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"Makale Avcıları"ndan

SARS-CoV-2'nin ortaya çıktığı Aralık 2019'dan bu yana zengin bir veri ve yayın üretimine
tanık olduk. Bu alışık olduğumuzdan farklı yayın trafiği ve hızı bir taraftan takibi zor bir hal
alırken diğer taraftan aylardır süren küresel salgını anlamamızı, sorunları fark edip daha
hızlı çözümler üretmemizi sağladı. Elbette her konuda olduğu gibi bu konuda da doğru
bilginin paylaşılması ve farkındalığın arttırılmasının önemini bilen biz Mikrobiyoloji
uzmanları KLİMUD Derneği çatısı altında makaleleri derleyip sizlerle paylaşmamız
gerektiğini düşündük. 
Bu derlemede mikrobiyoloji uzmanları ve elbette tanının laboratuvar ayağının önemini
bilen klinisyenler için güncel yayınlanmış hakemli makaleler ve hakemli olmayan gözden
geçirilmiş baskı öncesi makalelere dayanan COVID-19’un patolojisi, bulaş yolları, tanısı
ve tanı zorlukları hakkındaki son gelişmeleri paylaşıyoruz. 
Sadece pandemilerde değil güzel güneşli günlerde de birlikteliğimizin devam etmesini
diler, 
Emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve KLİMUD ailesine teşekkür ederim. 
 
Dr. Tutku Taşkınoğlu 
Düzen Laboratuvarlar Grubu

Aydınlık yarınlara ulaşmanın tek yolunun bilimden geçtiğini bilen bir hekim olarak,
mesleğimin başında bana böylesi güzel bir deneyimi sunan KLİMUD ailesine çok
teşekkür ediyorum. Manevi olarak mesleğimizin doruk noktasında olduğumuz bu pandemi
günlerinde, tek temennimiz Atatürk'ün "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" sözündeki
saygı ve güveni yeniden hissedebileceğimiz güneşli günlere kavuşabilmektir.
 
Dr.Aylin İrem Somun
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

COVID-19 pandemi sürecinde laboratuvarlarımızda yoğun şekilde çalışmalarımızı
sürdürürken, sürekli yoğun bir şekilde yayınlar çıkmakta ve takip etmekte güçlük
çekmekteyiz. Özenle aralarından seçilmiş yayınların kısa özetler halinde sunulmasına
öncülük eden KLİMUD ailesine ve emeği geçen meslektaşlarıma şükranlarımı sunarım.
 
Dr. Sedat Vezir
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD
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COVID-19 ile ilgili her gün yeni bir bilginin paylaşıldığı, sürekli makalelerin yayınlandığı,
tam da laboratuvarlarda bizlerin yoğun olduğu bu dönemde bilginin hızına yetişmek
neredeyse imkansız bir hal aldı. "Makale Avcıları" olarak, makaleleri en kısa şekliyle
özetleyip sunabilirsek ne mutlu bize.  Her hafta başka bir konu başlığı altında
paylaşılacak makale özetleri sizden gelen önerilerle bir sonraki haftaya daha da iyi
olacaktır.
Herkese iyi okumalar diliyorum.
 
Dr. Duygu Öcal
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

 

 

SUNUŞ

Bizler, sağlık çalışanları ve bilim insanları olarak, yaşanan pandeminin etkisiyle dünyanın
sadece sağlık alanında değil aynı zamanda sosyoekonomik olarak da zor günler
geçirdiğine tanıklık ederken bilinmeyene karşı duyulan endişeyi de paylaştık. Zamanın
her zamankinden daha kıymetli olduğu bu süreçte, birlikte mücadele etmenin bilinci ile
her gün bilim dünyasına hızla sunulan bilgilerin ulaşılabilirliğini artırmak amacıyla “Makale
avcıları” projesine gönüllü olduk. Her hafta yayınlanan bu derlemelerin Türkçe'ye çevrilip
özetlenerek yayınlanmasında görev alan tüm arkadaşlarıma, şevk ve heyecanla
oluşturdukları birliktelikleri için teşekkür ederim.
Katkı sağlaması dileğiyle,
 
Dr. Yeşim Beşli
VKV Amerikan Hastanesi, İstanbul

Günlük yaşantımızda rutin işlerden bizi bir süreliğine ayırıp, hayatta kalma mücadelesinin
içine atan COVID-19 salgını bize bir bilim olarak mikrobiyolojinin önemini bir kez daha
gösterdi. Mikrobiyoloji uzmanları bu süreçte bıkmadan usanmadan gece gündüz
demeden en ön saflarda laboratuvarlarda, sahada yer aldı ve almaya da devam
etmektedir. İş yükümüzün arttığı bu dönemlerde ortaya atılan "Makale Avcıları" bizim bu
yoğunlukta nefes almamızı sağlayan bilimsel molalarımız oldu. Bize verilen makaleleri
büyük bir hevesle çevirdik. Çıkan her sayıyla birlikte okunması uzun zaman alacak birçok
makaleyi kısa sürede okuyup değerlendirme fırsatı bulduk. Hafta hafta değişen konu
başlıklarından iyi seçilmiş makalelerle bilgimizi artırma fırsatı bulduk. Bu grubun bir
parçası olduğum için çok mutluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.
 
Dr. Özlem Ulusan Bağcı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji AD



COVID-19 �le �l�şk�lend�rİlen semptomları olan yatan hastalar
Kl�n�k sürec�n kötü seyretme r�sk� olan semptomat�k k�ş�ler
Etk�lenm�ş bölgeye seyahat öyküsü bulunan veya şüphel�/kes�n COVID-19 hastası �le 14 gün �ç�nde
teması bulunan k�ş�ler  

SARS–CoV-2'ye özgü b�r veya b�rkaç hedef�n varlığı RT-PZR veya sekanslama �le değerlend�r�l�r. 
CDC, v�ral nükleokaps�d gen�n�n (N1 ve N2) 2 bölges� ve �nsan RNaz P gen� �ç�n PZR pr�mer-prob
setler�n� öner�r. DSÖ �se SARS–CoV-2 RNA'ya bağımlı RNA pol�meraz (RdRP) ve zarf (E) genler�n�
hedefleyen pr�mer-prob setler� önermekted�r. 
Her �k� test �ç�n: 

Duyarlılık ve özgüllük yüksekt�r.
D�ğer koronav�rüs suşları �le m�n�mal çapraz reaks�yon görülür.
Poz�t�fl�k kr�ter� olarak 40'ın altında b�r CT değer� kullanılır.

Seroloj�k testler�n akut enfeks�yonların tanısında kullanımı sadece semptomların ortaya çıktığı zamanla
sınırlıdır. Ant�kor yanıtının saptanab�lmes� haftalar sonra mümkündür. Bu nedenle özell�kle yakın
zamanda v�rüse maruz kalanlarda negat�f sonuç elde ed�lmes� SARS–CoV-2 enfeks�yonunu dışlamaz.
Çapraz reaks�yon neden�yle poz�t�f sonuçlar tanı �ç�n tek başına yeterl� olmayab�l�r.
Ep�dem�yoloj�k çalışmalar, aşı çalışmaları ve sağlık çalışanlarının r�sk değerlend�rmes� �ç�n
kullanılab�l�r ama tanısal doğrulukları ve opt�mum kullanımları tanımlanmamıştır.

Toraks radyograf�s�nde b�lateral pnömon� en sık b�ld�r�len özell�kt�r (%11,8-100).
BT, radyograf�den daha duyarlı kabul ed�lmekted�r. Hastaların %77,8-100’ünde buzlu cam görünümü
saptanmıştır.
Toraks BT, NF’den yapılan RT-PZR’dan daha duyarlıdır ancak COVID-19’a özgül değ�ld�r ve
koenfeks�yonu veya d�ğer etkenler� dışlamaz.

K�mler �ç�n moleküler test öner�l�r?
 

CDC, 3 grup �ç�n test önermekted�r.
 

 
    CDC şu anda asemptomat�k k�ş�lere test yapılmasını önermemekted�r.

 
Moleküler Testler

 

.
Ant�jen Testler�

 
Kl�n�k örneklerden RSV veya �nfluenza v�rüsü ant�jenler�n� saptayan k�tler�n duyarlılığı düşüktür. Aynı
durum SARS–CoV-2 ant�jen testler� �ç�n de geçerl� olacaktır. Koronav�rüsler �ç�n bu testler�n protot�pler�
onay almamıştır, ancak gel�şt�r�lme aşamasındadır.

 
Seroloj�k Testler

 

 
Radyograf�k Testler

 

SARS-CoV-2 �ç�n Tanısal Testler
 
D�agnost�c Test�ng for Severe Acute Resp�ratory Syndrome–
Related Coronav�rus-2: : A Narrat�ve Rev�ew
 
Cheng MP et al. (Ann Intern Med 2020 Apr 13; do�: 10.7326/M20-1301)
 
Derleyen:  Dr. Tutku Taşkınoğlu (Düzen Laboratuvarlar Grubu)
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PZR �ç�n NF örneğ� terc�h ed�l�r, ancak OF, orta konka veya ön burun örnekler� de kabul ed�leb�l�r. PZR
test�n� �nh�be eden maddeler �çereb�leceğ�nden kals�yum alj�nat, ahşap veya pamuk �çeren
eküvyonlar öner�lmez. 
Balgam, endotrakeal asp�ratlar ve BAL, ÜSY örnekler�nden daha yüksek duyarlılığa sah�pt�r. Serum
ve �drar, hastalık ş�ddet�ne bakılmaksızın v�ral nükle�k as�t varlığı �ç�n genell�kle negat�ft�r.
CDC, laboratuvarların kend� v�ral transport bes�yerler� oluşturmaları �ç�n b�r prosedür yayınlamıştır;
fosfat tamponlu tuzlu su, sıvı Am�es ve tuzlu su, v�ral taşıma bes�yer� mevcut olmaması hal�nde
kullanılab�lecek çözelt�lerd�r. Solunum dışı kl�n�k örnekler�n moleküler testler�n�n tanısal değer� henüz
net değ�ld�r. 
COVID-19 hastalarında %6-60 oranında eşl�k eden b�r v�ral enfeks�yon olab�lmekted�r. Dolayısıyla
başka b�r solunum patojen� saptansa b�le SARS–CoV-2 enfeks�yonu ekarte ed�lemez.

Numune T�pler�, Toplama ve Taşıma Ortamı Alternat�fler�
 

Şek�l.  Kanıtlanmış veya şüphel� COVID-19 olgularında tanı test� �ç�n kullanım örnekler�. B�r vaka �ç�n
uygun b�r test (ep�dem�yoloj�k sürveyans g�b�) d�ğer� �ç�n tamamen yeters�z olab�l�r.

Tablo. COVID-19 �ç�n kullanılan veya öner�len test t�pler�n�n yeterl�l�ğ� 
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Çalışmanın amacı ned�r?
 
SARS-CoV-2 tanısı �ç�n genell�kle terc�h ed�len kl�n�k örnek nazofar�ngeal sürüntüdür. Bununla b�rl�kte,
v�rüsün d�ğer kl�n�k örneklerden saptanıp saptanamayacağı ve v�rüsün başka bulaşma yollarının olup
olmadığı b�l�nmemekted�r. Bu çalışmada semptomlara ve radyoloj�k bulgulara dayanarak tanısı konan,
PZR �le SARS-CoV-2 tesp�t� doğrulanan COVID-19 hastalarının çeş�tl� kl�n�k örnekler�nde SARS-CoV-2'n�n
varlığı araştırılmıştır.
 
Hang� kl�n�k örneklerde SARS-CoV-2'n�n varlığı araştırılmıştır?
 
