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GİRİŞ

➢2019'un sonlarında Çin'in Wuhan
kentinden ortaya çıktı.

➢Dünya Sağlık Örgütü  

11 Mart 2020’de «pandemi» ilan etti. 



• Pandemiyi kontrol etmek için, reverse
transkriptaz polimeraz zincir 
reaksiyonu (RT-PCR) yöntemiyle 
tanısal testler geliştirildi.

• Bununla birlikte, RT-PCR testleri 
semptom başlangıcından itibaren 
ortalama üç hafta içinde uygulanabilir 
olduğundan, epidemiyolojik 
araştırmalar için uygun değildir.

• Geçirilmiş enfeksiyonları 
belirleyebilmek için serolojik testler 
geliştirilmiştir.



• Ocak 2021 itibariyle,

33'ten fazla serolojik test, ticari olarak 
Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi 
(FDA)  ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından 
acil kullanım onayı almıştır.

• 40'tan fazla serolojik testin 
onaylanmaması, bu serolojik testlerin 
performansının henüz kapsamlı olarak 
ortaya konamadığını düşündürmektedir. 

• ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi 
(CDC) kullanımlarına ilişkin geçici kılavuzlar

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antibody-tests-guidelines.html 
https://open.fda.gov/apis/device/covid19serology/

Belirsizlik



• SARS-CoV-2, dört yapısal 

1. Uç Glikoprotein (Spike), 

2. Zarf Proteini (E), 

3. Membran Glikoprotein (M)

4. Nükleokapsid fosfoprotein (N) 

• 16 yapısal olmayan protein komponent içerir
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Doğruluk ve Güvenilirlik 

Khailany RA, Safdar M, Ozaslan M. Genomic characterization of a novel SARS-CoV-2. Gene 

Rep. 2020;19:100682. Epub 2020/04/18. pmid:32300673; PubMed Central PMCID: 
PMC7161481

Çeşitli viral alt tipleri



AMAÇ

34 COVID-19 hastasında,

• Elecsys Anti-SARS-CoV-2testi (RUO, Roche Diagnostics) 

• Hangzhou Laihe Biotech, 

• Artron Laboratories, 

• Chil,

• Nadal , 

Elektrokemilüminesans immunoassay
(ECLIA) 

İmmünokromatografi
(IC) 

❑ Duyarlılık ve Özgüllüğünü karşılaştırmayı
❑ Antikor oluşum sürecini izlemeyi amaçlamışlardır



GEREÇ VE YÖNTEM

➢ Mart - Haziran 2020, 

➢ Juntendo Üniversite Hastanesi, Tokyo, Japonya

➢ 34 COVID-19 hastasından 114 serum örneği 
(semptomların başlangıcından sonra haftalık zaman dilimlerinde 42. güne kadar)  

Tüm hastalar, 

• LightMix Modular SARS-CoV-2 (COVID-19) N-gene and E-gene 
Kit (Roche Diagnostics, Tokyo, Japonya) 

• 2019 Novel Coronavirus Detection Kit (Shimadzu, Kyoto, Japonya)

ile SARS-CoV-2 pozitif olduğu doğrulanmıştır.



GEREÇ VE YÖNTEM

Hastaları DSÖ kriterlerine göre iki gruba ayrılmıştır

• Negatif kontrol için Kasım-Aralık 2018 tarihleri arasında bulaşıcı hastalığı olmayan 
poliklinik hastalarından alınan 100 serum örneği kullanılmıştır.

• Örnekler, kullanıma kadar -80 ° C'de saklanarak, erişim öncesinde tüm veriler tamamen 
anonim hale getirilmiştir.

1. Hafif ve orta vakaları içeren Grup M 
2. Ağır ve kritik vakaları içeren Grup S 
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Antikor testleri

Elecsys Anti-SARS-CoV-2 (Roche Diagnostics, Basel, İsviçre)

• Elektrokemilüminesans immünoassay → serum, plazma

• Rekombinant nükleokapsid protein (N); çift antijenli (sandviç) 

• SARS-CoV-2 total antikorlar (pan immunoglobulin) 

✓ % 100 duyarlılık (pozitif polimeraz zincir reaksiyonu [PCR] testinden ≥14 gün sonra) 

✓ % 99,8 özgüllük

▪ Cobas e 801 analizörü (Roche Diagnostics) 

▪ Sonuçlarda ki sayısal değerler ,bir cutoff indeksi (COI)  
değerlendirilerek  raporlanmıştır 

COI: sinyal numunesi / cutoff ≥ 1.0; pozitif

<1.0; negatif

https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-disease-2019-covid-19-emergency-use-
authorizations-medical-devices/eua-authorized-serology-test-performance
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İSTATİSTİK

• İstatistiksel analizler Stat Flex (ver. 6.0; 

Artech, Osaka, Japonya) kullanılarak 
yapılmıştır.

