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PCR test� sonucunun poz�t�f saptanması k�ş�n�n enfekte olduğunu göster�r. 
Hastalarda RNA poz�t�fl�ğ� haftalarca süreb�l�r, dalgalanmalar göstereb�l�r, özell�kle hastanede
�zlemey� gerekt�rmeyen olgularda semptomların başlamasından ortalama on gün sonrasında hücre
kültüründe üret�leb�len akt�f v�rüs saçılımı nad�rd�r. Semptomları düzelm�ş olgularda uzun süre PCR
poz�t�fl�ğ� saptanab�lmekted�r, ancak bu durum genell�kle bulaşıcılığın b�r gösterges� olarak kabul
ed�lmez. Hastalığı ağır seyreden ya da bağışıklık sorunu olan hastalarda �se akt�f v�rüs saçılımı ve
bulaştırıcılık süres� daha uzundur.

       
Poz�t�f PCR sonucu:

COVID-19 PCR test� olarak b�l�nmekted�r. 
Test yüksek özgüllüğe sah�pt�r. 
V�ral yükün az olması, uygun olmayan örnek alımı, ant�v�ral �laç kullanımı, erken
ya da geç dönemde örnek alınması, uygun olmayan transport koşulları, PCR
�nh�b�törler�n�n varlığı g�b� nedenlerden dolayı %5-35 oranında yalancı
negat�fl�kler görüleb�lmekted�r.

Ateş, öksürük, nefes darlığı, sırt ağrısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, �shal, koku/tat
duyusunda azalma, �ştahsızlık, bulantı, kusma g�b� COVID-19 bel�rt�ler� olan
k�ş�lere COVID-19 PCR test� uygulanır.
B�rçok hastanın bu bulguları sıklıkla başka nedenlerle açıklamaya çalıştığı ve
farklı tanılar düşünerek test yaptırmaktan kaçındığı görülmekted�r. Bu
durum tanı ve tedav�n�n gec�kmes�ne ve buna bağlı olarak hasta
�zolasyonunun gerçekleşmemes�ne yol açmaktadır. Dolayısıyla, bu
semptomların h�çb�r� göz ardı ed�lmeden PCR test� yapılmalıdır.

Genell�kle k�ş�n�n enfekte olmadığı anlamına gel�r. Ancak, COVID-19 tanısını dışlamaz. Hastanın
COVID-19 enfeks�yonunu düşündürten kl�n�k bulguları ya da temas öyküsü varsa 24-48 saat sonra
test tekrarı öner�l�r. Eğer alt solunum yolu (ASY) enfeks�yonu düşünülüyorsa ASY örneğ� (balgam,
endotrakeal asp�rat (ETA), bronkoalveolar lavaj (BAL) vb) alınarak test�n tekrarlanması öner�l�r.
Akc�ğer tutulumu bulguları olan olgularda �k�nc� test�n mümkünse balgam örneğ�nden yapılması
terc�h ed�lmel�d�r (hasta spontan çıkarab�l�yorsa). Kl�n�k ve radyoloj�k bulguları olan ve üst solunum
yolu örneğ�nde COVID-19 PCR test� negat�f bulunan entübe olgularda test, ETA veya BAL örneğ�nde
tekrarlanmalıdır.
Yüksek r�skl� temas tanımlanmayan olgularda �k�nc� test sonucunun negat�f saptanması
durumunda COVID-19 dışı b�r tanı araştırılmalıdır. Semptomlara yönel�k d�ğer olası etkenler
(�nfluenza, rh�nov�rus, özell�kle küçük çocuklarda RSV vb) d�kkate alınarak çok hedefl� (mult�pleks)
solunum yolu panel� çalışılması öner�l�r.
İk�nc� PCR test sonucu negat�f olmasına karşın, COVID-19 şüphes� devam eden hastalarda COVID-19
tanısı semptomların başlangıcından �t�baren en erken 14 gün sonra yapılmak kaydı �le ant�kor
testler� �le destekleneb�l�r.

Negat�f PCR sonucu:

PCR test� k�mlere yapılmalıdır?

COVID-19 tanısında geçerl� tanı yöntem� ned�r?
COVID-19 enfeks�yonunun tanısında altın standart, nükle�k as�t ampl�f�kasyon testler�yle kl�n�k
örneklerde SARS-CoV-2 RNA'sının göster�lmes�d�r. En yaygın kullanılan yöntem gerçek zamanlı revers
transkr�ptaz-pol�meraz z�nc�r reaks�yonudur(RT-PCR).