Toplam 205 COVID-19 hastasından 1070 örnek toplanmıştır. Hastaların ortalama yaşı 44 (5-67 yaş) olup
%68’� erkekt�r. Hastaların %19'unda ağır hastalık tablosu saptanmıştır.
 
Far�ngeal sürüntü örnekler� genell�kle hastaneye kabulden 1-3 gün sonra toplanmıştır. Hastalık süres�nce
kan, balgam, dışkı, �drar ve nazal örnekler alınmıştır. Kl�n�k tablosu ağır veya mekan�k vent�lasyon
uygulanan hastalardan BAL ve f�brobronkoskop fırça b�yops� örnekler� toplanmıştır. SARS-CoV-2, ORF 1ab
gen�n� hedefleyen rRT-PZR �le bel�rlenm�şt�r.
 
Döngü eş�k değer� 40’tan daha düşük olan örnekler SARS-CoV-2 RNA �ç�n poz�t�f olarak yorumlanmıştır.
Yüksek kopya sayısına sah�p dört SARS-CoV-2 poz�t�f dışkı örneğ�n�n kültürü yapılmıştır ve ardından canlı
v�rüsü tesp�t etmek �ç�n elektron m�kroskop�s� kullanılmıştır. Hastanede yatışı sırasında b�rden fazla kl�n�k
örnek toplanan hastalarda v�rüsün yayılım patern� araştırılmıştır.
 
En yüksek poz�t�fl�k hang� kl�n�k örneklerde saptanmıştır?
 
En yüksek poz�t�fl�k BALda (14/15; %93) saptanmıştır. Bunu sırasıyla balgam (72/104; %72), burun
sürüntüsü (5/8; %63), f�brobronkoskop fırça b�yops�s� (6/13; %46), far�ngeal sürüntü (126/398; %32), dışkı
(44/153; %29) ve kan (307/3; 3%) �zlem�şt�r. 72 �drar örneğ�n�n h�çb�r�nde poz�t�fl�k saptanmamıştır (Tablo).
 
Ortalama 24.3 döngü eş�ğ� değer�ne (1.4 × 106 kopya / mL) sah�p burun sürüntü örnekler� har�ç tüm kl�n�k
örneklerde ortalama döngü eş�k değerler�, 30 'dan (<2.6 × 104 kopya / mL) yüksekt�r.
 
Y�rm� hastada eş zamanlı olarak 2 �la 6 kl�n�k örnek alınmıştır (Şek�l). Altı hastanın sadece b�r örneğ�nde
(solunum örnekler�, dışkı veya kan) v�ral RNA saptanmıştır. Yed� hastada �se hem solunum yolu
örnekler�nde hem de dışkıda (n = 5) veya kanda (n = 2) v�rüs tesp�t ed�lm�şt�r. İshal� olmayan �k� hastanın
dışkı örneğ�nde canlı SARS-CoV-2 olduğu görülmüştür.

Farklı Kl�n�k Örneklerde SARS-CoV2 Saptanması
 
Detect�on of SARS-CoV-2 �n D�fferent Types of Cl�n�cal Spec�mens
 
Wang W et al. (JAMA 2020 Mar 11; do�: 10.1001/jama.2020.3786)
 
Derleyen: Dr. Irmak Güzel (Dokuz Eylül Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�, 
Tıbb� M�krob�yoloj� AD)

Tablo. Farklı kl�n�k örneklerde RT-PZR �le elde ed�len sonuçlar

ND; ver� yok
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Şek�l. Hastanede yatan 20 hastanın SARS-CoV-2 dağılımı ve yayılım paternler�

Kes�kl� ç�zg�n�n üzer�nde döngü eş�ğ� değer�ne sah�p olan örnekler SARS-CoV-2 RNA-poz�t�f, altında
kalanlar �se negat�f olarak yorumlanmıştır.

Bu çalışmada COVID-19 tanısı almış 205 hastanın farklı kl�n�k örnekler�nde SARS-CoV-2 poz�t�f
saptanmıştır. 
Canlı v�rüsün dışkı örnekler�nde saptanması SARS-CoV-2’n�n fekal yolla bulaşab�leceğ�n�
göstermekted�r. 
Kan örnekler�nde %1 oranında poz�t�f sonuç elde ed�lm�şt�r.  Bu da s�stem�k enfeks�yon olab�leceğ�n�
düşündürtmekted�r. 
V�rüsün solunum ve solunum dışı yollarla bulaşması, hastalığın hızlı yayılmasını açıklamaya yardımcı
olab�l�r.
Farklı kl�n�k örnekler�n b�r arada araştırılması test�n duyarlılığını artırab�l�r ve yalancı negat�f sonuçları
azaltab�l�r. 

Bazı hastalara a�t ayrıntılı kl�n�k b�lg�ler�n olmaması neden�yle elde ed�len ver�ler semptomlar veya
hastalık seyr� �le �l�şk�lend�r�lemem�şt�r.
Çalışmaya dah�l ed�len bazı kl�n�k örnekler�n�n sayısı azdır.

SONUÇ:
 

 
Çalışmanın kısıtlılıkları:
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Nükle�k as�t testler�ndek� başarı uygun, val�de örnek toplama ve transport s�stemler�n�n mevcud�yet�ne
bağlıdır. Bu gerekl�l�k mevcut pandem�de zorluklar oluşturmaktadır.
Bu çalışmada örnek alımı ve transportunda 2 farklı yöntem kullanılmış ve her �k� yöntemle elde ed�len
ver�ler karşılaştırılmıştır:

Çalışmanın amacı ned�r?
 

 
a) “FLOQswab” �le örnekler alınmış ve v�ral numuneler �ç�n opt�m�ze ed�lm�ş evrensel transport
bes�yer�nde (Copan UTM S�stem�) transportu gerçekleşt�r�lm�şt�r.
 
b) Normal naylon uçlu eküvyon �le örnekler alınmış ve bakter�yel örnekler �ç�n opt�m�ze ed�lm�ş sıvı
Am�es transport bes�yer�nde (Eswab Collect�on s�stem�) transportu sağlanmıştır.

Semptomat�k COVID-19’lu yatan, ayakta tedav� gören ve ac�l serv�s hastalarından her �k� yöntemle de
örnekler alınmıştır. 
UTM �ç�n nazofar�ngeal örnek, Eswab �ç�n �se orta konka örneğ� alınmıştır.
Örnekler �k� ayrı RT-PZR ampl�f�kasyon platformu kullanılarak �şlenm�şt�r. İlk�nde, nükle�k as�t
ekstraks�yon/ampl�f�kasyonu, BD Max S�stem�nde (Becton D�ck�nson, ABD), ExK TNA-2 ekstraks�yon k�t�
kullanılarak 5’UTR'n�n saptanmasıyla gerçekleşt�r�lm�şt�r. Alternat�f olarak, numuneler Nucl�sens
Easymag (B�omér�eux, Fransa) �le ekstrakte ed�lm�ş, 5’UTR ve E gen� tesp�t� Rotor-gene Q (Q�agen,
Almanya) �le yapılmıştır. 

 

COVID-19 PZR Tanısı İç�n Copan ESwab ve
FLOQswab'ın Karşılaştırılması
 
Compar�son of Copan Eswab and FLOQswab for COVID-19 PCR
d�agnos�s: work�ng around a supply shortage
 
Verme�ren C et al. (J Cl�n M�crob�ol Apr 2020, JCM.00669-
20; Do�: 10.1128/JCM.00669-20)
 
Derleyen: Dr. İlke Toker Önder (Hacettepe Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Tıbb�
M�krob�yoloj� AD)
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BD Max �le 35 örnek uyumlu poz�t�f ve 59 örnek uyumlu negat�f saptanmıştır. Tutarsız sonuç
görülmem�şt�r.
Rotor-gene’de, 1 ç�ft örnek değerlend�r�lemem�şt�r (yeters�z örnek), 33'ü uyumlu poz�t�f, 59'u uyumlu
negat�f ve 1 örnek sadece FLOQswab �le poz�t�f saptanmıştır. 
Poz�t�f ve negat�f sonuçlar 2 s�stem arasında uyumlu bulunmuştur. Eküvyonlar karşılaştırıldığında
poz�t�f yüzde uyumu, negat�f yüzde uyumu ve Cohen kappa değerler� sırasıyla, BD Max'te %100, %100
ve 1.00 �ken; Rotor-gene’de %97.1, %100 ve 0.98’d�r. 
Poz�t�f saptanan örneklerde, RT-PZR hedefler�n�n her b�r�n�n (BD Max'te 5'UTR ve Rotor-gene’de 5'UTR
ve E gen�) ortalama döngü eş�k (“cycle threshold” [Ct]) değerler� �ç�n, �k� transport s�stem� arasında
�stat�st�ksel olarak anlamlı b�r fark bulunmamıştır (Şek�l).

Eswab'ların daha az esnek olması ve bu nedenle nazofar�nkse ulaşmasının daha zor olması neden�yle
örnekleme tekn�ğ�ndek� değ�şkenl�kt�r. Bununla b�rl�kte, daha esnek Eswab’lar mevcuttur (katalog No.
482C). 
 SARS-CoV-2 dışındak� solunum yolu patojenler� değerlend�r�lmem�şt�r. 

Çalışmanın Kısıtlılıkları
 

 
Opt�m�ze ed�lm�ş transport bes�yer�n�n ve esnek eküvyonların tem�n ed�lememes� durumunda ne
yapılab�l�r?
 
Kısıtlılıklarına rağmen bu çalışma, �k� ayrı moleküler test yöntem� kullanarak, Eswab s�stem�n�n UTM
s�stem�ne uygun b�r alternat�f olduğunu açıkça göstermekted�r.

Şek�l. UTM ve Eswab s�stemler� �ç�n farklı RT-PZR hedefler� ve platformları �le elde ed�len�n poz�t�f SARS-
CoV-2 sonuçlarının Ct değerler� ver�lm�şt�r. Yıldız (٭) �le göster�len değerler, d�ğer toplama s�stem�nde
RT-PZR sonucu negat�f olan tutarsız sonuçları tems�l etmekted�r. P değerler�yle göster�ld�ğ� g�b� Ct
değerler� arasında �stat�st�ksel olarak anlamlı b�r fark bulunmamıştır.
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COVID-19 Salgınına Kl�n�k M�krob�yoloj� Laboratuvarının
Adaptasyonu: Roma’da B�r Eğ�t�m Hastanes� Deney�m�
 
Cl�n�cal m�crob�ology laboratory adaptat�on to 
COVID-19 emergency: exper�ence at a large teach�ng hosp�tal �n Rome,
Italy
 
Posteraro B et al.  (Cl�n M�crob�ol Infect 21 Apr�l 2020; do�:10.1016/j.cm�.2020.04.016)
 
Derleyen: Dr. Yeş�m Beşl� (VKV Amer�kan Hastanes�, İstanbul)

Makalede hızla gel�şen COVID-19 ac�l durumuna yanıt olarak Roma'da (İtalya) büyük b�r eğ�t�m
hastanes�nde kl�n�k m�krob�yoloj� laboratuvarının duruma adaptasyon aşamaları paylaşılmıştır. Roma'dak�
ulusal referans laboratuvarı dışındak� laboratuvarlara RT-PZR çalışma �zn�n�n ver�ld�ğ� 1 Mart 2020'den 24
Mart 2020'ye kadark� deney�mler aktarılmıştır.
 
RT-PZR’de hang� gen bölgeler� araştırılmış ve hang� tanı k�t� kullanılmıştır?
 
Kore Gıda ve İlaç Güvenl�ğ� onaylı Allplex 2019-nCoV test k�t� (Arrow D�agnost�cs Srl, Genova, İtalya)
kullanılarak; DSÖ öner�ler�ne göre üç hedef gen (E gen�, RdRP gen� ve N gen�) bölges� araştırılmıştır. 
 