• Grup M ile Grup S arasında ki            
toplam Ig indeksi, Mann-Whitney U testi 
kullanılarak karşılaştırılmıştır.

• <0,05'lik  p değeri istatistiksel olarak 
anlamlı kabul edilmiştir.



SONUÇLAR
Tabloda ki değerler ; 
Test edilen numuneler için pozitif sonuç yüzdesini göstermektedir

Tablo 3Tablo 3



İlk haftada,
• Elecsys, S Grubu'nda %40 pozitiflik saptanırken, M Grubu negatif saptanmış.

Tablo 3



• Ayrıca, dört immünokromatografi kiti ile S Grubu % 40-60 ve M Grubu’nda % 0-8 pozitiflik 
saptanmıştır. 

İlk haftada,
• Elecsys, S Grubu'nda %40 pozitiflik saptanırken, M Grubu negatif saptanmış.

Tablo 3
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İkinci haftada, 

• Elecsys, S ve M Gruplarında sırasıyla %75 ve %50 pozitiflik göstermiş
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İkinci haftada, 

• Elecsys, S ve M Gruplarında sırasıyla %75 ve %50 pozitiflik göstermiş

• Dört immünokromatografi kiti, S ve M gruplarında sırasıyla % 63-88 ve % 25-75 
pozitiflik saptanmıştır. 



!! Üçüncü hafta ve sonrasında,
• Elecsys, her iki grupta da % 100 pozitiflik göstermiştir (beşinci hafta S Grub’u (% 90) hariç).
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!! Üçüncü hafta ve sonrasında,
• Elecsys, her iki grupta da% 100 pozitiflik göstermiştir (beşinci hafta S Grub’u (% 90) hariç).

• Chil hariç, immünokromatografi kitleri  S Grub’unda % 100 pozitiflik göstermiştir. 

• Grup M'de pozitiflik kademeli olarak Chil (IgM ve IgG) için % 50'ye ve Artron ve Lyher için % 75-89'a 
düştü.

• Elecsys ve Nadal, en tutarlı pozitifliği göstermişlerdir.

Tablo 3



Özgüllük sonuçları 

• IgG için, tüm kitler >% 98 özgüllük gösterirken,

• IgM’ için, Artron’nun % 91 ve Nadal’nın % 96’a düştüğü gözlenmektedir. 



COI'nin Kronolojik Değişimi

Elecsys kullanarak başlangıçtan 
sonra çeşitli zaman noktalarında 
COI değerlerini incelenmiştir.

NS, anlamlı bir fark yok



COI'nin Kronolojik Değişimi

Elecsys kullanarak başlangıçtan 
sonra çeşitli zaman noktalarında 
COI değerlerini incelenmiştir.

• COI'nin zamanla artış 
göstermektedir.

• Yedinci haftada, S Grubu'nda M 
Grubu'na göre anlamlı olarak 
daha yüksekti. p<0.05

NS, anlamlı bir fark yok



S Grub’unda sekiz hastanın  COI'nin kronolojik değişiklikler incelenmiş



• Hayatını kaybeden vakalarda 1. hasta hariç nispeten düşük COI değerleri saptanmıştır. 
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• Hayatını kaybeden vakalarda 1. hasta hariç üç hastada nispeten düşük COI göstermiş. 

• 6 numaralı hastada, COI 13 günde artmamış. Daha da önemlisi, ölen hastaların hiçbiri başlangıçta 
yüksek COI değerlerine sahip olmadığı görülmüş.
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TARTIŞMA
Bu çalışmada, Tokyo metropol bölgesinde COVID-19 olan 34 Japon hastadan alınan 114 serum 
örneğini kullanarak beş farklı SARS-CoV-2 antikor saptama testinin performansını değerlendirilmiş 
ve birkaç önemli bulgu ortaya koymuştur. 



TARTIŞMA
Bu çalışmada, Tokyo metropol bölgesinde COVID-19 olan 34 Japon hastadan alınan 114 serum 
örneğini kullanarak beş farklı SARS-CoV-2 antikor saptama testinin performansını değerlendirilmiş 
ve birkaç önemli bulgu ortaya koymuştur. 
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İlk hafta ağır vakalarda yaklaşık % 40-60 ve hafif vakalarda ise nispeten daha düşük 
saptanmıştır.        