COVID-19 MİKROBİYOLOJİKCOVID-19 MİKROBİYOLOJİK  
TANI TESTLERİNİN PANDEMİDETANI TESTLERİNİN PANDEMİDE

AKILCI KULLANIMIAKILCI KULLANIMI

SARS-CoV-2 RNA TESTİ (RT-PCR)

En çok terc�h ed�len kl�n�k örnek nazofar�ngeal sürüntü örneğ�d�r. Orofar�ngeal sürüntü de alınırsa
her �k� kl�n�k örneğ�n aynı taşıma ortamına konulması öner�l�r.
Kl�n�k örnek, hastalığın mümkün olduğunca erken dönem�nde alınmalıdır.
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COVID-19 PCR test sonuçları nasıl değerlend�r�lmel�d�r?



 

COVID-19 semptomu olmayan, r�skl� temaslı k�ş�lere 
COVID-19 PCR test� yapılması anlamlı mıdır?   

COVID-19 tedav�s� ve �zolasyon süres� tamamlandıktan sonra bazı �st�sna� durumlar
dışında PCR test� yapılmasına gerek yoktur. 
İst�sna olarak, bağışıklığı baskılanmış hastaların, yaşlı bakım ev�ne ya da hastane
�çer�s�nde başka b�r serv�se veya başka b�r hastaneye nakled�lecek hastaların, kem�k
�l�ğ� nakl�, onkoloj� hastaları g�b� yüksek r�skl� k�ş�lere bakım verecek k�ş�ler�n ve r�skl�
hasta gruplarının bulunduğu alanlarda çalışan sağlık çalışanlarının �zolasyon süres�n�n
sonunda PCR �le değerlend�r�lmes� öner�l�r. Bu k�ş�lerde �zolasyonun sonlandırılması
�ç�n 24 saat arayla yapılan �k� PCR test�n�n negat�f olması öner�lmekted�r.

İzolasyonu sonlandırmak �ç�n PCR test� gerekl� m�d�r?

Sağlık çalışanları yüksek ya da orta r�skl� temas sonrasında herhang� b�r semptom saptanmasa
b�le 5-7. günde PCR test� yapılarak değerlend�r�lmel�d�r.
COVID-19 b�r�mler�nde görev yapan,  yüksek r�skl� hastalarla �lg�lenen sağlık çalışanları ve yaşlı
bakım evler�nde görevl� k�ş�ler�n de bell� aralıklarla PCR �le değerlend�r�lmes� öner�lmekted�r.
Kurumlar, kurumun olanakları çerçeves�nde hasta sayıları ve dağılımı, sağlık çalışanı sayısı
bulaşma d�nam�kler� g�b� faktörler� göz önünde bulundurarak sağlık çalışanlarının taranması
konusunda planlamalar yapab�l�r.
Sağlık kurumunda yatırılarak tedav� ed�len tüm hastalara PCR test� yapılması öner�lmez. Ancak,
kemoterap�, radyoterap� uygulanacak hastalara, transplantasyon hastalarına, �mmunsupres�f
tedav� altında olanlara, A grubundak� amel�yatlar ve T.C. Sağlık Bakanlığı rehber�nde l�stelenen
cerrah� g�r�ş�m yapılacaklara g�r�ş�mden öncek� 48 saat �ç�nde PCR test� yapılması öner�l�r. Bu süre
�ç�nde hastaların �zolasyonu sağlanmalıdır.
Hastaneler, yatan hasta prof�ller�n�, kurumun olanaklarını, hastanedek� bulaşma d�nam�kler�n� ve
hastalık prevalansını değerlend�rerek, yatan hastalar �le r�skl� hastaların yattığı bölümlerdek�
refakatç�lere PCR test� uygulayarak yatış değerlend�rme ve yatış süres�nce tak�p yapab�l�r. Ancak,
PCR sonucunun negat�f saptanması durumunda alınması gereken önlemler�n ve k�ş�sel koruyucu
ek�pman kullanımının kes�nl�kle değ�şt�r�lmemes� gerekt�ğ� özell�kle vurgulanmalıdır.
Sağlık kuruluşlarında yatırılmasa b�le yüksek r�skl� b�r g�r�ş�m (özell�kle bronkoskop�, solunum
fonks�yon test� g�b� aerosol oluşturan �şlem) yapılacak hastalarda, öncek� 48 saat �ç�nde PCR test�
uygulanması öner�l�r.
Temasın zamanının ve temaslıların saptanmasının mümkün olmadığı kapalı alanlarda (hastane,
hap�shane, bakım evler�, sınıflar, hastane serv�sler�, fabr�kalar g�b�) salgın düşünülen durumlarda,
etk�lenen herkese PCR test� yapılması uygun olacaktır.
Engell� ve yaşlılara h�zmet veren bakım kurumları, hap�shaneler, kışlalar g�b� kapalı ortamlarda
kalacak olan k�ş�ler�n �lk g�r�şler�nde PCR test� yapılması ve sonuç çıkana kadar �zole ed�lmeler�
öner�l�r.
Kr�t�k sektörlerde çalışanlara (�tfa�ye erler�, özel güvenl�k elemanları g�b�) çalışma düzenler�ne
uyumlu olarak PCR �le taramalar yapılması öner�l�r.
Sporculara antrenman ya da müsabaka önces� PCR �le tarama öner�l�r.
Yüksek r�skl� ülke ya da bölgelerden (özell�kle yen� varyantların yaygın olduğu ülkeler) g�r�ş yapan
yolculara g�r�şte ya da g�r�şten öncek� son 48 saat �çer�s�nde PCR test� yapılmalıdır.