Laboratuvar çalışma süreler�nde ve �ş yükünde nasıl b�r değ�ş�kl�k meydana gelm�şt�r?
 
Örnek alımı 24 saat boyunca gerçekleşt�r�lm�ş, laboratuvar günde 12 saat çalışmıştır.  Günde  m�n�mum 5
�la maks�mum 466 örnek �ç�n sonuçlanma süres�n�n medyan değer� 8 sa (IQR: 7–10,75 sa) olarak
bel�rlenm�şt�r.
 
İş yükü artış gösterd�kçe sonuç verme süres�n� kısa tutmak �ç�n nasıl b�r yol �zlenm�şt�r?
 
RNA �zolasyonu �ç�n çalışma başına 14 örnek �zole etme kapas�tes�ne sah�p olan Q�agen EZ1 Advanced XL
s�stem� (Q�agen, H�lden, Almanya) kullanılmaya başlanmıştır. Allplex 2019-nCoV �le 12 saatl�k sürede �k� tur
PZR çalışması yapılab�lm�şt�r. Medyan sonuç verme süres� 6 Mart’a kadar 18 saatten (IQR: 14,50-20,50 sa) 24
saate (IQR: 21-27 sa) çıkmıştır.
 

1. Adım: Ç�zelge'de göster�ld�ğ� g�b�, 6 Mart’ta çalışma saatler�n�n gece vard�yalarına (07:00-19:00)
uzatılması kararı ver�lm�şt�r. Böylece sonuçlanma süres� 10 Mart’a kadar medyan 6-8 saat olacak şek�lde
düşmüştür.

 
2. Adım: 10 Mart’ta RNA ekstraks�yonu ve PZR test� �ç�n, 40 örnek çalışma kapas�tes�ne sah�p Seegene
N�mbus otomat�ze s�steme geç�lm�şt�r. Sonuç verme süres� yen�den 6-8 saat medyan değerler�ne
ulaşmıştır. 21 Mart’ta sonuç verme süres� yen�den artmış medyan 18 saate ulaşmıştır.

 
3. Adım: Otomat�ze RNA ekstraks�yonu ve PZR s�stem� olan ve 96 örnek çalışma kapas�tes�ne sah�p
Q�agen QIAsymphony SP / AS s�stem� kullanılmaya başlanmıştır. Böylece 21 Mart’tan sonra sonuç verme
süres�n�n 8 saate düşürülmes� sağlanmıştır.

 
 
 
 
 M�krob�yoloj� laboratuvarında günlük �şlenecek örnek sayısının artması, laboratuvar çalışması

organ�zasyonunda öneml� değ�ş�kl�kler yapılmasını gerekt�rm�şt�r. Bu değ�ş�kl�kler, yen� ek�pmanların
satın alınmasından z�yade, zaten laboratuvarda bulunan c�hazların kullanımının yen�den tasarlanması
şekl�nde olmuştur. Ayrıca rut�n m�krob�yoloj� testler� devam ederken, deney�ml� personel�n yen� �şe
alınan personel  �le �ş b�rl�ğ� �ç�nde çalışması ve hatta mesa� yapması �le süreç yönet�leb�lm�şt�r.
Kl�n�k m�krob�yoloj� laboratuvarları yaşanan COVID-19 salgınında olduğu g�b� ac�l durumlara
olağanüstü tepk� vererek uyum sağlama kapas�tes�ne sah�pt�r.

Makalede göze çarpan ver�ler:
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Ç�zelge. Mart 2020 boyunca SARS-CoV-2 tanısı �ç�n laboratuvara kabul ed�len örnekler�n medyan
sonuçlanma süreler�n�n zaman ç�zelges�
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Ant�korların saptanmasında IFA (�nd�rekt floresan ant�kor), WB (“western blott�ng”) ve MN
(m�kronötral�zasyon) testler� kullanılmıştır.
Semptomların başlangıcından sonra 4. günde serumda ant�kor saptanmamış ancak 9. ve 20. günlerde
sırasıyla IgG  1:80 ve 1:1280, IgM �se 1:80 ve 1:320 t�treler�nde tesp�t ed�lm�şt�r. 
WB yöntem�yle serum örneğ�nde 20. günde 1:200 d�lüsyonda SARS-CoV-2 N (nükleokaps�d), S (sp�ke)
ve E (zarf) prote�n bantları görülmüştür. 
SARS-CoV-2 özgül nötral�zan ant�kor sev�yeler� MN test� �le ölçülmüş ve s�topat�k etk� �le nötral�zasyon
değerlend�r�lm�şt�r. M�kronötral�zasyon test�, �ndeks vaka ve onun üç yakın temaslısında çalışılmıştır.
Hastalığın akut fazında h�ç nötral�zan ant�kor tesp�t ed�lmem�şt�r. Dördüncü gün �le 9. gün arasında
serokonvers�yon gel�şm�ş ve 20. günde �se 160’a kadar artmıştır (Tablo). Üç yakın temaslıdan alınan
serum örnekler�nde �se MN test� negat�f bulunmuştur.

F�nland�ya’dak� �lk SARS-CoV-2 olgusu, ülkeye 23 Ocak 2020  tar�h�nde g�r�ş yapan 30 yaşında Ç�nl� b�r
tur�stt�r. Hastada, 26 Ocak 2020 tar�h�nde burun akıntısı, m�de bulantısı, yüksek ateş (39 °C), hals�zl�k ve
öksürük g�b� orta ş�ddette semptomlar gel�şm�şt�r. Laboratuvar tanısı �ç�n, nazofar�ngeal örneklerde üç
hedef bölgeye [E (zarf), RdRp (RNA bağımlı RNA pol�meraz) ve N (nükleokaps�d)] yönel�k gerçek zamanlı
RT-PZR test� çalışılmıştır.

 
V�rüs �zolasyonu ve tüm genom d�z� anal�z� sonucu elde ed�len bulgular nelerd�r?

 
Semptomların başlangıcından sonra 4. gün alınan NF sürüntü ve NF asp�rat örnekler�nden, BGD-3
laboratuvar koşullarında, Vero E6 hücreler�nde SARS-CoV-2/F�nland�ya/1/2020 �zole ed�lm�şt�r. Yapılan tüm
genom d�z� anal�z�nde Wuhan-Hu-1 referans suşuna kıyasla b�r nükleot�d fark görülmüştür. Bu fark sp�ke
gl�koprote�n�n�n N-term�nal bölges�nde h�st�d�nden t�roz�ne değ�ş�m şekl�nded�r.

 
Ant�kor cevabının saptanmasında kullanılan yöntemler ve elde ed�len bulgular nelerd�r?

 

SARS-CoV-2 Enfeks�yonu Sırasında Seroloj�k ve
Moleküler Bulgular: F�nland�ya'da İlk Vaka Çalışması,
Ocak-Şubat 2020
 
Serolog�cal and molecular f�nd�ngs dur�ng SARS-CoV-2 �nfect�on: the f�rst
case study �n F�nland, January to February 2020
 
Haver� A et al. (Euro Surve�ll 2020 Mar; do�: 10.2807/1560-
7917.ES.2020.25.11.2000266)
 
Derleyen: Dr. Sedat Vez�r (Ankara Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�, 
Tıbb� M�krob�yoloj� AD)

Tablo. SARS-CoV-2 enfeks�yonu olan �lk vakanın laboratuvar ver�ler�, F�nland�ya, Ocak-Şubat 2020
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COVID-19’un Laboratuvar Tanısında Preanal�t�k ve
Anal�t�k Süreçler�n Potans�yel R�skler�
 
Potent�al preanalyt�cal and analyt�cal vulnerab�l�t�es �n the
laboratory d�agnos�s of coronav�rus d�sease 2019 (COVID-19)
 
L�pp� G et al. (Cl�n Chem Lab Med Mar 2020; do�: 10.1515/cclm-2020-0285) 
 
Derleyen: Dr. Sev�m Meşe (İstanbul Ün�vers�tes� İstanbul Tıp Fakültes�, Tıbb�
M�krob�yoloj� AD, V�roloj� ve Temel İmmunoloj� BD)

Hasta ve/veya örneğ�n tanımlanmamış veya doğru tanımlanmamış olması 
Öner�len �şlemlere doğrudan uyulmaması (yanlış eküvyonların kullanılması, kl�n�k örneğ�n uygun
şek�lde alınmaması, yeters�z m�ktarda alınmış olması, materyal�n uygun olmayan tüplere
yerleşt�r�lmes�, kontam�nasyon vb.)
Kl�n�k örneğ�n taşıma ve saklama koşullarının uygun olmaması (hasar görmes�, soğuk z�nc�r kurallarına
uyulmaması, uzun taşıma süres�)
İnh�b�tör etk�ye neden olab�lecek hücresel b�leşenler�n ve katkı maddeler�n�n varlığı 
P�petleme hataları, çapraz kontam�nasyon ve örnek hazırlama veya al�kotlama sırasında oluşab�lecek
hatalar
Örnek kontam�nasyonu
Hastanın ant�retrov�ral tedav� alması

WHO ve CDC tarafından öner�len tarama ve doğrulama amaçlı kullanılacak gen bölgeler� Tablo’da
ver�lm�şt�r.
Mevcut olan SARS-CoV-2 RT-PZR testler�n�n tanısal doğruluğu opt�malden daha düşük olab�l�r (<% 100).
SARS-CoV-2 RT-PZR test� negat�f olup BT bulguları poz�t�f olan hastalar olab�lmekted�r. Hastaneye yatış
sırasında tekrarlanan sürüntü testler�n�n, bu tür hastaların heps�nde kademel� olarak poz�t�f hale
geld�ğ� ve ortalama 5.0 ± 2.7 gün poz�t�fl�k süres�n�n olduğu göster�lm�şt�r.
SARS-CoV-2 k�net�ğ� göz önünde bulundurulursa RT-PZR test�n�n başlangıçta negat�f saptanması
şaşırtıcı değ�ld�r. Hastalığın �nkübasyon süres�n�n yaklaşık 6 gün (IQR, 2-11 gün) olduğu ve semptom
başlangıcı �le hastaneye yatış arasındak� ortalama süren�n 7 gün (IQR, 4-8) olduğu b�l�nmekted�r.
Ayrıca semptomların yaklaşık 13 gün (IQR, 5-24 gün) sürdüğünü ve bu süren�n ağır kl�n�ğ� olan
olgularda 16 güne (IQR, 10-20 gün) kadar uzadığını gösteren kanıtlar vardır.
Boğaz sürüntü örnekler�ne kıyasla daha yüksek v�ral yükün olduğu burun örnekler�nde, semptomlar
başladıktan kısa b�r süre sonra v�rüs saptanab�l�r. Bu durum asemptomat�k hastalar �ç�n de geçerl�d�r.
Ayrıca, bazı hastalarda semptomların kaybolması ve �y�leşmeden b�rkaç gün sonra da v�rüs atılımı
devam edeb�l�r. SARS-CoV-2 �le enfekte olan hastalarda bulaştırıcılık süres�n�n (SARS-CoV-2'n�n �lk
poz�t�f saptanmasından v�ral tem�zlenmeye kadar geçen süre) 6 gün (IQR, 2-12 gün) olduğu ve
semptomat�k hastalarda bu süren�n 12 güne (IQR, 12-14) kadar uzadığı göster�lm�şt�r.

Makalen�n amacı ned�r?
 

SARS-CoV-2 enfeks�yonunun tanısı �ç�n rRT-PZR test�n�n preanal�t�k ve anal�t�k aşamalarında yaşanan
sorunlar değerlend�r�lm�şt�r.

 
Preanal�t�k hatalar nelerd�r?

