
Bu sürelerden sonra devam eden PCR
poz�t�fl�ğ� akt�f v�rüs ve bulaştırıcılık
gösterges� değ�ld�r.

SARS-CoV-2 RNA (RT-PCR) TESTİ: Hastalıkla uyumlu bel�rt�ler�n�z ve/veya
temas öykünüz varsa COVID-19 hastası
olduğunuz anlamına gel�r. Başkalarına
bulaştırmamak �ç�n �zole olmanız ve
sağlık kurumunun/ doktorunuzun
öner�ler�ne uymanız gerek�r.

COVID-19 tanısında geçerl� tanı
yöntem� ned�r?

COVID-19 HASTALIĞI İLE İLGİLİ HANGİ TESTLER BULUNMAKTADIR?
RT-PCR (SARS-CoV-2 RNA) test�

COVID-19 Ant�jen (Ag) test� 
COVID-19 Ant�kor test�

Hastaların üst solunum
yolundan (boğaz ve burundan)
yumuşak uçlu b�r çubuk
yardımıyla alınan örneklerde
hastalığa neden olan v�rüsün
genet�k materyal�n�n (SARS-
CoV-2 RNA) RT-PCR test� �le
araştırılması günümüzde en
geçerl� tanı test�d�r.
     

Alınan örnekte v�rüs saptanmadığı
anlamına gel�r. 
Eğer hastalık veya bulaşma kuşkusu
yüksekse, 24-48 saat sonra �k�nc� b�r
örnekle test tekrar ed�l�r.
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Negat�f PCR sonucu
ne anlama gel�r?

Poz�t�f PCR sonucu
ne anlama gel�r?

Hastaneye yatmasına gerek
olmayanlarda �zolasyon 10.
günde sonlandırılır.  

İzolasyon süreler� b�r günden
fazla hastanede yatarak
tedav� görenlerde 14 gün;
bağışıklık s�stem�
baskılanmış olanlarda 20
gündür. 

Günümüzde en geçerl� tanı yöntem�
solunum yolu örnekler�nde RT-PCR �le
etken v�rüsün RNA’sının (genet�k
materyal�) araştırılmasıdır.

Hastalığın �y�leşt�ğ�n�
göstermek �ç�n ayrıca
PCR test�ne gerek
yoktur.

Hastalığın �y�leşt�ğ�n� göstermek �ç�n
PCR test� yaptırmak gerek�r m�?

İzolasyonu sonlandırmak �ç�n PCR test�
gerek�r m�?

Bağışıklık sorunu olmayan k�ş�lerde
�zolasyonu sonlandırmak �ç�n PCR
test� gerekl� değ�ld�r.



Ant�jen testler�n�n doğru sonuç
vereb�lmes� �ç�n hastalık bel�rt�ler�n�n
başlamasından sonrak� �lk beş gün
�ç�nde yapılması gerek�r.

Negat�f olması COVID-19
olmadığınızı göstermez.

Hastalığa a�t bel�rt�s�/bulgusu veya
COVID-19 hastasıyla temas öyküsü
olan k�ş�lerde negat�f sonuç alınırsa
mutlaka PCR test� yapılması gerek�r.

Ant�jen testler� COVID-19 tanısında
öner�len testler arasında henüz yer
almamaktadır. Sadece sınırlı
durumlarda �şe yarayab�l�rler.

COVID-19 tanısında ant�jen (Ag)
testler�n�n yer� var mıdır?

Test �steğ� ancak b�r
uzman hek�m tarafından
uygun görülürse yapılmalı
ve sonuçları y�ne uzman
tarafından
yorumlanmalıdır. 
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Ant�jen test�n�n negat�f
olması ne anlama gel�r?

Yalancı negat�fl�k, k�ş�
v�rüsle enfekte olduğu
halde, test sonucunun
negat�f olarak
bulunmasıdır. Bu
k�ş�ler etrafına hastalık
bulaştırmaya devam
eder.

Ant�jen testler�nde “yalancı negat�f”
sonuçlar yüksekt�r

SARS-CoV-2 ANTİJEN (Ag) TESTLERİ:

Ag testler� �le COVID-19 etken� olan
v�rüsün özgül prote�nler� araştırılır. 

