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DSÖ ve COVID-19
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Tüm ülkelere basit bir mesajımız var –
test edin, test edin, test edin. 

Tüm ülkeler, tüm şüpheli vakaları test edebilmelidir;
kimse bu pandemiyle gözleri bağlı savaşamaz.



COVID-19 tanısında kullanılan testler

▪Moleküler yöntemler (   duyarlılık    özgüllük )

▪Otomatize sample-to-answer moleküler test platformları

▪ SARS-CoV-2 antikor testleri 

▪ SARS-CoV-2 antijen testleri (    duyarlılık, hızlı ve ucuz)
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COVID-19 antijen testleri - I

▪ SARS-CoV-2 viral proteinlerini saptar

▪ Lateral akım mekanizması

▪ Farklı örnek türleri çalışılabilir

▪ Gözle okuma / cihazla işlenme-okunma

▪ Laboratuvar dışında çalışılabilir

▪ 15-20 dakika içinde sonuçlanır

▪ Moleküler yöntemlere göre daha az duyarlı

▪ Hızlı ve düşük maaliyetli seri üretimi ile test 
kapasitesi artırılabilir
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COVID-19 antijen testleri - II
▪ Antijen testleri düşük duyarlılığa sahip olmalarına rağmen; erişilebilirliği, kullanım

kolaylığı ve test kapasitesini artırma yönlerinden moleküler yöntemlerden üstündür.

▪ Semptomların başlangıcından sonra 5-7 gün içinde antijen testleri tanıda kullanılabilir.
Moleküler yöntemlere göre, enfeksiyöz dönemle daha iyi örtüşür.

▪ Modelleme çalışmaları sonucunda; antijen testi sonuçlarının 15-20 dakikada elde
edilebilmesi ve test kapasitesi artırmaya elverişliğin, yüksek test duyarlılığına göre
daha önemli olduğu gösterilmiştir.
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Lateral akım yöntemi
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▪ Katı faz: Nitrosellüloz membran

▪ İşaretleyici: Kolloidal altın bileşikleri veya 

gözle görülebilen kolloidal partiküller

▪ Membran üzerine emdirilmiş kolloidal

altın, lateks veya florofor nanopartiküller

ile işaretli özgül antikorlar örnekteki 

antijeni yakalar

▪ Oluşan kompleks kapiller akım ile 
membran boyunca akarak test 
çizgisindeki antikorlara bağlanır



DSÖ ve FDA tarafından onaylanmış antijen kitleri
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DSÖ; antijen testlerinin moleküler yöntemlere göre, en az %80 
duyarlılık ve %97 özgüllüğe sahip olmasını önermektedir. 
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Test edilen toplulukların özelliklerine göre 
antijen testlerinin değerlendirilmesi

Hastaneye / tanı 
merkezlerine gelen 
semptomatik kişiler 

Sağlık çalışanları, 
huzurevi çalışanları, 

yeni tanı alan 
hastaların temaslıları 

özl. aile üyeleri

Asemptomatik kişiler
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▪ COVID-19 vakalarına tanı koyma veya halk sağlığı verisi sağlama amacıyla test
kapasitesi artırılırken; antijen testlerinin kısıtlılıklarının bilincinde olunmalıdır.

▪ Duyarlılık ve özgüllük, bir testin farklı popülasyonlar için değişmez özellikleridir.

▪ Bir testin farklı popülasyonlarda kullanılabilirliği pozitif prediktif değer (PPD) ve
negatif prediktif değer (NPD) ile belirlenir. (Her iki değişken popülasyondaki hastalık

prevalansına göre değişir.)

▪ Yanlış pozitif (YP), yanlış negatif (YN) sonuçların yorumlanmasında; PPD, NPD
verileri ve topluluktaki enfeksiyon prevalansı dikkate alınmalıdır.
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Hastaneye/tanı merkezlerine gelen 
semptomatik kişiler - I

▪ Prevalans: %25-50

▪ Moleküler testlerin olmadığı / geç sonuç 
verdiği popülasyonlar

▪ PPD: %90-96

▪ Prevalans arttıkça, NPD <%90 olmakta ve
YN sonuçlar artmaktadır
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Hastaneye/tanı merkezlerine gelen 
semptomatik kişiler - II

Yüksek prevalanslı topluluklarda semptomatik olup 

antijen testi (-) olan kişilerin sonuçları, 

moleküler yöntem ile doğrulanmalıdır. 
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Sağlık çalışanları, huzurevi çalışanları, 
yeni tanı alan hastaların temaslıları özl. aile üyeleri - I

▪ Prevalans: %5-10

COVID-19 bulaşma ve yayma riski olan 
popülasyon

▪ Test özgüllüğü: %97 → PPD: %63-83!!!

▪ Test özgüllüğü: > %98 → PPD: > %90
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Sağlık çalışanları, huzurevi çalışanları, 
yeni tanı alan hastaların temaslıları özl. aile üyeleri - II

Min. özgüllüğe sahip testlerde PPD düşük olduğu için, pozitif sonuçlar 

iki basamaklı test algoritması ile doğrulanmalıdır.
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Duyarlılığa sahip antijen 

testi ile tarama

Moleküler yöntem /   

Özgüllüğe sahip antijen 

testi ile doğrulama



Asemptomatik kişiler - I

▪ Prevalans: %1 - 2.5

Okullar, iş yerleri, toplantılar, turizm, vb.

▪ COVID-19 olmayan bireylerin normal
hayatlarına devam etmesini sağlamak

▪ Minimum duyarlılık ve özgüllüğe sahip bir
antijen testi kullanılsa bile NPD: %99-100;
ancak PPD düşük, YP sonuçlar fazladır.
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Asemptomatik kişiler- II

YP sayıları fazla olduğu için,

antijen testi (+) olan kişiler yüksek özgüllüğe sahip testler ile doğrulanmalıdır.
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Yüksek özgüllüğe sahip bir antijen testi / 

moleküler yöntem ile doğrulama



Sonuçlar
▪ Antijen testleri kullanılarak hızlı triyaj sağlanması, yüksek viral yüke sahip

hastaların ayıklanması ile moleküler laboratuvarlarının yoğunluğu ve moleküler
testlere bağımlılık azaltılabilir.

▪ Antijen testleri kullanıldığında hızlı sonuç alınıp vaka yönetimi ve halk sağlığı
önlemlerinin alınması hızlandırılırken; diğer taraftan YP ve YN sonuçlarla
karşılaşıldığı unutulmamalıdır.

▪ Antijen testleri hızlı tarama amacıyla, moleküler testler doğrulama amacıyla
kullanılarak; tanı süreci hızlandırılıp test giderlerinde tasarruf sağlanabilir.

▪ Her topluluğun sahip olduğu enfeksiyon prevalansına göre, antijen testlerinin
olanakları ve kısıtlılıklarının bilincinde olunmalıdır. Hiçbir test mükemmel
değildir.
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Herkese sağlık dolu günler dilerim


