13.04.00 0 < 400 < 400
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