İkinci haftada ağır vakalarda % 60-80'e, hafif vakalarda % 50-60'a yükselmiş.

Üçüncü haftadan sonra her iki grupta da neredeyse % 100'e ulaşmıştır. Ama hafif vakalarda, 
bu oran immünokromatografik kitlerde değişiklik göstermiştir.
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Üçüncü haftadan sonra her iki grupta da neredeyse % 100'e ulaşmıştır. Ama hafif vakalarda, 
bu oran immünokromatografik kitlerde değişiklik göstebilmiştir.

2. Özgüllük tüm testler için % 100 olarak saptanmamıştır.

3. Elecsys COI değerleri, yedinci hafta dışında zaman içinde gruplar arası önemli bir farklılık 
göstermemiştir. (hastalığın ciddiyetini yansıtmayabilir) Bununla birlikte, buna hasta # 1 sebep 
olmuş olabilir. 



✓IgM ve IgG'nin vakaların % 20-30'unda başlangıçtan yaklaşık 14 gün sonra saptanabildiği 
ve pozitiflik oranlarının 15 gün sonra % 80-90'a ulaştığı bildirilmiştir

✓ İlginç bir şekilde IgM ve IgG'nin hemen hemen aynı anda arttığı gösterilmiştir.

Zhao J, Yuan Q, Wang H, Liu W, Liao X, Su Y, et al. Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients of novel coronavirus disease
2019. Clin Infect Dis. 2020. Epub 2020/03/30. pmid:32221519; PubMed Central PMCID: PMC7184337.

Mazzini L, Martinuzzi D, Hyseni I, Benincasa L, Molesti E, Casa E, et al. Comparative analyses of SARS-CoV-2 binding (IgG, IgM, 
IgA) and neutralizing antibodies from human serum samples. J Immunol Methods. 2020:112937. Epub 2020/12/01. 
pmid:33253698; PubMed Central PMCID: PMC7695554
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ve pozitiflik oranlarının 15 gün sonra % 80-90'a ulaştığı bildirilmiştir

✓ İlginç bir şekilde IgM ve IgG'nin hemen hemen aynı anda arttığı gösterilmiştir.

❑ S1 alanına  veya N fragmanına dayalı olarak geliştirilmektedir. 

❑S proteinleri, N proteinlerindeki artıştan daha önce üretilebileceğinden, antikor 
saptama kitlerinin performansı, antikorun hedef proteinine bağlı olabilir.

Bu, Chil ve Artron kitlerinin neden hafif vakalarda antikor seviyelerinde erken düşüş 
gösterdiğini açıklayabilir. 

Zhao J, Yuan Q, Wang H, Liu W, Liao X, Su Y, et al. Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients of novel coronavirus disease
2019. Clin Infect Dis. 2020. Epub 2020/03/30. pmid:32221519; PubMed Central PMCID: PMC7184337.

Mazzini L, Martinuzzi D, Hyseni I, Benincasa L, Molesti E, Casa E, et al. Comparative analyses of SARS-CoV-2 binding (IgG, IgM, 
IgA) and neutralizing antibodies from human serum samples. J Immunol Methods. 2020:112937. Epub 2020/12/01. 
pmid:33253698; PubMed Central PMCID: PMC7695554

Kang S, Yang M, Hong Z, Zhang L, Huang Z, Chen X, et al. Crystal structure of SARS-CoV-2 nucleocapsid protein RNA binding
domain reveals potential unique drug targeting sites. Acta Pharm Sin B. 2020;10(7):1228–38. Epub 2020/05/05. 
pmid:32363136; PubMed Central PMCID: PMC7194921.



• RT-PCR testleri → Duyarlılık ve özgüllük

• Serokonversiyon paterni belirsiz

• Küçük bir grupla çalışılmasına rağmen 
Elecsys COI  değerlerinde değişik 
saptanmamıştır.



Sacristan ve ark;

• RT-PCR pozitif  COVID-19 hastalarından elde edilen 36 numuneyi kullanarak

• StrongStep SARS-CoV-2 IgG / IgM kiti ve AllTest COV-19 IgG / IgM kitinde                           
IgG antikorlarının tespit yüzdesinin benzer olduğunu bildirmiştir (sırasıyla% 83.3 ve % 80.6).

• Aksine, IgM saptama oranları, IgG saptama oranlarından daha düşük ve iki test arasında  
farklı saptanmıştır (sırasıyla% 11.1 ve % 30.6) 

• Antikor testlerinde pozitifliğin zamanlaması,  RT-PCR testlerinden yaklaşık 11 gün sonra idi, 
bu da Grup M’de sonuçlara benzerdi (14-20 günler).

