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İçerik

• Tanı yöntemleri
• Nükleik asit amplifikasyonu temelli yöntemler

• CRISPR temelli tanı yöntemleri

• Sekanslama

• Antijen tespiti

• Antikor tespiti

• Test modelleri
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İçerik

• Klinik örnek alımı ve hazırlama
• Örnek hazırlama

• Numune türleri

• Çevre örneklemesi ve sürveyans

• POC (point-of-care) COVID-19 tanısı için nanomateryeller

• Ticari kitler

• Sonuç
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İdeal örnek? İdeal test? 

• Pandeminin hangi fazında?
• Pik öncesi
• Pik
• Pik sonrası

• Hangi koşullarda?
• Tam donanımlı laboratuvar
• Sağlık çalışanı sayısı

• Amaç ne?
• Yüksek test kapasitesi
• Yüksek duyarlılık
• Yüksek özgüllük
• Mutasyonlar
• Aşı etkililiği
• Sürveyans
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Nükleik asit temelli yöntemler

• RT-PCR (Tersine Transkripsiyon Polimeraz Zincirleme Tepkimesi):
• COVID-19 tanısında şu an için standart yöntem 

• Virüsün parçalanması- RNA ekstraksiyonu- Tersine transkripsiyon ile 
tamamlayıcı DNA- Amplifikasyon-Analiz

• Primer seçimi: Duyarlılıkta önemli bir belirleyici, özellikle düşük viral yük 
olduğunda (>30 siklus)

• Washington Üniversitesi: E geni

• CDC: N geni

• Jung ve ark. N genini hedefleyen 7, orf-1 genini hedefleyen 3 primeri farklı sıcaklıklarda 
(55-58-60 °C) karşılaştırıyor. En yüksek performans Japonya NIID (NIID_2019-nCOV_N) ve 
Çin (ORF1ab)
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Nükleik asit temelli yöntemler

• Dijital-PCR (dPCR):
• Daha duyarlı daha az yanlış negatif
• Çok sayıda damlaya ayrılıp her damlada ayrı bir PCR, gelen bilgi toplanıyor
• İnhibitör varlığından, RNA degradasyonundan daha az etkilenir, kalibrasyon 

eğrisine ihtiyaç yok
• Düşük viral yük, örnek miktarı azken kullanışlı 

• İzotermal amplifikasyon: (LAMP, RPA (rekombinaz polimeraz 
amplifikasyon)

• Termal döngü cihazlarına ihtiyaç duymaz
• Hasta başı (POC) tanı için avantajlı
• İzotermal amplifikasyon temelli bir ticari kit FDA onaylı tanı yöntemleri 

arasında en kısa süre
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Nükleik asit temelli yöntemler

• SARS-CoV-2’de presemptomatik dönemde bulaştırıcılık ve asemptomatik 
taşıyıcılık daha belirgin, merkezi ve yüksek kapasiteli merkezlerin olması avantaj 
sağlayacaktır.

• Ekstraksiyon süre ve iş gücü açısından ciddi yük, alternatif raktifler, ekstrakisyon 
olmadan yapılan PCR protokolleri süreyi kısaltır ancak valide edilmeli

• Örneklerin havuzlanarak çalışılması popülasyon taraması için yapılabilir. 
(Wuhan’da yapıldı) Ne kadar örneğin havuzlanacağı testin duyarlılığına, 
prevelansa göre belirlenmeli, d PCR’da havuzlama için kullanılabilir.

• Nükleik asit temelli yöntemlerde pre-analitik ve analitik aşamlarda çeşitli 
güçlükler var. 

• Örn: Kucirka ve ark. çalışmasında yanlış negatiflik enfeksiyonun ilk günü %100, semptomların 
başladığı gün %38, semptom başlangıcından 3 gün sonra en düşük yanlış negatiflik

• Örnek alımı ve örneğin işlenmesi (kontrol kullanımı Rnaz P geni için primer)

• Sonuçlar uygun şekilde yorumlanmalı: Pozitif PCR bulaştırıcı demek değil! 
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CRISPR temelli tanı yöntemleri
• CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic 

Repeats, Düzenli Aralıklarla Bölünmüş Palindromik Tekrar 
Kümeleri) 

• 2020 Nöbel Kimya ödülü Emanuelle Charpentier ve Jennifer 
Doudna

• Cas9 ve Cas12: DNA’yı

• Cas13: RNA’yı keser.

• CRISPR-Dx(CRISPR temelli tanı yöntemleri)
• NA amplifikasyonu + CRISPR-Cas13 sistemi izotermal 

amplifikasyona kıyasla daha duyarlı daha özgül
• Chiu ve ark : DETECTR (SARS-CoV-2 DNA Endonuclease-Targeted 

CRISPR Trans Reporter (DETECTR) RT-LAMP + CRISPR-Cas12
• Gootenberg ve ark.: SHERLOCKv2: multipleks CRISPR-Cas13
• Myhrvold ve ark: HUDSON, doğrudan örnekten
• SHINE: SHERLOCK + HUDSON

• Liyofilize reaktifler, doğrudan örnekten çalışma, düşük 
maliyet ileri dönem hastabaşı uygulamalar için cazip bir 
seçenerk
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Sekanslama

• Virüsün tanımlanması, kökeni, bulaş özellikleri, primer, prob dizaynı

• Tanıda kullanımı için FDA onayı!