Üst solunum yolundan (burun)
yumuşak uçlu b�r çubuk yardımıyla
alınan örneklerde bakılır.

Doğruluğu RNA test�nden (PCR) daha
düşük olduğundan, sonuçları PCR �le
doğrulanmalıdır.

Poz�t�f Ag test� COVID-19 �ht�mal�ne
�şaret eder. 

Poz�t�f ant�jen test sonucunun PCR
test� �le doğrulanması gerek�r. 

PCR test sonucu gelene kadar
�zolasyon ve korunma önlemler�
mutlaka uygulanmalıdır.

Ant�jen test�n�n poz�t�f
olması ne anlama gel�r?

Hastalar şüphel�
durumda evde/
�şyer�nde kend� Ag
testler�n� yapab�l�r
m�?

Örnek alımı ve uygulanmasında
çevredek� k�ş�lere bulaşı önlemek �ç�n
özel önlemler gerekt�ğ�nden, ant�jen
testler� sağlık kurumları dışında
yapılmamalı ve yorumlanmamalıdır.



Ant�kor testler� COVID-19 tanısı
�ç�n kullanılır mı?

Ant�kor testler� COVID-19 tanısında
kullanılmaz.

Ant�kor testler�yle enfeks�yondan
sonra k�ş�n�n v�rüse (SARS-CoV-2) karşı
oluşturduğu ant�korlar araştırılır.

Ant�kor testler� sadece v�rüsle
karşılaşmış olduğunuzu
göster�r. Sonuçların �y�
değerlend�r�lmes� gerek�r.

Damardan veya parmak ucundan
alınan kanda bakılır.

Negat�f ant�kor test sonucu COVID-
19 etken� v�rüsle karşılaşılmadığını/
hastalık gel�şmed�ğ�n� dışlamaz.      
Bazı k�ş�lerde v�rüsle karşılaştığı
halde ant�kor oluşmayab�l�r. Ayrıca
oluşan ant�korlar b�r süre sonra
kaybolab�l�r.

Ant�kor testler� hang� amaçla
kullanılab�l�r?

Toplumda COVID-19 v�rüsü
�le enfekte olma oranını
araştırmak �ç�n kullanılır.  
Hek�m�n uygun gördüğü
durumlarda yardımcı test
olarak kullanılab�l�r

Parmak ucundan alınan
kanda bakılan hızlı testler�n
doğruluğu daha düşüktür.

Negat�f ant�kor test
sonucu ne �fade eder?
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Rut�n uygulamada d�ğer
aşılarda da olduğu g�b�
aşılama sonrası ant�kor
bakılması öner�lmez.

Aşılama sonrası ant�kor bakılmalı mıdır?

Ant�kor testler� COVID-19 tanısı �ç�n
kullanılmaz.
Hastalıktan korunduğunuzu
göstermek �ç�n kullanılmaz.
İzolasyonu kaldırmak amacıyla, �şe
veya okula dönüş g�b� kararlar �ç�n
kullanılmaz.

Ant�kor testler�n�n hang�
amaçlarla kullanılması
öner�lmez?

COVID-19 ANTİKOR TESTLERİ:

Ant�kor test�n�n evde yapılması
doğru mudur?

Ant�kor testler�n�n sağlık
kurumları dışında yapılması
ve yorumlanması doğru
değ�ld�r.

Poz�t�f ant�kor test sonucu 7-14
günden öncek� b�r dönemde v�rüsle
karşılaşmış olduğunuzu göstereb�l�r.
Ancak yalancı poz�t�f sonuç olması
(gerçekte v�rüs bulunmadığı halde
test�n poz�t�f çıkması) �ht�mal� de
vardır. Ayrıca poz�t�f ant�kor test
sonucu k�ş�n�n COVID-19’dan
korunduğunu veya başkalarına v�rüsü
bulaştırmayacağını garant� etmez. Bu
nedenle, korunma önlemler�ne
(maske, f�z�ksel mesafe ve el h�jyen�
kuralları) uyulmasına devam
ed�lmel�d�r.

Poz�t�f ant�kor test
sonucu ne �fade eder?

COVID-19 aşılamasından önce
ant�kor bakılmalı mıdır?

Aşılama önces� ant�kor
bakılmasına gerek yoktur.