Sağlık çalışanı dışında temaslı �zlem�nde semptomat�k olmayan olguların PCR test�
�le değerlend�r�lmes� gerekl� değ�ld�r. Ancak, özell�kle �ndeks vakanın bell� olmadığı
durumlarda vakanın temas hal�nde olduğu semptomsuz k�ş�ler�n taranması ve
poz�t�f bulunmaları hal�nde ger�ye dönük olarak bu vakaların temaslılarının
tak�b�n�n yapılması öner�lmekted�r. Ayrıca, özell�kle vaka kümelenmeler� olan
topluluklarda asemptomat�kler�n de taranması öner�l�r. Bunun dışında, r�sk
gruplarında yer alan temaslılar (kron�k hastalığı olanlar, 65 yaş üzer�ndek�ler) PCR
�le taranmaktadır.

COVID-19 geç�rm�ş ya da aşılanmış k�ş�lere PCR test� yapılır mı?
COVID-19 sonrası �zolasyonun sonlandırılmasından ya da son aşı dozundan sonra �lk 3 ay �ç�nde
k�ş�lere COVID-19 �le uyumlu bulgu ve bel�rt�ler gel�şmed�ğ� sürece PCR test� yapılmaz. COVID �le
uyumlu bulgu ve bel�rt�ler gel�şenler, öncel�kle �nfluenza g�b� başka b�r et�yoloj�k etken açısından
araştırılmalıdır. Başka b�r et�yoloj�k neden �le açıklanamayanlar re�nfeks�yon ya da aşıya rağmen
gel�şen SARS-CoV-2 enfeks�yonu olasılığı yönünden �ncelemeye alınır.
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Ep�dem�yoloj�k olarak bağlantılı gruplarda (poz�t�fl�k olasılığı yüksek) kullanılab�l�r. Ancak, negat�f* sonuç
mutlaka RT-PCR �le doğrulanmalıdır. 

Hastalık prevalansının** düşük olduğu gruplardak� (poz�t�fl�k olasılığı düşük) semptomu olmayan
k�ş�lerde ant�jen testler�n�n kullanımı öner�lmez.

Taramalarda ant�jen test� �le poz�t�f bulunan olgular RT-PCR test� �le doğrulanmalıdır.

* Ant�jen testler�nde yalancı negat�fl�k olasılığı daha yüksekt�r. Bu nedenle, bu test�n kullanımı
yalancı negat�fl�k durumunun dramat�k sonuçlar doğurmayacağı k�ş�ler�n/grupların (sağlık
çalışanları g�b� �zlenmes� kolay) per�yod�k ya da sık aralıklarla taranması �le sınırlı tutulmalıdır.

**Hastalığa a�t yerel, bölgesel ve ülke çapında prevalans b�lg�s�n�n sağlanması özell�kle ant�jen
testler�n�n doğru kullanımı ve yorumlanması �ç�n gerekl�d�r.

COVID-19 enfeks�yonu �le uyumlu kl�n�ğ� ve ep�dem�yoloj�k bağlantısı olan
olgularda ant�jen test� yapılmış �se sonuçları nasıl değerlend�r�lmel�d�r?   