       

 
Tanıda kullanılan RT-PZR testler� ve bu testler�n doğruluğunu etk�leyen faktörler nelerd�r?
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Semptomların görülmed�ğ� ya da haf�f-orta derecede semptomların olduğu enfeks�yonun başlangıç
dönem�: Bu dönemdek� yalancı negat�fl�k, v�rüs atılımı başladığını ancak RT-PZR test� �le
saptanamayacak düzeyde düşük olduğunu göstermekted�r.
Semptomların haf�fled�ğ� veya ortadan kalktığı, enfeks�yonun uzamış olduğu dönem: Enfeks�yonun
bu son evres�nde, RT-PZR testler�n�n anal�t�k duyarlılığın altında olmasına rağmen v�rüs atılımı devam
edeb�l�r (Şek�l).

Düşük v�ral yük �le �l�şk�lend�r�leb�len yalancı SARS-CoV-2 negat�fl�ğ� ne zaman gözlen�r?
 

Tablo. COVID-19 tanısında WHO ve CDC’n�n rRT-PZR tanı testler�n�n karşılaştırılması

Şek�l. SARS-CoV-2 enfeks�yonu sırasında v�ral yük dağılımı, kl�n�k sey�r ve rRT-PZR testler�n�n
poz�t�fl�ğ� arasındak� �l�şk�
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Koronav�rüs RdRp’s� hata yapmaya eğ�l�ml� olup mutasyon gözleneb�l�r. SARS-CoV-2’n�n evr�m sürec�
devam etmekte, d�kkate değer ölçüde v�ral çeş�tl�l�k gözlenmekted�r. Bu durum b�reysel �mmün
yanıtta, patojen�tede ve bulaşmada heterojen b�r tablo oluşmasına ve RT-PZR’de yanlış negat�fl�ğe
neden olab�l�r.

Pr�mer-prob uyumsuzluğu
Uygun olmayan PZR döngü koşulları dah�l olmak üzere c�haz arızaları
Uygun olmayan ya da yeters�z örnek kullanımı
Homolog d�z� bölgeler�ne özgül olmayan bağlanmaların meydana gelmes�
Sonuçların yanlış yorumlanması 

Yalancı negat�f test sonuçlarının v�rüsün evr�m� �le �l�şk�s� var mıdır?
 

 
 RT-PZR testler�n�n doğruluğunu etk�leyen d�ğer faktörler nelerd�r?

 

 
 

RT-PZR test�n�n val�dasyonu zorunludur.
Asemptomat�k b�reylerde, RT-PZR'ın poz�t�fleşmes�nden önce BT değ�ş�kl�kler� gözleneb�l�r.
Dolayısıyla bel�rl� aralıklarla (günlük/�k� günde b�r) solunum örnekler�nden RT-PZR çalışılmalıdır.
NF ve OF sürüntü örnekler�n�n alınması, taşınması ve saklanması konusunda sağlık personel�ne
gerekl� eğ�t�mler ver�lmel�, tal�matlar sağlanmalıdır.
Dış kal�te değerlend�rme programları, anal�t�k sürec� �zlemek amacıyla mümkün olan en kısa sürede
oluşturulmalıdır.
En yüksek doğru tanı sağlayacak v�ral genom bölgeler� bel�rlenmel�d�r.

Bu makalen�n çıktıları nelerd�r?
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RT-PZR k�t� üret�c�ler� çoğunlukla b�rden fazla gen bölges�n�n araştırılmasını hedeflem�şt�r. 
En sık kullanılan hedef gen bölgeler� zarf (E), nükleokaps�t (N), sp�ke (S), RNA-bağımlı RNA pol�meraz
(RdRp), ve ORF1 genler�d�r.
Bu bölgeler� hedef alan testler�n duyarlılıkları farklılıklar göstermekted�r.

Ct, PZR’de floresan s�nyal� üret�lmes� �ç�n gereken ampl�f�kasyon döngü sayısıdır. 
Ct değer� 40’tan düşük �se test sonucu poz�t�f olarak rapor ed�l�r. 
Ct değer�n�n düşük olması, örnektek� v�ral RNA’nın yüksek m�ktarda olduğunun gösterges�d�r. 
Ağır seyreden olgularda elde ed�len Ct değerler�, haf�f olguların Ct değerler�nden daha düşüktür.

Genell�kle semptomat�k olguların NF sürüntüsünde, semptomların 1. gününde v�ral RNA saptanab�l�r ve
b�r�nc� haftada z�rve değere ulaşır. Poz�t�fl�k 3. haftaya doğru azalmaya başlar ve daha sonra tesp�t
ed�lemez sev�yelere düşer.
Haf�f olguların çoğunda PZR negat�fleşse b�le 3. hafta sonrasında poz�t�fl�k devam edeb�l�r.
Poz�t�f sonuç sadece v�ral RNA'nın saptandığı anlamına gel�r. Her zaman canlı v�rüs varlığını
göstermez.

Bazı olgularda �lk poz�t�f test�n ardından 6. haftadan sonra b�le v�ral RNA tesp�t ed�lm�şt�r.
24 saat arayla yapılan �k� ardışık negat�f PZR test�nden sonra poz�t�fl�k saptanan olgular vardır. Bunun
sebeb�n�n b�r test hatası, reenfeks�yon veya reakt�vasyon olup olmadığı bel�rs�zd�r. 
9 hastayı kapsayan b�r çalışmada, hastalığın başlangıcından 8 gün sonra v�rüs kültürü başarılı
olmamıştır k�, bu durum �lk haftadan sonra enfekt�v�ten�n azalması �le uyumludur.

PZR poz�t�fleşme sürec� NF sürüntü dışındak� örneklerde farklıdır. 
Balgam örnekler�nde PZR poz�t�fl�ğ�, NF örnekler� negat�fleşt�kten sonra devam edeb�lmekted�r.
Yapılan b�r çalışmada enfekte hastaların %57’s�nde dışkıda PZR poz�t�fl�ğ� saptanmış olup, NF
negat�fleşt�kten sonra 4-11 gün dışkıda poz�t�fl�ğ�n devam ett�ğ� saptanmıştır. Bu durum hastalığın kl�n�k
ş�ddet� �le �l�şk�lend�r�lmem�şt�r. Balgam ve ga�ta poz�t�fl�ğ�n� benzer saptayan çalışmalar da vardır.

V�rüs genom d�z�s�ne özgül pr�merler�n kullanılması sebeb�yle testler�n özgüllüğü %100'dür.
Örnek alma zamanlamasının uygunsuzluğuna ve örnek alma tekn�ğ�ndek� yanlışlıklara (özell�kle NF
örneklerde) bağlı olarak yalancı negat�f sonuç elde ed�leb�l�r.
Tekn�k hatalar ve reakt�f kontam�nasyonu neden�yle yanlış poz�t�f sonuçlar olab�l�r.

RT-PZR testler�n�n duyarlılıkları testte kullanılan hedef gen bölges�ne göre farklılık göster�r m�?
 

 
Döngü eş�k (Ct; “Cycle threshold”) değer� ned�r? Nasıl değerlend�r�lmel�d�r?
 

 
Hastalık sürec�nde SARS-CoV-2 RNA poz�t�fl�ğ� nasıl seyreder?
 

 
Uzamış RNA poz�t�fl�ğ� ya da negat�fleşen RNA’nın tekrar poz�t�fleşmes� nasıl değerlend�r�leb�l�r?
 

 
RNA poz�t�fl�ğ�n�n saptanab�lmes� �ç�n örnek türü ve test zamanlaması öneml� m�d�r?

 

 
PZR test�n�n duyarlılığı ve özgüllüğü nasıldır?

 

 

SARS-CoV-2 Tanı Testler�n�n Yorumlanması
 
Interpret�ng D�agnost�c Tests for SARS-CoV-2
 
Sethuraman et al. (JAMA 6 May 2020; do�: 10.1001/jama.2020.8259)
 
Derleyen: Dr. Yeş�m Beşl� (VKV Amer�kan Hastanes�, İstanbul)
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En yüksek ant�kor cevabının v�rüsün en bol prote�n� olan nükleokaps�te (NC) karşı olması neden�yle NC
ant�korlarını saptayan testler�n duyarlılığı en yüksekt�r. 
Sp�ke prote�n�n�n reseptör bağlanma bölges�ne (RBD-S) karşı oluşan ant�korların daha özgül ve
nötral�zan özell�kte olması beklen�r.  Dolayısıyla b�r veya her �k� ant�jen�n kullanılması IgG ve IgM'n�n
saptanma duyarlılığını arttırır.
Ant�korlar SARS-CoV ve d�ğer koronav�rüslerle çapraz reaks�yon göstereb�l�r.

 
ELISA temell� ant�kor testler�n�n tanısal güven�l�rl�ğ� ne orandadır?
 
ELISA bazlı IgM ve IgG ant�kor testler�, COVID-19 tanısı �ç�n %95'ten fazla özgüllüğe sah�pt�r. Test�n �lk PZR
test� yapıldığında ve bundan 2 hafta sonra alınan �k� farklı serum örneğ�nden çalışılması tanısal doğruluğu
daha da artırab�l�r.
 
Hang� ant�jene karşı oluşan ant�korlar saptanır ve bunun test performansına etk�s� ned�r?
 

 
Ant�korlarının saptanmasında hızlı testler�n yer� ned�r?
 
Hızlı testler�n kal�tes� değ�şkenl�k göster�r. B�rçok üret�c�, test üret�m�nde kullanılan ant�jenler�n yapısını
b�ld�rmem�şt�r. Bu testler tamamen kal�tat�f olup sadece SARS-CoV-2 ant�korlarının varlığını göstereb�l�r.
 
Nötral�zan ant�korların göster�lmes�nde hang� yöntem kullanılab�l�r?
 
Sadece nötral�zasyon test� �le tey�t ed�leb�l�r. Ancak, ELISA �le saptanmış yüksek IgG t�treler�n�n nötral�zan
ant�korlar �le poz�t�f korelasyon gösterd�ğ� göster�lm�şt�r. 
 

 
 

 
 
 Mevcut ver�ler kullanılarak, COVID-19'un saptanmasında kl�n�k olarak yararlı olacak tanı testler�

zaman ç�zelges� hazırlanmıştır (Şek�l).
Mevcut ver�ler�n çoğu, bağışıklığı baskılanmamış yet�şk�n popülasyonuna a�tt�r. PZR poz�t�fl�ğ� ve
serokonvers�yon süres�, tanı konulmamış asemptomat�k b�reyler, çocuklar ve d�ğer gruplarda
değ�şeb�l�r.
Hem asemptomat�k hem de semptomat�k k�ş�lerde bağışıklığın ne kadar sürdüğü konusu hala
aydınlanmamıştır.

Makalede göze çarpan ver�ler:
 

 
 

Şek�l. Semptomların başlangıç zamanına göre SARS-CoV-2 tanı test sonuçlarının hastalık sürec�nde
tahm�n� değ�ş�m�
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COVID‐19 tanısıyla hastanede yatan 610 hasta retrospekt�f olarak değerlend�r�lm�şt�r. BT sonucu v�ral
pnömon� �le uyumlu olan hastalara kl�n�k olarak COVID‐19 tanısı konulmuştur. 
Tüm hastalara yatış önces� far�nks sürüntü örneğ�nden RT‐PZR test� yapılmıştır. RT‐PZR test� poz�t�f olan
hastalar doğrulanmış COVID‐19 olarak tanımlanmıştır (şüphel� poz�t�f har�ç). 
İlk RT-PZR test�   negat�f, şüphel� poz�t�f veya zayıf poz�t�f olan hastaların testler� b�r veya �k� gün sonra
tekrarlanmıştır. 
İlk    RT‐PZR test� poz�t�f olan hastalarda kl�n�k semptomlar düzeld�kten sonra test tekrar ed�lm�şt�r.
Elde ed�len sonuçlar Tablo 1-2 ve Şek�l 1-2’de ver�lm�şt�r.

