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SARS-CoV-2 serolojik tanısı 

• İmmün yanıt nasıl gelişiyor? 

• İmmün yanıtı nasıl ölçüyoruz? 

• Gelişen immün yanıt korunmada yeterli mi? 

• Antikor testlerinin performansı nedir? 

• Antikor testleri hangi endikasyonlarda uygulanmalı? 

• Antijen testleri tanı için çözüm olabilir mi? 



SARS-CoV-2’nin antijenik yapısı 

• S proteini: alıcı hücre zarı ile reseptör 
bağlanmasına ve füzyonuna aracılık eder. 
Nötralizan antikoru uyaran ana antijen; 
sitotoksik lenfositlerin hedefi.  

• RBD: Receptor Binding Domain, S 
proteininin  ACE-2’ye bağlandığı bölge 

• N proteini: nükleokapsidi oluşturmak için 
RNA genomu ile birleşir, viral RNA 
sentezinin düzenlenmesinde rol oynar. N 
proteinin bazı epitoplarını tanıyan 
sitotoksik T lenfositleri tanımlanmıştır. 

 

 Serolojik tanı için potansiyel antijenler 

İnsanda antikor yanıtını oluşturan 
temel proteinler S ve N Zarflı, pozitif tek iplikli RNA virüsü 



T ve B hücre  
aktivasyonunu gerektirir 

SARS-CoV-2’ye karşı gelişen immün yanıt 

İmmün yanıt sırasında oluşan 
antikorlar virüsün yapısal  
proteinlerine bağlanırlar ve 
virüsü nötralize ederler 



Oluşan antikorların COVID-19 
immünopatogenezinde etkisi nedir? 

Gelişen antikor yanıtı hem korunmada hem de immün aracılı yıkımda rol 
oynayabilir  

TNF 

IL-6 

Proinflamatuvar kemokinler 

 (CCL2 ve CCL3) 

Anti-inflamatuvar sitokinler: 

IL-10 

TGF-beta 

Virüs spesifik, 
nötralizan 

olmayan, düşük 
antikor 

Monosit, 
makrofaj ve B-

lenfositlere virüs 
girişini arttırabilir 

ADE (Antibody 
Dependent 

Enhancement) 

Antikor miktarı arttıkça ADE etkisi azalır 



Hangi antijene karşı antikor oluşuyor ve bunun 
test performansına etkisi nedir? 



COVID-19 Enfeksiyonunda Antikor Yanıtı 

• Erken dönemde özellikle N proteinine karşı antikorlar saptanmakta  

• N proteinine karşı antikorlar S proteinine karşı olanlardan daha erken 
kaybolmakta  

• N antijeninin diğer CoV ile homolojisi daha fazla (çapraz rxn) 

• S proteininin RBD’e karşı gelişen antikorlar nötralizan özellikte ve daha 
yüksek özgüllükte 



IgG anti-N IgG anti-S 



    IgM ve IgG antikorlarının kinetiği ? 

 
IgM, IgG’nin senkronize serokonversiyonu 

IgG’den önce IgM serokonversiyonu 

IgG’nin IgM’den önce serokonversiyonu 

Sıklıkla IgA, M ve G senkronize 

serokonversiyonu 

  

COVID-19 Enfeksiyonunda Antikor Yanıtı 

Seow J, et al. Nature Microbiol, 2020 
Haveri A, et al. EuroSurveillance, 2020 
Zhao et al. CID, 2020 
Long QX et al, Nat Med 2020 



Bağışıklık ne kadar sürüyor? 