Ülkem�zde ant�jen testler� COVID-19 tanısında öner�len ve vaka tanımını doğrulayan testler
arasında henüz yer almamaktadır. 
PCR testler�ne ulaşılamadığı veya hızlı ön değerlend�rmen�n gerekl� olduğu durumlarda duyarlılık
ve özgüllükler�n�n PCR testler�ne kıyasla düşük olduğu göz önünde bulundurulmak kaydı �le
ant�jen testler�nden yararlanılab�l�r.

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

ASEMPTOMATİK k�ş�ler�n taranmasında ant�jen test� kullanılab�l�r m�?

SARS-CoV-2 Ant�jen Testler�:

Ant�jen testler� solunum yolu örnekler�nde (nazofar�nks sürüntüsü) uygulanır.
Örnek alınmasında ve test�n uygulanmasında b�yogüvenl�k önlemler� alınmalı ve testler hastane
ortamında terc�hen b�yogüvenl�k düzey� 2 koşullarında yapılmalıdır. Örnek alan ve test� uygulayan
k�ş�ler�n başta FFP2 maske ve s�perl�k olmak üzere k�ş�sel koruyucu önlemler�n� almış olması ve
atıkların bertarafında kurumsal atık yönet�m�ne uygun davranması gerek�r.
Üret�c� f�rma tarafından sağlanan b�lg� dışında, performansları bağımsız olarak kanıtlanmış ve
resm� onay almış olmalıdırlar.

Ant�jen test� negat�f �se mutlaka RT-PCR test� uygulanmalıdır.
Ant�jen test� poz�t�f �se 24 saat �ç�nde RT-PCR �le doğrulanmalıdır. Bu
süre �ç�nde hasta COVID-19 olarak kabul ed�lmel� ve �zole ed�lmel�d�r.

Hastalar evde kend� ant�jen testler�n� yapab�l�r m�?

Kend� kend�ne örnek almanın henüz val�de ed�lmem�ş olması, örnek alımında
b�yogüvenl�k önlemler�n�n gerekmes� ve yanlış negat�f sonuçların yalancı güven
h�ss�ne yol açma olasılığından dolayı ant�jen testler� sağlık kurumları dışında
uygulanmamalı ve yorumlanmamalıdır.
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Ant�jen testler� �le COVID-19 etken� olan v�rüsün özgül prote�nler� araştırılır. 
Doğruluğu RT-PCR test�nden daha düşük olduğundan, sonuçlarının PCR
test� �le doğrulanması gerek�r.
Yüksek v�rüs yüküne �ht�yaç duymalarından dolayı,  semptomların
başlamasından öncek� 1-2 gün ve sonrasındak� 5 gün �ç�nde yapılmaları
hal�nde, ant�jen testler� �le daha güven�l�r sonuçlar elde ed�leb�l�r.



SARS-CoV-2 ant�kor testler� COVID-19 tanısı �ç�n kullanılır mı?

SARS-CoV-2 ant�kor testler� akut COVID-19 tanısında kullanılmaz. 
Ant�kor testler�, yüksek kl�n�k şüpheye rağmen RT-PCR test� negat�f saptanan hastalarda enfeks�yonun
�ler� dönem�nde (semptomların başlamasından �k� hafta sonrasında) tanıya destek amaçlı �k�nc� test
olarak kullanılab�l�r.
Çocuklarda çoklu s�stem enflamasyonu sendromunda (MIS-C) kullanılması anlamlıdır. 
Seroprevalans çalışmalarında kullanılır.

SARS-CoV-2 Ant�kor Testler�

SARS-CoV-2 enfeks�yonu sonucunda sıvısal bağışık yanıt �le oluşan özgül ant�korlar serum veya
plazmada araştırılır.
V�rüse özgü ant�korların saptanması, etkenle karşılaşılmış olduğuna �şaret eder.
Ant�korlar genell�kle semptomların başlamasından �k� hafta sonrasında saptanmaya başlar.
Kullanılan test�n özgüllük ve duyarlılığına göre yalancı poz�t�fl�k ve yalancı negat�fl�k sorunu olab�l�r. 
Ant�kor testler�nde kant�tat�f sonuçların anlamı henüz b�l�nmemekted�r.
Farklı k�tlerle alınan sonuçlar uyumlu ve/veya karşılaştırılab�l�r olmayab�l�r.

Ant�kor testler�n�n kullanımı �le �lg�l� hatalı – r�skl� uygulamalar nelerd�r?