Çalışmada BT bulgularına dayanarak COVID-19 tanısı alan 610 hastaya uygulanan SARS‐CoV‐2 RT-PZR
test sonuçlarının değ�şkenl�ğ� (stab�l�te sorunları) araştırılmıştır.

 
Hastalara nasıl tanı konuldu ve PZR test� ne sıklıkla uygulandı? 

 

 
 

 

SARS-CoV-2  RT-PZR Test Sonuçları Dalgalı
Sey�r Göstereb�l�r m�?
 
Stab�l�ty �ssues of RT‐PCR test�ng of SARS‐CoV‐2 for
hosp�tal�zed pat�ents cl�n�cally d�agnosed w�th COVID‐19
 
L� Y et al. (J Med V�rol 2020 Mar 26; do�: 10.1002/jmv.25786)
 
Derleyen: Dr. Ayşe Arslan (Akden�z Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�, 
Temel İmmünoloj� B�l�m Dalı

Tablo 1. Ardışık �k� RT‐PZR test sonucu poz�t�f olmayana 12 hastanın RT‐PZR sonuçlarının dağılımı

P: poz�t�f; 
N: negat�f; 
D: şüphel� poz�t�f; 
NA: sonuç yok 
*poz�t�f olmayan sonuçlar
şüphel� poz�t�f ve negat�f
sonuçları �çermekted�r

Tablo 2. Değ�şken RT‐PZR sonucu olan 17 hastanın RT‐PZR sonuçlarının dağılımı
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Şek�l 2A. RT‐PZR sonuçlarındak�
değ�ş�mler�n görülme sıklığı

Şek�l 2B. RT‐PZR sonuçlarındak�
değ�ş�mler�n ortalama görülme
aralıkları

Şek�l 1. RT‐PZR test sonuçlarının dağılımı 
A. Tüm hastaların �lk RT‐PZR sonuçlarının
dağılımı
B. İlk test sonucu negat�f olan hastaların
�k�nc� test�n�n sonuçlarının dağılımı 
C. İlk RT‐PZR test� poz�t�f olmayan 12
hastanın sonuçları
D. Farklı zamanlarda tutarsız PZR sonucu
elde  d�len 17 hastaya a�t sonuçlar

Negat�f sonuçların üç kez tekrardan sonra negat�f olmayan (poz�t�f ve şüphel� poz�t�f dah�l) sonuçlara
dönüşeb�ld�ğ� görülmüştür (Şek�l 2A).
Dördüncü testten sonra, h�çb�r negat�f sonuç poz�t�fe dönmem�ş, sadece şüphel� poz�t�f saptanmıştır
(Şek�l 2A).
Beş�nc� testten sonra, ne şüphel� poz�t�fler ne de negat�f sonuçlar poz�t�fe dönmem�şt�r (Şek�l 2B).
“Poz�t�f‐şüphel� poz�t�f‐negat�f” paternler, “negat�f‐ şüphel� poz�t�f‐poz�t�f” paterne göre daha uzun
aralıklarla tak�p ed�lm�şt�r (Şek�l 2B).

Çalışmada d�kkat� çeken değ�şken RT-PCR test sonuçlarına örnekler:
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COVID‐19 hastalarında RT‐PZR test�nde yüksek oranda yalancı negat�fl�k saptanmıştır.
RT‐PZR sonuçlarının dalgalı b�r sey�r gösterd�ğ� tesp�t ed�lm�şt�r (Nedenler�; yeters�z örnek, örneğ�n
�şlenmes� sırasında yapılan laboratuvar hatası veya örnek transportu �l�şk�l� sorunlar olab�l�r).
Test sonucu negat�f b�le olsa solunum yetmezl�ğ�, şok veya çoklu organ yetmezl�ğ� olan kr�t�k
hastalar yoğun bakım ün�tes�ne aktarılmalıdır. 
Ardışık �k� negat�f sonuçtan sonra 18 hastanın RT-PZR test� poz�t�f bulunmuştur. Dolayısıyla SARS‐
CoV‐2 bulaşma r�sk�n� azaltmak �ç�n hastaların taburcu olduktan sonra b�rkaç gün �zole ed�lmes�
öner�l�r.
Far�nks sürüntü örnekler�nden yapılan RT‐PZR test sonuçları değ�şkenl�k göstermekted�r. Dolayısıyla
RT-PZR test� tanı, tedav�, �zolasyon, �y�leşme/taburculuk ve transfer �ç�n tek b�r gösterge olarak kabul
ed�lmemel�d�r.

Sonuç:
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COVID-19 Hastalık Ş�ddet�ne Göre Nükle�k As�t ve
Seroloj� Test Sonuçlarının Uzun Dönem İzlem�nde
Saptanan Farklı Paternler
 
D�fferent long�tud�nal patterns of nucle�c ac�d and serology
test�ng results based on d�sease sever�ty of COVID-19 pat�ents
 
Yongchen Z et al. (Emerg M�crobes Infect 2020;9(1):833-836;
do�:10.1080/22221751.2020.1756699)
 
Derleyen: Dr. Emre Özkarataş (Çukurova Ün�vers�tes�, Temel İmmünoloj�
B�l�m Dalı)

Çalışmaya 11 (%52,4) kl�n�ğ� ağır olmayan COVID-19 hastası, 5 (%23,8) kl�n�ğ� ağır COVID-19 hastası ve 5
(%23,8) SARS-CoV-2 �le enfekte/asemptomat�k olgu olmak üzere 21 hasta dah�l ed�lm�şt�r. 
RNA test� �ç�n boğaz sürüntüler�n�n yanı sıra anal sürüntü örnekler� de alınmıştır. 
V�ral RNA, RT-PZR k�t� (BGI Genom�cs, Pek�n, Ç�n) �le test ed�lm�şt�r. 
SARS-CoV-2 sp�ke prote�n� ve nükleokaps�d prote�n�ne karşı gel�şen IgG ve IgM yanıtları, altın
�mmünokromatograf� yöntem� (Innov�ta Co., LTd, Ç�n) �le test ed�lm�şt�r. 

Üç hasta grubunda serokonvers�yon patern� farklıdır. 
Kl�n�ğ� c�dd� ve c�dd� olmayan �k� hasta grubunda da hastanede yatış süres�nce ya da tak�p sırasında
serokonvers�yon saptanmıştır. Bu da b�ze COVID-19 hastalarında NA testler�n�n yanı sıra seroloj�k
testler�n de kullanılab�leceğ�n� düşündürtmekted�r.
Asemptomat�k b�reylerde �se sadece b�r k�ş�de serokonvers�yon görülmüştür.

Gruplar arasında �stat�st�ksel b�r fark olmamasına rağmen, kl�n�ğ� ş�ddetl� olmayan hasta grubunda,
kl�n�ğ� ağır hasta grubuna ve asemptomat�k olgulara kıyasla solunum yolu sürüntü örnekler�nde RNA
negat�fleşmes� daha erken meydana gelm�şt�r (Tablo). 
Asemptomat�k olgularda, COVID-19 hastalarına kıyasla uzamış v�ral yayılım saptanmıştır. 
Solunum yolu örnekler� negat�fleşt�kten haftalar sonra anal sürüntü örnekler�nde poz�t�fl�k devam
etm�şt�r.

Tüm semptomat�k hastalar taburculuk anında veya tak�p dönem�nde seropoz�t�f bulunmuştur.
Kl�n�k tablosu ağır olmayan 11 hastanın 8'�nde (%72,7), �lk ant�kor yanıtları, RNA negat�fleşmes� olduğu
sırada meydana gelm�şt�r. Bu durum, ant�kor yanıtlarının özell�kle kl�n�ğ� ağır olmayan hastalarda v�ral
klerens� kolaylaştırab�leceğ�n� düşündürtmekted�r.
Kl�n�k tablosu ağır olan hastalarda ant�kor cevabı �lk 2 haftada meydana gelm�şt�r. Beş hastanın 3’ünde
v�ral klerens önces� IgG oluşmuştur.

 
Üç hasta grubunda serokonvers�yon farklı seyretm�ş m�d�r?

 

 
V�ral RNA poz�t�fl�k süres� �le hastalığın ş�ddet� arasındak� �l�şk� anlamlı mı?

 

 
Ant�kor yanıtı her zaman v�ral klerens� m� göster�r?
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Serokonvers�yon çalışma gözlem sürec� boyunca yan� en az 6 hafta boyunca saptanmıştır.

Beş asemptomat�k taşıyıcının dördünde �zlem dönem� boyunca serokonvers�yon gözlenmem�şt�r. 
Bu seronegat�fl�ğ�n, asemptomat�k taşıyıcılarda düşük düzeyl� v�ral yükten kaynaklanması
mümkündür, ancak yanlış poz�t�f nükle�k as�t test sonuçları göz ardı ed�lmemel�d�r.

İzlem dönem� boyunca semptomat�k hastaların tümünde serokonvers�yon gözlenmes�, yanlış negat�f
v�ral RNA test sonuçları da göz önüne alındığında, seroloj�k test�n semptomat�k hastalarda nükle�k as�t
test�ne tamamlayıcı olab�leceğ�n� göstermekted�r.

Çalışma küçük örneklem grubu �le sınırlıdır.
Kant�tat�f v�ral yük ve ant�kor t�treler� mevcut olmadığı �ç�n, ant�kor t�tres� ve başlangıçtak� v�ral yük
sev�yes�n�n hastalığın seyr�ne etk�s� b�l�nmemekted�r.

Serokonvers�yon kaç hafta gözlenm�şt�r?
 

 
Asemptomat�k taşıyıcılarda serokonvers�yon gözlen�yor mu?
 

 
Ant�kor test�n�n tanıdak� yer� ned�r?
 

 
Çalışmanın kısıtlılıkları nelerd�r?
 

Tablo. Enfekte b�reylere a�t demograf�k özell�kler, v�ral RNA yayılım süres� ve SARS-CoV-2
seroprevalansı. Ver�ler sayı=n (%) veya medyan (aralık) şekl�nde göster�lmekted�r.
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COVID-19 Hastalarında SARS-CoV2’ye Karşı Oluşan
Ant�kor Yanıtları
 
Ant�body responses to SARS-CoV-2 �n pat�ents of novel coronav�rus
d�sease 2019
 
Zhao et al. (Cl�n Infect D�s 28 March 2020;  do�: 10.1093/c�d/c�aa344) 
 
Derleyen: Dr. Özlem Ulusan Bağcı (Ege Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Hastanes�
Tıbb� Paraz�toloj�)

Serokonvers�yon eğr�s� �ncelend�ğ�nde hastalığın başlangıcından 1 ay sonra total ant�kor düzey�n�n ve
IgM’n�n poz�t�fleşme oranının %100’e ulaştığı saptanmıştır.
Total ant�kor, IgM ve IgG �ç�n ortalama serokonvers�yon süres� sırasıyla 11, 12 ve 14 gün olarak
bulunmuştur. 
Total ant�kor düzey�nde görülen serokonvers�yon IgM ve IgG’den daha hızlı gerçekleşm�şt�r (p<0.05).
Bunun neden� test aşamasında ç�ft ant�jen kullanılması olab�l�r.
İlk 7 gün �ç�nde PZR testler�n�n duyarlılığı en yüksekken (%66,7), ant�kor testler�n�n duyarlılığı %38,3
olarak saptanmıştır. Ancak hastalığın başından 8 gün sonra ant�kor testler�n�n duyarlılığı, PZR
testler�n� geçm�ş ve 12 gün sonra %90’a ulaşmıştır.
8-14. gün: Ant�kor testler�n�n duyarlılığı moleküler testler�n duyarlılığından yüksekt�r (Total ant�kor, IgM
ve IgG testler�n duyarlılığı sırasıyla %89,6, %73,3 ve %54,1’d�r).
15-39. gün: Total ant�kor, IgM ve IgG test duyarlılığı sırasıyla %100, %94,3 ve %79,8 �ken, moleküler
testler�n duyarlılığı sadece %45,5’t�r.