• Kısa okuma: <1000 baz 
• Kütüphane hazırlığı, amplifikasyon, senteze dayalı sekanslama

• Uzun okuma:  >1000 baz
• gerçek zamanlı tek molekül sekanslama
• Nanopor sekanslama

• Vuhan’da 3 hastanın BAL örneklerinden sekanslama: SARS-CoV-2, 
takibinde Avusturalya, Hindistan, Kamboçya

• Mutasyon takibi

• CDC’nin genomik konsorsiyumu

Jayamohan H, Lambert CJ, Sant HJ, et al. SARS-CoV-2 pandemic: a review of molecular diagnostic tools including sample collection and commercial response with associated advantages and 
limitations. Anal Bioanal Chem. 2021;413(1):49-71. doi:10.1007/s00216-020-02958-1

9



Nükleik asit temelli yöntemler
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Antijen Tespiti

• Hedef antijenler: nükleokapsid, spike, zarf veya membran proteinleri 
olabilir,

• Antijen testlerinde karşılaşılan güçlüklerden biri SARS-CoV-2 spesifik 
proteinlerine karşı antikor yokluğu, 

• SELEX /systematic evolution of ligands by exponential enrichment)
temelli aptamerler

• Farklı örnek türleri, farklı duyarlılık oranları,

• Tarama amaçlı
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Antikor testleri

• Antikor yanıtı yaş, cinsiyet, ek hastalıklara göre değişebilir,

• IgM, IgG, IgA

• Asemptomatik vakaları belirlemek için yapılacak epidemiyolojik 
çalışmalarda kullanılabilir

• Pozitif sonuçlar nötralizan antikor varlığını göstermez,

• Aşıların değerlendirilmesinde
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COVID-19 test modelleri

• Pandeminin her fazında ihtiyaç farklı
• Erken evre ve pikte: hızlı ve çok sayıda test

• Pik sonrası: kolay ulaşılabilir,  basit, ucuz, yüksek işlem 
hacimli takip

• Hastaneye başvurarak: Artan temas, sağlık çalışanı, 
maliyet

• Drive-thru (yerinde hizmet): Kişinin hastalığını 
bildirmesi gerekiyor, daha az bulaş

• POC (Hasta başı ?)

Jayamohan H, Lambert CJ, Sant HJ, et al. SARS-CoV-2 pandemic: a review of molecular diagnostic tools including sample collection and commercial response with associated advantages and 
limitations. Anal Bioanal Chem. 2021;413(1):49-71. doi:10.1007/s00216-020-02958-1

13



Klinik örnek alımı ve örnek hazırlığı

• Klinik örnek alımı ve hazırlama: Örnek alımı için robotlar
• Örnek hazırlama: 

• Test sayısı ve hızda önemli bir belirleyici
• Validayson

• Numune türleri:
• Nazofarinks-orofarinks sürüntüsü: Birleştirilebilir
• Balgam: İndüklenmiş balgam da kullanılabilir.
• Tükürük: Duyarlılık ?
• BAL: Aerosol oluşturucu işlem
• Dışkı: İşlenmesi zor
• Serum ve tam kan: Antikor testleri, immünite, epidemiyolojik çalışmalar

• Çevre örneklemesi ve sürveyans:
• Hava örneklemesi: hastane odaları, apartmanlar
• Kanalizasyon suları: popülasyon taramaları
• Yüzeyler: Nispeten zor, DSÖ’nün rehberi var
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Nanomateryaller

• Alan etkili transistör
• Seo v ark.  SARS-CoV-2 tanısı için grafin temelli bir AET sensörü geliştirmiştir.
• Bağlanma gerçekleşirse elektrostatik yüzey potansiyeli değişiyor,
• Yüksek spesifik, ml’de 242 kopyaya kadar tespit kabiliyeti

• Plazmonikler
• Baltimore ve ark. altından nanopartiküllerle kaplı oligonükletid parçaları 

kullanarak bir tanı yöntemi geliştirmiştir. 

• Nefes alışverişiyle tanı
• COVID-19 varlığında oluşan uçucu organik bileşiklerin altın nanopartiküller 

bağlanmasıyla gerçekleşen şişme veya büzüşmeler elektriksel dirençte 
değişikliğe yol açıyor

• Validasyon sağlanırsa yerinde tanı için kullanışlı bir yöntem
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Ticari kitler

• İlk 3 ayda yalnızca ABD 5 milyon test 

• TR’de 24.03.2021 itibariyle yaklaşı 37 milyon test

• COVID-19 genomunun tanımlanmasını takiben Güney Kore’de  3 hafta 
içinde ticari tanı kiti

• Örnek alımı için gereken materyaller
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Sonuç
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• Bir kısmı henüz deneysel de olsa COVID-19 tanısı için geliştirilmiş çok sayıda tanı 
metodu var.

• En iyi tanı metodu istediğiniz şeye ve içinde bulunduğumuz duruma göre 
belirlenmeli

• Pandeminin başında?

• Pikte?

• Pik sonrası?

• Mutasyon takibi?

• Seroprevalans çalışması?

• Toplum immünitesi?

• Tarama amacı?

• Salgın sonrası?

• Aşı etkililiği?