Reklamlarla b�reysel ant�kor testler� özend�r�lmemel�, hastalıktan koruyan
bağışıklığı ölçen b�r test olarak sunulmamalı, COVID-19 tanı test� olarak
kullanılmamalıdır.
Rut�n ant�kor testler� �le elde ed�len kant�tat�f ya da yarı-kant�tat�f değerler aşı
olup olmama ya da koruyuculuk düzey�n� tahm�n etme �le �lg�l� kararlar �ç�n
temel alınamaz.
Ant�kor test�yle yanlış poz�t�f sonuç elde ed�lmes� yalancı güven duygusuna yol
açarak salgının kontrolünü zorlaştırır.

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

Ant�-SARS-CoV-2 ant�kor test sonucunun poz�t�f elde ed�lmes� sadece v�rüsle
karşılaşılmış olduğuna �şaret eder. Ant�kor varlığı k�ş�n�n COVID-19 enfeks�yonundan
korunduğunu garant� etmez. Bu nedenle, korunma önlemler�ne uyulmasına
devam ed�lmel�d�r. K�ş�ler bu yönde uyarılmalıdır.
Özell�kle prevalansın düşük olduğu topluluklarda yalancı poz�t�fl�k sorunu vardır.

Negat�f ant�kor test sonucu ne �fade eder?

Ant�-SARS-CoV-2 ant�kor testler� �le negat�f sonuç elde ed�lmes� çeş�tl� durumlara
�şaret edeb�l�r: 

  COVID-19 enfeks�yonunun erken dönem�
  V�rüs �le karşılaşılmadığı 
  Ant�korların kaybolduğu
  İmmünsupres�f durumda ant�kor gel�şemed�ğ�

Özell�kle gençler ve kl�n�k tablosu haf�f hastalar olmak üzere bazı k�ş�lerde ant�kor
yanıtı gel�şmeyeb�l�r.

          Bu nedenle, prat�k değer� sınırlıdır. 
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P�yasadak� ant�kor testler� v�rüsün yüzey�ndek� d�kens� çıkıntılara (sp�ke –S) veya çek�rdek prote�n�ne
(nükleokaps�d –N) karşı ant�korları araştırmaktadır. Farklı hedeflere yönel�k testler�n koruyuculuk
düzeyler� �le �l�şk�s�ne a�t kes�n b�lg� vermek �ç�n mevcut ver�ler henüz yeterl� değ�ld�r.
Koruyuculuğun en güven�l�r gösterges� olan nötral�zan ant�kor testler� �se rut�nde yaygın kullanıma
uygun değ�ld�r. 
IgG sınıfı ant�korları saptayan testler daha güven�l�rd�r. IgM ve IgA testler�n�n duyarlılık ve özgüllüğü
düşüktür.

RT-PCR, ant�jen veya ant�kor testler�n�n sonuçları
yorumlanırken hastanın semptomları, semptomların
süres�, olası temas öyküsü ve d�ğer
laboratuvar/görüntüleme bulguları d�kkate
alınmalıdır. 
Laboratuvar testler� ve bu testler�n sonuçları �le �lg�l�
konularda laboratuvar sorumlusu olan Tıbb�
M�krob�yoloj� uzmanlarına ulaşılarak b�lg� ve görüş
alışver�ş�nde bulunulması sonuçların yorumlanması ve
testler�n sınırlarının anlaşılması açısından yararlı
olacaktır.
COVID-19 m�krob�yoloj�k tanı testler� “Ulusal mevzuat
kapsamında geçerl� Tıbb� M�krob�yoloj� Laboratuvar
Ruhsatı”na sah�p laboratuvarlarda uygulanmalıdır.

Hang� sınıftan ant�korların bakılması daha uygundur?

COVID-19 aşılamasından önce ant�kor bakılmalı mıdır?

D�ğer k�tlesel aşılamalarda da olduğu g�b� SARS-CoV-2 aşılaması önces� ant�kor
bakılmasına gerek yoktur.

Kaynaklar:

Aşılama sonrası ant�kor bakılmalı mıdır?

K�tlesel aşılamalarda ant�kor bakılması öner�lmemekted�r. 
Ant�kor oluşumu bağışık yanıtı göster�r, ancak her zaman �ç�n enfeks�yona karşı koruyuculuk olduğu
anlamına gelmez.  
Aşılanmış b�reyler�n de mutlaka enfeks�yondan korunma önlemler�ne uymaya devam etmes�
gerekmekted�r.

COVID-19 TESTLERİNİN SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE 
NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Dr. A. Akçalı, B�oRender �le ç�z�m