Seroloj�k testler PZR’n�n yer�n� alab�l�r m�?
 
Tanıda BT akc�ğer bulguları, CRP yüksekl�ğ�, lökos�t düşüklüğü yol göster�c� olmakla b�rl�kte, d�ğer
pnömon� etkenler�nden ayırmakta yeterl� değ�ld�r. PZR test�n�n duyarlılığı örnek türü, örnek alma şekl�,
hastalığın evres�, kullanılan test�n özell�kler� g�b� b�rçok etkene göre değ�ş�kl�k göstermekted�r. Kl�n�k
ve/veya radyoloj�k olarak SARS-CoV-2 tanısı konan olgularda negat�f sonuç elde ed�leb�lmekted�r. Seroloj�k
testler�n SARS-CoV-2 tanısında kullanılab�lmes� �ç�n öncel�kle COVID-19 hastalarında ant�kor yanıtlarının
araştırılması gerekmekted�r. Çalışmada bu amaçla COVID-19 tanısında seroloj�k testler�n yer�
araştırılmıştır.
 
Nasıl b�r yöntem �zlenm�şt�r?

 
Çalışmada PZR poz�t�f 173 COVID-19 hastasından alınan kan örnekler�nde sandv�ç ELISA yöntem�yle total
ant�kor, IgG ve IgM düzeyler�ne bakılmıştır. Test�n özgüllüğü total ant�kor, IgG ve IgM �ç�n sırasıyla %99,1,
%98,6 ve %99 olarak bel�rlenm�şt�r.

 
Ant�kor testler�n�n duyarlılığı zamana bağlı nasıl b�r değ�ş�kl�k gösterm�şt�r?

 

Ant�kor testler� kl�n�k veya radyoloj�k olarak COVID-19 tanısı almış ancak PZR sonucu negat�f
hastalarda tanıya yardımcıdır.
Yüksek ant�kor t�tres�, yaş ve eşl�k eden d�ğer hastalıklardan bağımsız olarak kötü prognoz gösterges�
olab�l�r.
Moleküler ve seroloj�k testler�n b�rl�kte kullanılmasının tanıda duyarlılığı artıracağı düşünülmüştür.
Ant�kor testler�  ep�dem�yoloj�k çalışmalarda da kullanılab�l�r.
Kl�n�k tablo düzeld�kten sonra hastalardan serum alınamadığı �ç�n ant�kor yanıtının ne kadar devam
ett�ğ� bel�rlenemem�şt�r.

Sonuç:
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Şek�l 1. Tems�l� COVID-19
hastalarında v�ral RNA ve
ant�korların, hastalığın
başlangıcından �t�baren 
 d�nam�k prof�l�

Şek�l 2. Hastalık başlangıcından �t�baren COVID-19 hastalarında
SARS-CoV-2'ye karşı ortalama ant�kor sev�yeler�
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Semptomların başlangıcından sonra 17-19. günde hastaların %100’ünde IgG poz�t�fl�ğ� saptanmıştır.
IgM �se hastaların %94,1’�nde 20-22. günde en üst sev�yede tesp�t ed�lm�şt�r (Şek�l 1a).
Semptomların başlangıcından sonrak� üç hafta boyunca v�rüse özgül IgG ve IgM ant�korlarında artış
görülmüştür. Hastalığın üçüncü haftası ve sonrasında, hastalığın �lk üç haftasındak� düzeye göre IgM
düzeyler� haf�f b�r azalma gösterm�şt�r (Şek�l 1b). 
Kl�n�ğ� c�dd� olan olgularda IgG ve IgM düzeyler� daha yüksek saptanmıştır. Ancak semptomların
başlangıcının �k�nc� haftasından sonra sadece IgG t�treler�nde �stat�st�ksel olarak anlamlı b�r fark
görülmüştür (Şek�l 1c).  
IgG sev�yeler�n�n plato yaptığı t�treler 20 kattan fazla olmak üzere hastalar arasında farklılık
gösterm�şt�r. IgM �ç�n de farklı plato prof�ller� �zlenm�şt�r.

SARS-CoV-2’ye karşı ant�kor cevabı kaçıncı günde oluşur ve hastalık boyunca seyr� nasıldır?
 

 

COVID-19 Hastalarında SARS-CoV-2’ye Karşı Oluşan
Ant�kor Yanıtı
 
Ant�body responses to SARS-CoV-2 �n pat�ents w�th COVID-19
 
Long QX et al. (Nat Med 29 Apr�l 2020; do�: 10.1038/s41591-020-0897-1)
 
Derleyen: Dr. Mehmet Soylu (Ege Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�, 
Tıbb� M�krob�yoloj� AD)

Şek�l 1. SARS-CoV-2'ye karşı oluşan
ant�kor yanıtı.
(a) 262 hastadan alınan 363 serum
örneğ�nde semptomlar başladıktan
sonrak� günlerde v�rüse özgül IgG ve IgM
poz�t�fl�k oranlarının graf�ğ�.
(b) Semptomların başlangıcından �t�baren
oluşan ant�kor sev�yeler�, 
(c) Kl�n�ğ� c�dd� ve c�dd� olmayan hasta
gruplarında ant�kor sev�yeler�n�n
karşılaştırılması.
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Şek�l 2. SARS-CoV-2'ye karşı oluşan ant�korların serokonvers�yon zamanları
(a) Gözlem dönem�n�n başında seronegat�f olan 26 hastanın serokonvers�yon şekl�. 
(b–d), Üç farklı serokonvers�yon şekl�n� tems�len örnek altı hasta: (b) IgG ve IgM'n�n eş zamanlı
serokonvers�yonu; (c) IgG'den önce IgM serokonvers�yonu; (d) IgG'den önce IgM serokonvers�yonu.

Manyet�k kem�lüm�nesans enz�m �mmunoassay (MCLIA) yöntem� kullanılmıştır.
SARS-CoV’n�n sp�ke ant�jen�ne karşı çapraz bağlanma �zlenmezken nükleokaps�d ant�jen�ne karşı bazı
hastalarda çapraz bağlanmalar görülmüştür.

Taburcu oluncaya kadar tak�p ed�len hastalar arasında toplam serokonvers�yon oranı %96,8’d�r (61/63).
İk� hasta (anne-kız) �se hastaneye yatış sırasındak� IgG ve IgM negat�fl�ğ�n� tak�p süres� boyunca
korumuştur.
IgG veya IgM serokonvers�yonu semptomlar başladıktan sonrak� 20 gün �ç�nde meydana gelm�şt�r.
Hem IgG hem de IgM �ç�n ortalama serokonvers�yon zamanı 13. gündür.
Üç t�p serokonvers�yon gözlenm�şt�r (Şek�l 2a-d): IgG ve IgM'n�n senkron�ze serokonvers�yonuIgG’den
önce IgM serokonvers�yonu IgM’den önce IgG serokonvers�yonu

IgG ve IgM'n�n senkron�ze serokonvers�yonu
IgG’den önce IgM serokonvers�yonu
IgM’den önce IgG serokonvers�yonu

Çalışmada hang� yöntem kullanılmıştır ve çapraz reaks�yon saptanmış mıdır?
 

 
Hastalığın seyr� boyunca serokonvers�yon nasıl meydana gelm�şt�r?
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Hastalığın �lk haftasında, IgG seronegat�f olan hastaların %51,2's�nde serokonvers�yon
saptanırken; seropoz�t�f olan 18 hastanın sek�z�nde IgG t�treler�nde dört kat artış �zlenm�şt�r. 
COVID-19’lu hastaların %70,7’s�nde bel�rlenen kr�terlere uygun sonuçlar elde ed�lm�şt�r. 

Bu hastaların dördünden alınan �lk örneklerde IgG veya IgM poz�t�fl�ğ� saptanmıştır. Bu hastaların
üçünde �se SARS-CoV-2 enfeks�yonunun gösterges� olab�lecek şek�lde; ardışık olarak alınmış
örneklerde IgG ve/veya IgM artışı veya semptomlardan 2 hafta sonra tek b�r örnekte poz�t�f sonuç
elde ed�lm�şt�r.

RT-PZR sonucu poz�t�f olan 16 olguda ant�kor test� poz�t�f saptanmıştır.
RT-PZR sonucu negat�f olan olguların �se yed�s�nde (%4,3) v�rüse özgü IgG ve/veya IgM saptanmıştır. 

Semptomat�k hastalarda tanı amaçlı seroloj�k testlerden yararlanılab�l�r m�?
 

A.    DSÖ’nün MERS tanısında bel�rlem�ş olduğu serokonvers�yonun saptanması veya 4 kat ant�kor
t�tre artışı kr�terler� COVID-19’a uyarlanmış, hastalığın başlangıcında �lk örnek ve 2-3 hafta sonra �k�nc�
örnek alınarak 41 hasta tak�p ed�lm�şt�r. 

 
B.   Semptomları ve radyoloj�k bulguları COVID-19 �le uyumlu olup en az �k� ardışık örnekte v�ral RNA
negat�f olan 52 şüphel� vaka taranmıştır.

 
Asemptomat�k hastalarda tanı amaçlı seroloj�k testlerden yararlanılab�l�r m�?
 
COVID-19 hastaları �le yakın teması olan 164 k�ş�den:
 

 

Semptomlar başladıktan sonrak� 19 gün �ç�nde, hastaların %100'ünde IgG poz�t�fl�ğ� elde ed�lm�şt�r.
IgG ve IgM �ç�n serokonvers�yon aynı anda veya ardışık olarak meydana geleb�lmekted�r. IgG
serokonvers�yonu IgM’den önce olab�lmekted�r.
Hem IgG hem de IgM t�treler� serokonvers�yondan sonrak� 6 gün �ç�nde plato yapmaktadır.
Seroloj�k testler, RT-PZR sonuçları negat�f olan şüphel� hastaların tanısında ve asemptomat�k
enfeks�yonların tanımlanmasında yardımcı olab�l�r.

Makalede göze çarpan ver�ler:
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COVID-19 tanısında serum IgM ve IgG ant�korlarının duyarlılıkları sırasıyla %48,1 (13/27) ve %88,9
(24/27); özgüllükler� sırasıyla %100 (33/33) ve %90,9 (30/33)’dur.
IgM ve IgG ant�korlarının PPD'ler� sırasıyla %100 (13/13) ve %88,9 (24/27); NPD’ler�   %70,2 (33/47) ve
%90,9 (30/33)’dur.

Hastanede yatmayıp evde karant�naya alınan SARS-CoV-2 enfeks�yonundan şüphelen�len 33 hasta,
kontrol grubu olarak çalışmaya dah�l ed�lm�şt�r. 
Kontrol grubunda IgM ve IgG poz�t�fl�k oranları sırasıyla 0 (0/33) ve %9,1 (3/33) olarak saptanmıştır.
Poz�t�f saptanan üç hastada IgG t�treler� 15 AU/ml'den daha düşük tesp�t ed�lm�şt�r (cut off: 10 AU/ml).

Ardışık �k� negat�f PZR sonucu saptanan 34 hastada IgM ve IgG poz�t�fl�k oranları sırasıyla %55,9
(19/34) ve %94,1 (32/34) olarak saptanmıştır. IgG negat�f saptanan �k� hastada IgM de negat�f olarak
bulunmuştur. 
34 olguda medyan IgM ve IgG t�treler� sırasıyla 12,1 AU/ml (IQR 5,2-46,6 AU/ml) ve 132,2 AU/ml (IQR
65,5-179,1 AU/ml)  olarak tesp�t ed�lm�şt�r.

