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Antikor testleri 

     Bağlanan antikor tayini 
• Hasta başı test 

   

• Laboratuvar testleri…ELISA, CIA 

 

Nötralizan antikor tayini (Referans Yöntem) 

*Virüs nötralizasyon testi…..BSL-3 

 

*Pseudovirus nötralizasyon testi  

 

 

 

 



Serolojik testler 

• IgM 

• Ig G 

• IgA 

• Total antikor IgM+IgG 



Antikor testleri-yöntem 

• Lateral flow 

• ELISA 

• CLIA 

• CMIA 

• ECLIA 



Kalitatif testler 
Firma Test Yöntem Hedef 

Abbot Alinity/Architect SARS-
CoV-2 IgG 

CMIA Nukleokapsid 

Abbot 
 

Advise dx SARS-CoV-2 IgM 
 

CMIA Spike 

Beckman coulter Access SARS-CoV-2 IgG/M 
 

CLIA Spike 

Biorad  Platelia SARS-CoV-2 total 
 

ELISA Nukleokapsid 

Biomeriux Vidas SARS-CoV-2 IgG/M 
 

ELFA Spike 

Euroimmun SARS-CoV-2 IgG/A 
 

ELISA Spike 

Roche SARS-CoV-2 total 
 

ECLIA Nukleokapsid 
 

Siemens SARS-CoV-2 total 
 

CMIA Spike 





Kantitatif testler 

Firma Test Yöntem Hedef 

Roche SARS-CoV-2 total ECLIA Spike 

Siemens SARS-CoV-2 IgG/M CMIA Spike 

Abbot Alinity/Architect SARS-
CoV-2 IgG 

CMIA Spike 

Euroimmun  Quantivac ELISA SARS-
CoV-2 IgG 

ELISA Spike 

Kantaro SARS-CoV-2 IgG 
 

ELISA Spike 

BAU:binding antibody unit 
Bağlanan antikor ünitesi  
 



 

Jama 2020 



 

• (SARS-CoV-2 veya coronavirus disease 2019) ve (IgM veya ıgG veya 
antibodies veya antibody veya ELISA veya rapid test) 

•  38 çalışma 

• ELISA  

• LFIA…lateral flow 

• CLIA..kemiluminesan 

• FIA…fluoresan 



• ELISA ve Lateral flow testlerinin özgüllüğü yüksek 

• ELISA ve CLIA yöntemlerinin duyarlılığı yüksek 

• IgG testleri duyarlılığı yüksek, 

• IgG/IgM kombine testleri tek antikor testine göre daha duyarlı 

• S antijen testleri N antijen bazlı ELISA testlerine kıyasla daha duyarlı ve 
daha özgül  

• ELISA testlerinin duyarlılığı ve özgüllüğü yüksek 

• Lateral flow testlerinin özgüllüğü yüksek ancak duyarlılığı düşük 

• Farklı testler birlikte kullanılabilir 

 



*39 yayın 11516 örnek  

 

*Semptom başlangıcından sonra 

21.günde 

*IgM duyarlılık:0.872 özgüllük:0.973; 

*IgG duyarlılık 0.913,özgüllük:0.960 



76 serum örneği çalışılmış 



CDC- Covid19 antikor testleri 

• Serolojik testlerin  IgG, IgM ve IgG veya total antikor bakmasının 
avantajı yok, 

• Özgüllüğü yüksek olan testler seçilerek yanlış pozitif sonuçlar 
azaltılabilir; özgüllük %99.5 ve üzeri. 

•  ‘ortgonal’ (ardışık) algoritma uygulanabilir (pozitif sonuçlar başka 
testle tekrar çalışılır)özellikle tek testle düşük ppv olduğunda  

• Antikorlar hastalık semptom başlangıcından 1-3 hafta sonra 
pozitifleşiyor,  

•  Serolojik test sonuçlarına göre sosyal mesafeye uyulmaması ve KKE 
kullanılmaması ile ilgili başka verilere ihtiyaç var. 

 

 



Ardışık  test 

Prevalans Bir test için PPV (Du:%90, Öz:%95) İki ortogonal   test için PPV 
(Du:%90, Öz:%95) 

%2 %26.9 %86.9 

%5 %48.6 %94.5 

%10 %66.7 %97.3 

%30 %88.5 %99.3 

  CDC Guideline 



SARS-CoV-2 antikor pozitif kişiye öneriler 

• İmmunite var ama gelecekteki enfeksiyondan koruması net değil 

• Antikor pozitif asemptomatik kişi yakında covid-19 hikayesi yoksa aktif 
enfeksiyon olma şansı düşük…işine gidebilir 

• Covid-19 hastalığı geçirmiş antikor pozitif kişi normal aktivitelerine ve 
işine dönebilir 

• Antikor pozitif sağlık personeli KKE ve klinik pratik işleyişte herhangi 
bir değişiklik olmamalı!!!! 

 



TEŞEKKÜR EDERİM 