• Diğer cCoV’lere karşı gelişen IgG antikorları enfeksiyonu takiben 2 
haftada pik yapıp  1 yıl içinde düşük değerlere iniyor 

• Bazılarında re-enfeksiyon olası 

• SARS-CoV’lerde antikorlar 3-4 ayda pik yapıyor ve 6 yıl içinde ölçülemez 
düzeylere iniyor 

• MERS-CoV’de ise en fazla 3 yıl kadar kalıyor 

 

 

 

 

SARS-CoV-2: ??? 
IgG varlığı tekrarlayan enfeksiyondan 

korunmayı garanti ediyor mu? 
Koruyucu bağışıklık için antikor 

gerekiyor mu?  
Gereken antikorun düzeyi nedir? 
SARS-CoV-2’nin IgG ve IgM 

kinetiklerini doğrulamak için 
YETERLİ KANIT HENÜZ YOKTUR 

S proteinine 
karşı oluşan 
antikorlar 

reenfeksiyondan 
korumada daha 

etkili…. 
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IDSA rehberi  
Ağustos 2020 

Ayşın ZEYTİNOĞLU’ndan alınmıştır 



 
Asemptomatik enfeksiyon             daha zayıf  
    bağışık  yanıt 
                      

 IgG (nötralizan antikorlar da) daha hızlı ve 
daha  fazla düşüyor 

Ma, H., et al.(2020). Serum IgA, IgM, and IgG responses in 
COVID-19. Cell. Mol. Immunol. 17, 773–775. 

Wang, P., et al. (2020). SARS-CoV-2 neutralizing antibody responses 

are more robust in patients with severe disease. Emerg. Microbes Infect. 9, 
2091–2093. 

Hastalığın şiddeti 
arttıkça daha yüksek 

düzey antikor 
saptanıyor 



• SARS-CoV-2 PCR (+) 65 hasta ve 31 seropozitif sağlık çalışanı, POS 
94 güne kadar seri serum örnekleri 

• 8. günden itibaren vakaların >%95’inde serokonversiyon 
• Yüksek ID50 olanlarda POS >60. gün nötralizan Ak titresi >1000 
• Nötralizan Ak yanıtı hastalık şiddeti ile yakın ilişkili 
• 31 sağlık çalışanının %51.6’sında senkronize IgG, A ve M 

serokonversiyonu izleniyor 
• POS 20. günde IgM, 30. günde IgA hızla düşüyor (akut viral 

enfeksiyon tablosu…) 
• IgG 94. güne kadar yüksek titrede kalıyor, ancak hastalık şiddetine 

göre farklılık gösteriyor 

Nötralizan Ak titreleri 
başta hızlı bir düşüş 

gösterse de 90. günde hala 
pozitif saptanıyor… 



Chen et al., 2020, Cell 183, 1–12 

December 10, 2020 ª 2020 Elsevier Inc., 
https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.10.051 

76 COVID-19 olgusu 100 gün süreyle izleniyor 
Olguların çoğunda virüs spesifik IgG zamanla azalıyor 
Bir bölümünde IgG sabit yüksek kalıyor veya zaman içinde 
artıyor 
 
Şiddetli enfeksiyon geçirenlerde SARS-CoV-2-reaktif 

hafıza B hücrelerinde somatik hipermutasyon düşük, 

germinal merkezlerde gelişen bir süreçten daha çok 

ekstrafoliküler bir immün yanıt gibi …. 

 

İki kritik soru:  

Bu durumda doğal SARS-CoV-2 enfeksiyonu acaba kalıcı 

antikor yanıtına yol açacak mı? Hangi faktörler oluşan 

immün yanıtı etkileyecek?  
 

Çabuk iyileşenlerde 
antikor yanıtı daha 
uzun süreli kalıyor 



Uzun süreli IgG yanıtı saptanan 
olgularda hastalık daha kısa sürüyor  
Bu olguların bir bölümünde germinal 
merkezlerde somatik hipermutasyon  

artıyor, aktive olan CD4+ hücreler 
artıyor 

Niye ekstrafolliküler immün yanıt? 
Pro-inflamatuvar sitokin yanıtı buna 

neden olabilir  

Chen et al., 2020, Cell 183, 1–12 

December 10, 2020 ª 2020 Elsevier Inc., 
https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.10.051 



University of Oxford, England, looked to more than 12,000 

healthcare workers at Oxford University Hospitals from 
April to November 2020 

all participants received antibody tests once every two 

months and diagnostic tests for an active COVID-19 
infection at least every other week. 

Just three of these more than 1400 antibody-positive 

individuals subsequently tested positive for SARS-CoV-2. 

What’s more, not one of them had any symptoms of 

COVID-19. 