Retrospekt�f çalışmada COVID-19’da serumdak� ant�korların d�nam�k değ�ş�m� ve seroloj�k testler�n
tanıdak� değer� araştırılmıştır. Çalışmaya 43 enfeks�yonu poz�t�f, 33 enfeks�yon düşünülmüş ama negat�f
bulunmuş hasta dah�l ed�lm�şt�r. Serumda ant�kor varlığı, N ve S ant�jen�n�n kullanıldığı
kem�lüm�nesans �mmünoassay yöntem�yle araştırılmıştır.

 
Çalışmada seroloj�k testler �ç�n saptanan duyarlılık, özgüllük, poz�t�f pred�kt�f değer (PPD) ve
negat�f pred�kt�f değer (NPD) ned�r?

 

 
Kontrol grubunun IgM ve IgG poz�t�fl�k oranları nasıldır?

 

 
COVID-19 hastalarında �k� negat�f PZR sonucu ardından bakılan v�ral ant�kor sonuçları nasıldır?
 

  
Hastalarda v�rüsün negat�fleşmes� önces� ve sonrasında yapılan ant�kor testler�n�n poz�t�fl�k
oranlarında ve t�treler�nde anlamlı b�r değ�ş�kl�k var mıdır?
 
Hastalardan sadece 20's�nde v�rüs negat�f hale gelmeden önce seroloj�k testler yapılmıştır. V�rüsün
negat�fleşmes�nden önce ve sonra gerek IgM gerekse IgG poz�t�fl�k oranlarında öneml� b�r değ�ş�kl�k
saptanmamıştır. Ancak IgG’n�n t�tres�nde anlamlı b�r değ�ş�kl�k tesp�t ed�lm�şt�r (Tablo).

COVID-19’da Ant�korun Tanısal Değer� 
 
D�agnost�c value and dynam�c var�ance of serum ant�body �n coronav�rus
d�sease 2019
 
J�n Y et al. (Int J Inf D�s May 2020: p49-52; do�: 10.1016/j.�j�d.2020.03.065)
 
Derleyen: Dr. Alper Togay (SBÜ İzm�r Tepec�k EAH Tıbb� M�krob�yoloj�)
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Seroloj�k testler COVID-19 enfeks�yonunda etk�l� b�r yöntemd�r. 
COVID-19 hastalarda �lk olarak IgM poz�t�fl�k oranında hızlı yükselme saptanmıştır. IgG'de �se poz�t�fl�k
oranı %100’e ulaşmış ve tüm süreçte IgM’den daha yüksek tesp�t ed�lm�şt�r. 
IgG'n�n poz�t�fl�k oranı ve t�tre artışı, IgM'den daha yüksekt�r.
SARS-CoV-2 enfeks�yonundak� yüksek ant�kor t�treler�n�n daha �y� sonuçlarla �l�şk�l� olup olmadığı
daha büyük örneklemlerle araştırılmalıdır.

Makalede göze çarpan ver�ler:
 

 

Küçük örneklem büyüklüğü neden�yle, çalışma sonuçları d�kkatle yorumlanmalıdır.
Çalışmaya dah�l ed�len enfekte hastalar kl�n�ğ� ağır olmayan vakalar olduğundan, durumu ağır olan
hastalarda seroloj�k testler�n değer�n�n değerlend�r�lmes� gerek�r. 
V�ral seroloj�k saptama k�tler�n�n geç ulaşılab�l�r olması neden�yle semptomların başlangıcından
seroloj�k testler�n uygulanmasına kadar geçen süre uzamıştır. 
Taburcu ed�len b�reylere a�t tak�p ver�ler� sınırlıdır.

Çalışmanın kısıtlılıkları nelerd�r?
 

Şek�l: Farklı dönemlerde seroloj�k test poz�t�fl�k oranları ve SARS-CoV-2 v�ral yükü:
(A) Laboratuvar onayından seroloj�k test uygulanana kadar geçen gün sayısı 
(B) Semptomların başlangıcından seroloj�k test uygulanana kadar geçen gün sayısı
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Sağlıklı b�reylere kıyasla poz�t�f hasta serumlarında hem rN-IgG hem de rS-IgG değerler� daha yüksek
saptanmıştır.
rN-IgG, rS-IgG’den daha duyarlı bulunmuştur.
IgM değerler� kıyaslandığında �se hem rN-IgM hem de rS-IgM, poz�t�f hastaları kontrol grubundan ayırt
edeb�lm�şt�r. Bu nedenle PZR �le b�rl�kte IgM’y� kullanmak faydalı olab�l�r.
Duyarlılık ve özgüllük sırasıyla rN-IgG �ç�n %97,9 ; %99,7, rS-IgG   �ç�n %95,7 ; %85,7, rN-IgM �ç�n %97,9 ;
%99,7,  rS-IgM �ç�n %89,1  ;  %97 olarak bulunmuştur.

IgG �ç�n duyarlılık ve özgüllük sırasıyla % 95,6 ve % 96,6 bulunurken IgM �ç�n %97,7 ve %95,2 olarak
bulunmuştur.

Serumda IgM ve IgG araştırılmasının COVID-19 tanısında kısıtlılığı, hastalığın başlangıcından �t�baren
geçen zaman sürec�nden etk�lenmes� ve duyarlılık ve özgüllüğünün azalmasıdır. Örneğ�n kan
numuneler� enfeks�yonun erken dönem�nde toplanırsa yanlış negat�f sonuçlar elde ed�leb�l�r.
İnterferon, romato�d faktör, özgül olmayan IgM g�b� d�ğer moleküller yanlış poz�t�f sonuca neden
olab�l�r.
SARS-CoV-2 ve SARS-CoV'un N prote�nler�n�n benzerl�ğ� yaklaşık %91,2’d�r. Dolayısıyla, SARS-CoV-2'n�n N
prote�n� �le d�ğer �nsan koronav�rüsler�ne karşı gel�şen ant�korlar arasında çapraz reaks�yon gel�şeb�l�r.
Dolayısıyla hem N prote�n� hem de S prote�n�n b�r arada kullanılması daha uygundur.

Çalışmanın amacı:
 

Koronav�rus sp�ke (rS) ve nükleokaps�d (rN) prote�nler�ne karşı gel�şen ant�korların serumdak�
konsantrasyonlarını test etmek �ç�n ELISA ve kem�lüm�nesans yöntemler� gel�şt�r�lm�şt�r. Bu çalışmada her
�k� �mmünoloj�k yöntem değerlend�r�lm�şt�r. Çalışmaya 47 COVID-19 poz�t�f hasta �le 300 sağlıklı b�rey dah�l
ed�lm�şt�r.

 
Çalışmadan elde ed�len bulgular nelerd�r? 

 
ELISA:

 

 
Kem�lüm�nesans test�:

 

 
ELISA veya kem�lüm�nesans testler�nde sonuçları etk�leyen faktörler nelerd�r?

 

 
 

COVID-19 Tanısında Serum IgM ve IgG’n�n Saptanması
 
Detect�on of serum IgM and IgG for COVID-19 d�agnos�s
 
Zhong L et al. (Sc� Ch�na L�fe Sc� 2020; 63(5); do�: 10.1007/s11427-020-1688-9)
 
Derleyen: Dr. Ayl�n İrem Somun (Hacettepe Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Tıbb�
M�krob�yoloj� AD)

Sonuç:
 
Çalışmada kullanılan �k� yöntem de uygulaması kolay ve mal�yet� düşük testlerd�r. Az m�ktarda serum
kullanılması yeterl�d�r. Dolayısıyla her �k� test de seroep�dem�yoloj�k �zlemde yaygın olarak kullanılab�l�r,
tanıda ve salgının kontrolünde öneml� b�r rol üstleneb�l�r.
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Şek�l. ELISA yöntem�yle sırasıyla rN-IgG, rS-IgG, rN-IgM, rS-IgM �ç�n elde ed�len A450 değerler� (A-D);
kem�lüm�nesans yöntem�yle sırasıyla IgG ve IgM �ç�n elde ed�len değerler (E, F); Aynı sırayla ELISA ve
kem�lüm�nesans yöntemler�yle elde ed�len ROC eğr�s� anal�z� sonuçları (G-L).
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 Kötü testler her zaman ver�ms�z olacaktır .
 Test�n uygulanacağı popülasyonda (örneğ�n sağlık çalışanları) �y� val�de testler�n etk�nl�ğ�
�ncelenmem�şt�r.
 Seroloj�k test sonuçlarının doğru şek�lde yorumlanab�lmes� �ç�n daha fazla deney�me �ht�yaç vardır.

Seroloj�k testler lateral akış kromatograf�s� veya ELISA bazlıdır. Bu testler genell�kle nükleokaps�d prote�n�
(N) ya da sp�ke prote�n�ne (S) karşı oluşan ant�korları saptarlar. 
 
COVID-19 hastalığının seroloj��k testler� �le �lg�l� sorunlar neler?
 
Semptomat�k hastalarda, semptomların başlangıcından sonrak� �lk b�r hafta ant�kor üret�m� tesp�t
ed�lememekted�r. PZR test� poz�t�f olan hosp�tal�ze hastalarda, 14-28 gün sonra IgG saptanması (%90
duyarlılık ve özgüllük) mümkündür. IgM ve IgA, IgG’ den 1-2 gün önce yükselmekted�r (gözlemsel b�r b�lg�). 
 
Bugüne kadar yapılmış çalışmalardan elde ed�len seroloj�k ver�ler büyük ölçüde hastanede yatan
hastalarla sınırlıdır ve asemptomat�k/haf�f semptomat�k hastalardak� seroloj�k bulguların, yatan
hastalardak� kadar �y� korelasyon göstermeme �ht�mal� bulunmaktadır.
 
Oluşan ant�korların koruyuculuktak� etk�nl�ğ� de b�r başka problemd�r.  Hastaneye yatan 3 hastadan 1’�nde,
üret�len ant�korların, v�rüsü nötral�ze edemed�ğ� göster�lm�şt�r. Bu durum reenfeks�yon durumunda
ant�kor varlığına rağmen koruyuculuk olamayab�leceğ�n� de ortaya koymaktadır.
 
Ant�kor test� sonucunun poz�t�f olması her zaman enfeks�yöz olmayan b�r durumu göstermemekted�r.
Özell�kle nötral�zan olmayan ant�kor varlığında hasta hala v�rüsü etrafa yaymaya devam ed�yor olab�l�r.
 
Tür �ç� moleküler heterojen�teye bağlı olarak duyarlılık ve özgüllükte değ�ş�mler gözleneb�l�r.
 
Performası �y� olmayan, kal�tes� düşük, d�ğer koronav�rüsler �le çapraz reaks�yon vereb�len testler ya da
tüket�c�ye doğrudan satışa sunulan ve kl�n�k korelasyonu tamamlanmamış   seroloj�k testler mevcut
p�yasada bulunmaktadır.
 
Çözüm İç�n Öneml� Basamaklar Nelerd�r?
 
SARS-CoV-2 seroloj�s� �ç�n gereken öneml� basamaklar şunlardır: 
 

1.
2.

3.

CDC’n�n �şe ger� dönme yönergeler� şu anda seroloj�k testler� �çermemekted�r.
Plazma tedav�s� �ç�n potans�yel donörler�n bel�rlenmes�nde seroloj�k testler�n rolü araştırılmaya
devam etmekted�r.
SARS-CoV-2 seroloj�k testler�n�n özell�kle yararlı olab�leceğ� b�r kl�n�k senaryo, anlamlı b�r kl�n�k
varlığında poz�t�f b�r seroloj�ye, tekrarlayan negat�f nükle�k as�t test�n�n eşl�k etmes� olab�l�r.