Sacristan MS, Collazos-Blanco A, Cintas MIZ, Garcia AS, de Villavicencio CY, Maestre MM. Comparison of 
various serological assays for novel SARS-COV-2. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2020. Epub 2020/11/26. 
pmid:33236270; PubMed Central PMCID: PMC7685776



Nilsson ve ark.

Farklı zaman noktalarında toplanan 98 numuneyi 

• EUROIMMUN anti-SARS-CoV-2 IgG ve IgA ELISA'lar (EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG, Lübeck, 
Almanya); 

• WANTAI SARS-CoV-2 IgM ELISA (Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise, Pekin, Çin); 

• Acro IgM / IgG Yanal Akış Testi (LFT) (2019-nCoV IgG / IgM Hızlı Test Kaseti, Acro Biotech, Rancho Cucamonga, CA, ABD); 

• Livzon IgM / IgG LFT (Corona Virüsüne Karşı IgM / IgG Antikoru için Tanı Kiti, Zhuhai Livzon Diagnostics, Zhuhai, Çin); 

• CTK IgM / IgG LFT (OnSiteTM COVID-19 IgG / IgM Hızlı Test, CTK Biotech, Poway, CA)

Nilsson AC, Holm DK, Justesen US, Gorm-Jensen T, Andersen NS, Ovrehus A, et al. Comparison of six
commercially available SARS-CoV-2 antibody assays-Choice of assay depends on intended use. Int J Infect
Dis. 2020;103:381–8. Epub 2020/12/15. pmid:33310021; PubMed Central PMCID: PMC7726521.
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Elde ettikleri sonuçlara göre, 

• WANTAI ELISA ve Acro LFT, başlangıçtan sonraki ilk haftada IgM antikorlarını tespit etme 
konusunda diğerlerinden daha duyarlı saptanmış.

• 8 - 28 günlerde ise,  WANTAI ELISA ve CTK LFT, IgM için daha yüksek pozitiflik göstermiş, 
daha sonra düşmüştür. 

• İlk hafta, tüm testler  IgG antikorını tespit etmede düşük duyarlılık saptanmıştır. 

Acro LFT, 8 ile 28 gün arasında % 91-100 pozitiflik ile diğer testlerden daha iyi performans 
göstermiştir.

Diğer testler 8-28 gün arasında % 57-94 pozitiflik 

Ayrıca ayakta tedavi gören, hastaneye ve YBÜ'ye yatırılan hastalar arasında ki pozitiflik 
karşılaşlaştırılmış. Bu çalışmada ki verilerle uyumlu olarak, tüm testler yatan hastalarda ayaktan 
hastalara göre daha yüksek pozitiflik gösterme eğiliminde saptanmıştır.



Haziran 2020'de yayınlanan 57 çalışmanın dahil edildiği meta-analiz,                                   
serolojik testlerin düşük duyarlılığı ve yüksek heterojeniteyi göstermektedir 

➢Metodolojideki farklılık, antikor gelişimi ve patojenlerin belirsizlik

➢SARS-CoV-2'ye karşı serolojik test geliştirmede ki zorluğu ve güvenilmezliği  göstermektedir.

Deeks JJ, Dinnes J, Takwoingi Y, Davenport C, Spijker R, Taylor-Phillips S, et al. Antibody tests for
identification of current and past infection with SARS-CoV-2. Cochrane Database Syst Rev. 
2020;6:CD013652. Epub 2020/06/26. pmid:32584464; PubMed Central PMCID: PMC7387103
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Sınırlılıklar ;
(1) Nispeten az sayıda hastayı içeren tek merkezli bir çalışmadır
(2) Antikor geliştirmek için hedef nükleotidler açıklanmadığından, veri yorumlaması eksiktir 
(3) Takip süresi 42 gün ile sınırlı olduğundan, uzun vadeli tespit oranı bilinmiyor
(4) Bu antikorların nötral antikorlar olarak işlev görüp görmediğini bilinmiyor



✓ ECLIA ve immünokromatografi tabanlı 5 serolojik test 
enfeksiyonun erken evresinde zayıf duyarlılığa sahiptir. 

Bu nedenle tanı veya tarama için uygun  değildir.

✓Ayrıca, bu testler enfeksiyon durumunun anlamlı bir 
şekilde yorumlanmasını sağlayamaz. 

✓Bu nedenle, gelecekte daha yeni ve daha güvenilir 
teknolojiler geliştirilmedikçe, bu testlerin mevcut kullanımı 
kısa vadeli epidemiyolojik çalışmalarla sınırlı kalacaktır.