… primer COVID-19 enfeksiyonunu takiben 

oluşan kazanılmış bağışıklık 6 ay veya daha 

uzun süre re-enfeksiyona karşı 

koruyuculuk sağlıyor…..Kazanılmış bu 

bağışıklık sadece antikorlara mı bağlı yoksa 

diğer immün sistem hücreleri rol oynuyor mu 

???  



COVID-19 serolojik tanı testlerine 
bakış 



Antikor ve Antijen Testleri 

• Tanı amaçlı test 
• Semptomatik kişiler 
• Temaslı izlemi 
• Pozitif vaka ile teması olanlar 

• Tarama amaçlı test 
• Asemptomatik ve bilinen/ 

şüpheli teması olmayan 
kişiler 

• Sürveyans amaçlı test 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/ 

Test performansı 

Test sonuçlanma süresi 

Kullanım kolaylığı 

Gerekli insan gücü 

Lojistik imkanlar 
Ülke, bölge bazında 

 epidemiyolojik durum 

 

 

 



Antikor Testleri 



Antikor testlerinin prediktif değeri  

• PPD ve NPD testin özgüllüğü ve 
duyarlılığı yanında hastalığın 
prevalansına da bağlıdır 

• Prevalans düşükse «yanlış pozitif» 
olma olasılığı daha yüksek olacaktır 

• Test tekrarı gerekebilir 

RT-PCR pozitif olgularda antikor 
testi negatif olduğunda:  

1. Test performansına mı 
bağlı? 

2. Olguda serokonversiyon 
gelişmiyor mu? 

Antikor testlernin klinik, 
diğer direkt tanı testleri, 
epidemiyolojik veriler 
ışığında dikkatle 
yorumlanması gerekir !!! 



Antikor testleri hangi endikasyonlarda 
uygulanmalı? 

• Seroepidemiyoloji ve seroprevalans için: 
• Serumda antikorların gösterilmesi 
• Geçirilmiş enfeksiyon 

• Temaslı takibini hızlandırmak için 

• Potansiyel plazma donörlerini belirlemek 
için 

• RT-PCR negatif asemptomatik olguların 
saptanması için 

• RT-PCR negatif olup hastalığın daha geç 
dönemlerinde başvuran vakaların tanısı 
için 

 

 

COVID- 19 şüphesi yüksek 

ve tekrarlayan PCR negatif 

olgularda,  post-semptomatik 

3-4 hafta sonra IgG 

bakılması tanıda kullanılabilir. 

Bu dönemde duyarlılık ve 

özgüllük geçirilmiş 

enfeksiyonu göstermek için 

yüksektir 

CDC, IDSA, ECDC önerileri 



Antikor testleri ne zaman kullanılmamalı? 

• Akut COVID-19 tanısında 

• Koruyucu bağışıklığın gelişip gelişmediğini kesin olarak belirleme 
konusunda (güncel kanıt düzeyi yetersizdir…) 

• KKE veya sosyal mesafe kurallarına uyumun gerekliliğini düzenlemede 

ÇÜNKÜ: 
Valide testler hakkında veri yetersiz 

Oluşan antikorların nötralizan/koruyucu oldukları 
konusunda veri yetersiz 

 
 

YANLIŞ GÜVEN ORTAMI  



Antikor testlerinin pandemi sürecindeki temel 
kullanım amacı 

• Popülasyonun ne kadarının bağışık olduğunu göstermede işe 
yarayacaktır 

• Büyük sayılarda gerçekleştirildiğinde anlamı olacaktır 

• Toplumsal kısıtlayıcı önlemleri kolaylaştırma çabalarında otoriteleri 
uygun şekilde yönlendirebilecek 

 

 

 

 



Rehberler ve Öneriler 
IDSA NIH PAHO-WHO 

Öneriler  
FDA- CDC  KLİMUD Öneriler 

Akut enf. tanısı Post-semp.  2 hf içinde 
bakılmamalı 
                                             
ŞÖ, ÇZK 

Tek başına 
önerilmez  
AIII 

Önerilmez  Önerilmez  
 

Önerilmez 

Geçirilmiş enf. 
PCR (-) ,enf. 
şüphesi*  

Post-semp >3-4 hf IgG 
ve total Ab 
D,Ö yüksek      ŞÖ, ÇZK 

Akut enf geç 
döneminde 
Plazma vericileri 

Sero-
epidemiyolojik 
çalışmalar 

Ö yüksek test >99.5 
(prevalans ↓      ŞÖ, 
ÇZK 

Ab testleri önerilir 
(ileri çalışmalar 
gerekir) 