Makalede Göze Çarpan Ver�ler
 

SARS-CoV-2 Seroloj�k Testler� Şu Anda Güven�l�r m�?
 
Are SARS-CoV-2 Serolog�c Tests Safe R�ght Now?
 
Torres R et al. (Amer�can Journal Of Cl�n�cal Pathology 23 Apr�l 2020; do�:
10.1093/AJCP/AQAA071)
 
Derleyen: Dr. Selay Dem�rc� Duarte (Hacettepe Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�, 
Tıbb� M�krob�yoloj� AD)
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Çalışmada hasta yaşı �le v�ral yük arasında �l�şk� olup olmadığı araştırılmıştır. Bu amaçla 59.831 hasta
taranmış ve RT-PZR sonucu poz�t�f saptanan 3.712 (%6,2) hasta �k� farklı kategor�de �ncelenm�şt�r. B�r
kategor�de hastalar yaşlara göre 10 yıllık dönemlere (1-10, …,91-100) bölünmüş, d�ğer kategor�de �se hastalar
sosyal tabakalara  [okul önces� (0-6 yaş), �lk öğret�m (7-11 yaş), l�se (12-19 yaş), ün�vers�te (20-25 yaş), er�şk�n
(26-45 yaş), olgun (>45 yaş)] ayrılmıştır.
 
Her kategor�de bulunan hasta sayısı �le PZR poz�t�f hasta sayısı Tablo 1'de, v�ral yük dağılımları �se Şek�l 1’de
ver�lm�şt�r. Hastaların yaş dekadlarına ve yaş dönem� alt gruplarına göre v�ral yük dağılımlarına a�t
tanımlayıcı �stat�st�kler Tablo 2'de ver�lm�ş ve Şek�l 2'de kategor�zasyona göre şemat�ze ed�lm�şt�r.
 
SARS-CoV-2 v�ral yükünün yaş dekadları ya da yaş dönemler�ne göre dağılımında fark var mıdır?
 
Çalışmada 3 farklı anal�z yapılmış ve hastalar yaş dekadlarına ve yaş dönemler�ne göre �ncelend�ğ�nde
�stat�ksel olarak anlamlı b�r fark saptanmamıştır. Sadece Dunn test� �le, okul önces� dönem �le >45 yaş
grubu arasında farklılık saptanmıştır. Dolayısıyla, her �k� kategor�de de herhang� b�r alt grup arasında v�ral
yük açısından öneml� b�r fark bulunmamıştır (Tablo 2).

Hasta Yaşına Göre SARS-CoV-2 V�ral Yükünün Anal�z�
 
An analys�s of SARS-CoV-2 v�ral load by pat�ent age
 
Jones et al. (29.04.2020, prepr�nt)
 
Derleyen: Dr. Duygu Öcal (Ankara Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�, 
Tıbb� M�krob�yoloj� AD)

Şek�l 1. SARS-CoV-2 V�ral
yük h�stogramı: 
SARS-CoV-2 poz�t�f olan 3.712
örneğ�n RT-PZR sonuçları, Ct
değer�ne göre hesaplanan
v�ral yük (log10) sonuçları ve
parantez �ç�nde v�ral yüke
karşılık gelen Ct değerler�
ver�lm�şt�r.

Tablo 1. Yaş dekadlarına ve yaş dönemler�ne göre RT-PZR �le poz�t�f saptanan
k�ş� sayısı ve oranı
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Tablo 2. K1 ve K2'dek� v�ral yük dağılımlarını açıklayan �stat�st�kler

Şek�l 2. Kategor�lere göre
v�ral yük dağılımı 
 
A: 10’luk yaş grubuna göre
gruplandırılmıştır (K1):
Yaşlara a�t sınıf numaraları
X eksen�nde bel�rt�lm�ş ve
kategor�dek� k�ş� sayısı
parantez �ç�nde ver�lm�şt�r.
 
B: Yaş dönemler�ne göre
sınıflandırılmıştır (K2):
Yaşam dönem� sınıfları X
eksen�nde bel�rt�lm�ş ve
kategor�dek� k�ş� sayısı
parantez �ç�nde ver�lm�şt�r.
V�ral yük (log10), RT-
PZR’da elde ed�len Ct
değerler�ne göre
hesaplanmıştır.
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Çocuklarda SARS-CoV-2 saptanma oranları daha düşük müdür? Bu durum çocukların daha az
enfekte olduğunu ya da çocuklarda v�rüs atılımının az olduğunu göster�r m�?
 
Çalışmada genç yaş gruplarında PZR poz�t�fl�ğ� daha düşük oranda tesp�t ed�lm�şt�r (Şek�l 3). Ancak bu
durum testler�n genell�kle semptomları olan k�ş�lere yapılması �le �l�şk�l� olab�l�r. Dolayısıyla bu ver�ler yaşa
dayalı enfeks�yon prevelansını göstermemekted�r (Tablo 1). Çocuklarda hastalığın genelde
asemptomat�k/çok haf�f semptomlarla seyretmes� neden�yle çocuklara az test yapılmıştır. Test ed�len
çocuklarda SARS-CoV-2 saptanma oranının düşük olması, semptomlarının enfeks�yon �ç�n �y� b�r
bel�rley�c� olmadığını göstermekted�r. Aynı zamanda, semptomların olmaması v�rüs atılımının
bulunmadığı anlamına da gelmemekted�r.

Bu çalışma ver�ler� v�ral yükün gençlerde yet�şk�nlerden farklı olmadığını göstermekted�r.
Çocuklar,  yet�şk�nler kadar bulaştırıcı olab�l�r.
Bu sonuçlara dayanarak, mevcut durumda okulların ve anaokullarının yen�den açılması konusunda
d�kkatl� olunmalıdır.

Makalede göze çarpan ver�ler:
 

SARS-CoV-2 poz�t�f çocuklarda altta yatan hastalığı bulunup hastanede yatan �le hastalığı ayakta
geç�renler arasında v�ral yük açısından farklılık var mıdır?
 
Çalışmada SARS-CoV-2 poz�t�f saptanan, hastanede yatan, altta yatan başka hastalığı olan çocuklar �le
ayaktan geç�renler arasında v�ral yük açısından farklılık saptanmamıştır.

Şek�l 3. Okul önces� (0-6 yaş),
İlköğret�m (7-11 yaş), l�se (12-19
yaş), ün�vers�te (20-25 yaş),
yet�şk�n  26-45 yaş) ve olgun (45
yaş<) dönemler�nde RT-PZR �le
SARS-CoV-2 poz�t�f ve negat�f
saptanan k�ş� sayıları
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Çocuklarda COVID-19 Dah�l Koronav�rüs
Enfeks�yonları, Ep�dem�yoloj�, Kl�n�k Bulgular,
Tanı, Tedav� ve Korunma Seçenekler�n�n Gözden
Geç�r�lmes�
 
Coronav�rüs �nfect�ons �n ch�ldren �nclud�ng COVID-19, an
overv�ew of the ep�dem�ology, cl�n�cal features, d�agnos�s,
treatment and prevent�on opt�ons �n ch�ldren
 
Z�mmermann P et al. (Ped�atr Infect D�s J 2020;39:355–368;
do�:10.1097/INF.0000000000002660)
 
Derleyen: Dr. Nazlı Gürkan (Dokuz Eylül Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Tıbb�
M�krob�yoloj� AD)

Çocuklarda sık görülen HCoV'ler�n toplumdak� prevelansı %8 �ken hastanede yatan hastalarda %4-6
arasında değ�şmekted�r.
Üç yaş altı ve kalp hastalığı olan çocuklarda sık görülmekted�r.
Genel�kle çocuklukta serokonvers�yon gerçekleşmes�ne rağmen reenfeks�yonlar sıktır. D�ğer solunum
yolu v�rüsler�n�n aks�ne yaş �lerled�kçe prevalansında azalma olmaz. D�ğer solunum yolu v�rüsler�
(adeno-, boka-, r�no-, RSV, �nfluenza veya para�nfluenza g�b�) �le koenfeks�yon meydana geleb�l�r (%11-
46).
D�ğer solunum yolu v�rüsler� �le koenfekte olgularla kıyaslandığında tek patojen olarak HCoV
saptanan semptomat�k çocuklarda altta yatan b�r hastalık varlığı daha yüksek bulunmuştur. 
Her �k�-dört yılda b�r salgınlar şekl�nde döngüsel patern göstereb�l�r. Geç kış-erken bahar, sonbahar
veya kış ve bahar aylarında olmak üzere mevs�msel patern de görüleb�l�r.
SARS-CoV ve SARS-CoV-2 �ç�n çocuklardak� prevalans b�l�nmemekte, vaka ser�ler�nde varlığı rapor
ed�lmekted�r. SARS-CoV-2 19 yaş altında %2 oranında b�ld�r�lm�şt�r. MERS-CoV çocuklarda çok az sayıda
rapor ed�lm�şt�r.
Çocuklarda yen� HCoV enfeks�yonları daha az sıklıkta görülmekte ve daha haf�f seyretmekted�r. Bunun
sebeb� bulaş kaynaklarına daha az maruz kalmaları olab�leceğ� g�b�, asemptomat�k veya haf�f
semptomlu olmaları neden�yle bu yaş grubunda daha az test uygulanması olab�l�r.

İnsanlarda enfeks�yon yapan başlıca koronav�rüs türler� nelerd�r?
 

Sık olarak dolaşımda görülen koronav�rüslar HCoV2-229E, -HKU1, -NL63 ve -OC43 türler�d�r, yen�
koronav�rüslar SARS-CoV, MERS-CoV ve COVID-19 etken� olan SARS-CoV-2’d�r. 

 
Dolaşımda sık olarak bulunan koronav�rüslar �le yen� koronav�rüsler�n ve SARS-CoV-2’n�n başlıca
ep�dem�yoloj�k özell�kler� nelerd�r?

 

 
Sık görülen HCoV'ler �le çocuklarda oluşab�lecek semptomlar nelerd�r?

 
Ateş, r�n�t, ot�t, farenj�t, larenj�t, başağrısı, bronş�t, bronş�yol�t, pnömon�, gastro�ntest�nal semptomlar
görüleb�l�r.

 
Çocuklarda ve er�şk�nlerde görülen kl�n�k tablolar arasında farklılık var mıdır? 

 
Çocuklarda enfeks�yon daha haf�f veya asemptomat�k olarak seyretmekted�r. Ateş ve öksürük ön
plandadır. Asemptomat�k olduğu halde BT bulguları olan olgular b�ld�r�lm�şt�r.

 
Yen� koronav�rüsler �le vert�kal bulaşma söz konusu mudur?

 
Bunun �ç�n kanıt bulunmamaktadır. Ancak gebel�k sırasındak� SARS-CoV enfeks�yonları �ntrauter�n
gel�şme ger�l�ğ�, düşük ve erken doğum �le �l�şk�l� bulunmuştur. MERS-CoV �le maternal enfeks�yon
sonrasında bebek ölümler� b�ld�r�lm�şt�r.
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Çocuklarda görülen yen� HCoV enfeks�yonlarının laboratuvar ve radyoloj�k bulguları er�şk�nlerden
farklı mıdır?
 
Hayır. Sadece SARS-CoV-2’de saptanan BT bulguları er�şk�nlerden daha haf�f düzeyded�r.
 
Çocuklardak� HCoV enfeks�yonlarının tanı ve tedav�s�nde kullanılan yöntemler er�şk�nlerden farklı
mıdır?
 
Hayır.

Şek�l. Koronav�rüs hastalıklarının özet�
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