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• Wat betekent de uitslag? 

• Toepassing in 

rondzendingen 

Toepassing bij: 

• CMV 

• Toxoplasma 

• EBV 

Aviditeitstesten 



CMV en Toxoplasma aviditeitstesten 
 

Toepassing: om bij een positieve IgM een indicatie te 
verkrijgen hoe lang de infectie geleden is 

CMV 

 

VIDAS    0,4-0,65 

LIAison   0,2-0,3 

COBAS   

(Elecsys)  0,45-0,55 

ELISA 

Toxoplasma 

 

VIDAS  0,2-0,3 

LIAison  0,3-0,4 

(Architect) 0,5-0,6 

 

 



Toxoplasma aviditeit 

Verschillende testen: 

Verschillende cut-off 

Clin Vaccine Immunol. 2013; 20(2): 197–204 



CMV aviditeitsontwikkeling 

Vauloup-Fellous C.,et al. J Clin Virol (2012) 

Lage aviditeit is een  

indicatie voor een  

recente infectie 



Praktijk CMV aviditeit n=147 

Enders et al. J Clin Virol 2013; 56: 102-107 

Ook later kan lage  

aviditeit nog voorkomen 



Praktijk CMV aviditeit 

Revello et al. Clin Diagn Lab Immunol. 2004 Jul; 11(4): 801–805. 



Praktijk CMV  
aviditeit 
 
Goede correlatie methoden 



Aviditeit CMV 

• IgM positief en hoge aviditeit: Infectie > 3 mnd geleden 

 

• IgM positief en lage aviditeit: Past bij infectie < 3 mnd geleden 

 

• Grenswaarde: geen conclusie 

 

• Behandeling heeft invloed op de aviditeitsontwikkeling 

 



Toxoplasma aviditeit 

The Journal of Infectious Diseases 2001; 183(8):1248-53 

Journal of Medical Microbiology 2007; 56, 1495–1499 

Clin Vaccine Immunol. 2013; 20(2): 197–204. 

Relatie met tijdstip na infectie  

Architect - VIDAS - BioRad - DiaSorin 

Geen correlatie met hoogte IgM 



Toxoplasma aviditeit 

Ingo Curdt et al. J. Clin. Microbiol. 2009;47:603-613 

VIDAS en Architect: 

agreement 97,2% (140/144). 



• Hoge aviditeit: geen 
recente infectie 

• Lage aviditeit: past bij 
recente infectie 

• Zeer lage aviditeit 
waarschijnlijk recente 
infectie 

Toxoplasma aviditeit 



Toxoplasma aviditeit 



IgM Toxoplasma 

• IgM: hoogte is niet voorspellend hoe lang een infectie 
geleden is 

 

• IgM kan tot een jaar na infectie positief blijven 

 

• Aanvullend een aviditeitstest uitvoeren is zinvol als tijdstip 
infectie belangrijk is  

 



Aviditeit Toxoplasma 

• IgM positief en hoge aviditeit: Infectie > 4mnd geleden 

 

• IgM positief en lage of grenswaarde aviditeit: Infectie < 4 mnd 
kan niet geëxcludeerd worden maar bewijst ook niet dat het 
recent is, tenzij de aviditeit erg laag is 

 

• Behandeling heeft invloed op aviditeitsontwikkeling.  



• Casuïstiek CMV EBV Toxoplasma 

– Vraagstelling aan de hand van een casus 

– Past de serologie bij een recente infectie met ....... 

– Ca. 75 deelnemers  

 

SKML rondzendingen 

Aantal 
aviditeitstest 

VIDAS LIAison Overige 

CMV 30 15 13 2 

Toxoplasma 19 10 9 



Toxoplasma IgM Aviditeit IgG 



 Beoogde uitslag: Past bij recente infectie met Toxoplasma infectie 



CMV IgM    CMV aviditeit 

 Beoogde uitslag: recente CMV infectie 

 Probleem: hoge aviditeit  



 Beoogde uitslag recente CMV infectie 

 Probleem: hoge aviditeit  

• Wel of geen gebruik van aviditeit bepaald conclusie 

• Deelnemers die de IgM missen hebben ‘mazzel’  



 Beoogde uitslag: recente EBV infectie 

 Probleem: Anti EBNA al positief 

EBV VCA IgM   EBV VCA IgG   EBV anti EBNA 



 Beoogde uitslag: recente EBV infectie 

 8x CMV IgM positief 

CMV-IgM   CMV-IgG   CMV aviditeit 



  

•CMV Aviditeit in dit geval van belang in conclusie 



• Beoogde uitslag: recente Toxoplasma 
Tox IgM Tox IgG  Tox aviditeit 



• Beoogde uitslag: recente Toxoplasma 

12x IgM gemist. 

3x IgM pos en toch als geen recente 

infectie beschouwd. 



CMV IgM CMV IgG  CMV aviditeit 

• Beoogde uitslag: Past bij recente infectie met CMV 



• Beoogde uitslag: Past bij recente infectie met CMV 



• Omdat slechts een deel van de deelnemers aviditeitstesten 

uitvoeren, wordt een positieve IgM (ongeacht de IgG aviditeit) 

gezien als recente infectie / reactivatie 

 

• Deelnemers die hoge aviditeit vinden bij positieve IgM en 

concluderen ‘geen recente infectie’ krijgen (toch) punten 

 

• Conclusies aviditeit bij deelnemers varieert:  

– Bij hoge aviditeit: past wel of niet bij een recente infectie 

– Bij lage aviditeit: past bij recente infectie 

 

Hoe gaan we er mee om in de score? 



Toxoplasma IgG 2017.1   

Alle methoden IgG positief 
Meetwaarden en cut-off zijn verschillend: 

LIAison wijkt af 



Take home 
• CMV EBV TOX: interpretatie soms afhankelijk van gebruik van 

aviditeit  

 

• Toxoplasma en CMV: hoge aviditeit sluit recente infectie uit; 
(zeer) lage aviditeit is aanwijzing voor recente infectie 

 

• Ondanks referentie naar Internationale Standaarden zijn er 
verschillen in testen en cut-off waarden 

 



Vragen? 