Önerilir  Ab testleri 
önerilir** (ileri 
çalışmalar gerekir) 

IgM Öneri yok D↓ ŞÖ, ÇZK 

IgA Önerilmez Ö ↓ŞÖ, ZK 

Geçirilmiş enf.  
IgM + IgG 

Önerilmez ŞÖ, ÇZK 
 

MİS (ped) PCR+ IgG Önerilir  

ŞÖ: şartlı öneri   ÇZK: çok zayıf kanıt     ZK: zayıf kanıt   A: kuvvetli  öneri  III: uzman görüşü    

* IDSA zayıf öneri            D: duyarlılık   Ö: özgüllük     MIS: multisistem inflamatuvar  sendrom 

** kullanılacak test için seroprevalans bilinmeli – NPD ve PPD değişir, Özgüllüğü yüksek test gerekir 

Ayşın ZEYTİNOĞLU’ndan alınmıştır 



Özetle… 

İnkübasyon 
fazı/asemptomatik 
fazda tarama 

Semptomatik 
hastalık tanısı 

Konvelesan fazda 
izolasyon kararı için 
viral yayılmanın 
taranması  

Epidemiyolojik 
sürveyans 

Erken dönemde 
yalancı negatif 
sonuç 

Erken dönemde 
yalancı negatif 
sonuç 

Tipik olarak hastalık 
aktivitesini 
yansıtmaz 

Kişi ve toplum 
bağışıklığını 
değerlendirebilir 



Test sonuçları için standart yorumlayıcı 
raporlara ihtiyaç vardır 

• Pozitif antikor test sonucu: «Diğer corona virüs antikorlarının varlığına 
bağlı olarak yanlış pozitif sonuç olabilir, kesin bağışıklık anlamına 
gelmez» 

• Negatif antikor test sonucu: «SARS-CoV-2 ile karşılaşılmadığını kesin 
olarak göstermez» 



• Lateral-flow testleri (flow/kart/immünkromatografi testleri; 
hızlı testler) 

• İmmunoassay’ler: EIA, ELISA, CMIA, CLIA 

 

 

 

SARS-CoV-2 Antikor testleri 

Hızla tasarlanan ve acil onay alan NAT ve serolojik 
testlerde   

              yalancı pozitiflik ve yalancı negatiflik sorun 
Testlerin validasyonları referans laboratuvarlarda 

yapılmalı, performans bilgileri rutin laboratuvarlara 
iletilmeli 

LF testleri  düşük 
duyarlılıkta, valide değil, 

«prozone» etkisi ile 
«yalancı negatif» 

sonuçlar sık…  
Akut enfeksiyon 

tanısında önerilmiyor          
Seroepidemiyolojik 

amaçla kullanımı ???  



Firma Kullanılan Ag Saptanan Ak Yöntem 

Abbott (Architect) NC IgG CMIA 

S IgM CMIA 

Beckman Coulter S IgM/IgG CLIA 

bioMerieux (Vidas) S IgM/IgG ELFA 

Euroimmun S IgG/IgM ELISA 

NC IgG/IgM ELISA 

Roche (Elecsys) NC Total ECLIA 

Siemens (Advia Centaur) S Total/IgG CLIA 

SARS-CoV-2 Antikor testleri 

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



• İsrail Sağlık Bakanlığı, ulusal 16 merkez, «national task-force»  

• Mart-Mayıs 2020 

• 698 PCR (+) hasta 

K. Oved et al. EClinicalMedicine 2020,  



K. Oved et al. EClinicalMedicine 2020  



SARS-CoV-2 prevalansının PPV üzerine etkisi 

K. Oved et al. EClinicalMedicine 2020  



• 536 lab konfirme COVID-19 hastası; 976 prepandemik kan 
örneği 

 Hedef performans 

Performans alt sınırı 

92.7 

95.0 

99.1 

97.2 

98.1 

Özgüllükler: 
 % 98.7-99.9 

• Siemens ve Oxford testleri en az POS 20. günden 

itibaren, bir optimizasyon yapmaksızın, >%98 duyarlılık  

ve özgüllükte 

• Abbott, Roche ve Diasorin optimizasyonla (eşik değer 

ayarı, bazı örneklerin dışlanması) %98 duyarlılık  ve 

özgüllükte 

İngiltere 



Performanstaki değişiklikler gerçek uygulamaya nasıl 
yansımakta? 

%10 seroprevalans olan bir yerde 1 milyon test için:  

Diasorin hata oranı 13700 

Abbott hata oranı 2800  

Hasta kliniği, PCR sonucu, POS 
örnek alınma zamanı test 

performansını etkilemekte !!! 
Test sonuçlarını yorumlarken 

dikkate alınmalı 



SARS-Cov-2 Antikor Kitlerinin 
Performansına Yönelik Metodolojik 

Validasyon Çalışması 

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilimsel Araştırma Platformu 
tarafından onaylanmıştır. (Onay kodu: Burçin Şener-2020-07-28T11_45_09) 



Amaç 

• SARS-CoV-2 antikor tespitinde kullanılmakta olan farklı test 
kitlerinin farklı klinik ve laboratuvar tanı özelliklerine sahip 
hastalardaki performansının ve testlerin güvenirliğinin 
değerlendirilmesi   

 

 
Kapsam 

Değerlendirilecek göstergeler:  

1.Doğruluk (Accuracy): Duyarlılık, özgüllük 

2.Kesinlik (Tekrarlanabilirlik-reliability) 



Çalışma planı 

Merkezler-Cihazlar: 

• Hacettepe Üniv.: Burçin Şener, Banu Sancak 

• Ankara Üniv.: Ceren Karahan, Ebru Evren 

• Bilkent Şehir Hastanesi: Bedia Dinç 

• Ege Üniv.: Ayşın Zeytinoğlu 

• Alanya AKÜ: Ayşegül Gözalan 

 

  KLİMUD çatısı altında…. 



Yöntem 

• Değerlendirilen antikor kitleri: 

• Abbott Architect i4000SR N antijenine karşı oluşan IgG tipi 
antikorları  

• Beckman-Coulter Access “S” protein ve “reseptor binding domain” 
(RBD)’nine karşı oluşan IgG tipi antikorları 

• Euroimmun Anti-SARS-CoV-2 ELISA S1 antijenine karşı oluşan IgG 
tipi antikorları 

• Roche Elecsys N antijene karşı oluşan total antikoru 
• Siemens Atellica-IM Total (COV2T) S1 antijenine karşı oluşan total 

antikoru  

Her firma tarafından 200 testlik kit + gerekli kontrol/kalibratör bağış 
olarak sağlandı 

KLİMUD organizasyon için destek sağladı  



Çalışmaya dahil edilecek serumlar 
Hasta grubu: 150 adet serum 

• 50 PCR (+), semptom/klinik* (+): PS grubu 

• 50 PCR (-), semptom/klinik* (+): S grubu  

• 50 PCR (+), semptom/klinik* (-): P grubu  

*COVID-19 hastası olduğu klinik bulguları ve/veya akciğer bilgisayarlı tomografi 
bulguları ile kanıtlanmış, tedaviye alınmış hastalardan alınan serum örnekleri 

Kontrol grubu: 50 adet serum 

• Pandemi öncesi dönemde toplanmış ve ALKÜ Tıp Fakültesi serum bankasında 
saklanmakta olan 2019 yılı Haziran ayına ait serum örnekleri (Yüksekögretim 
Kurumları tarafından destekli bilimsel arastırma projesi, proje no:2019-04-01-
MAP02) ve Ege Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD’da saklanan pandemi öncesi 
CMV/EBV/diğer solunum yolu virüsleri IgG pozitif serum örnekleri 



Ön sonuçlar 

• Tüm kitlerin tekrarlanabilirlikleri uygun (istatistiksel değerlendirme 
sürüyor) 

• Kitler arası uyum genellikle yüksek 
• Özellikle antijen içeriği aynı olan kitler arası uyum daha yüksek 

• Asemtomatik olgularda da antikor pozitifliği var 

• Sıklıkla PCR negatif olguların tanı anında BT bulguları pozitif … 

 

 



Antijen Testleri 



SARS-CoV-2 Antijen testleri 

• Ucuz 

• Kullanımı kolay 

• POC kullanım olanağı ??? (CDC !!!) 

 

• Çekinceler:  
• Örnek alınması (doğru güvenilir ortamın sağlanması; KKE kullanımı !!!) 

• Kendi kendine örnek alma: henüz klinik olarak valide edilmiş durumda değil 

• RT-PCR aksine örnek doğru alındı mı sorusunu karşılayacak bir kontrol yok 

• Kendi kendine test yapma doğru değil, sağlık kurumları dışında yapılmamalı 





DSÖ, CDC, ECDC görüşü 

• Test duyarlılığı RT-PCR’dan daha düşük 

• Hızlı antijen testleri en iyi performansı viral yükün yüksek olduğu akut 
enfeksiyon döneminde göstermekte  (≤25 Ct değerleri ya da viral yük 
>1 000 000 kopya/ml)  

• Presemptomatik ya da hastalığın ilk 5-7 günü arası 

• Minimum performans gereksinimi için duyarlılık ≥ %80, özgüllük ≥ 
%97 olmalı  

• ECDC önerisi: duyarlılık ≥ %90, özgüllük ≥ %97 olmalı  

 

 

 

 

• https://www.who.int/diagnostics_laboratory/EUL/en 
• European Centre for Disease Prevention and Control. Options for the 

use of rapid antigen tests for COVID-19 in the EU/EEA and the UK. 19 
November 2020. ECDC: Stockholm; 2020. 

• https://www.finddx.org/covid-19/pipeline/ 

https://www.who.int/diagnostics_laboratory/EUL/en


DSÖ, ECDC Hızlı Ag Testi kullanım önerileri:  
 
• RT-PCR olanağı bulunmayan ya da PCR sonucunun geç alındığı 

durumlarda 

• Salgın şüphesi olan yerlerde (yeni vakaların saptanması ve taramalar 
için) 

• Sağlık kurumları ya da toplu bakım verilen kurumlarda vakaların erken 
saptanması için 

• Kritik gruplar ya da ortamlarda salgının gidişatının izlenmesinde 

• Asemptomatik temaslıların taramasında ? 
• Eğer uygulanacaksa çok yüksek duyarlılığı olan bir test kullanılmalı (CDC 

önerisi) 

 

 

Şu anda FDA EUA 

onayı olan Ag testleri 

bu onayı 

«semptomatik kişilerde 

tanı amaçlı test» 

olarak almıştır 



 

Options for the use of rapid antigen tests 
for COVID-19 in the EU/EEA and the UK  
19 November 2020 

 

• COVID-19 ilişkili semptomu olanların 
başvurularında hızla değerlendirme için 

• Bulaş kontrolü için: vakaların erken yakalanması, 
temaslı takibi, toplum temelli taramalar 

• Sağlık kurumları ve bakım evleri, hapishane vb 
yerlerde COVID-19 yükünü hafifletmek ve yayılımı 
önlemek için 
• Erken tanı ve izolasyon 

 

ECDC Hızlı Antijen Testi Önerileri 

Hastaneye 
başvurularda hasta 

triyajında İşe 
yarayabilir 



Hızlı Ag testleri -ECDC 
• Prevalans yüksek, semptomatik vaka (POS 5 gün içinde örnek alınması halinde..) 

• Negatif sonuç mutlaka RT-PCR’la doğrulanmalı; PCR olanağı yoksa başka bir hızlı 
Ag kiti ile tekrar edilmeli  

• Prevalans yüksek, teması olan asemptomatik vaka 

• Gerçek enfeksiyonu yakalar (PPD yüksek) 

• Pozitif sonucu PCR ile doğrulamaya gerek yok 

• Negatif sonuç mutlaka RT-PCR’la doğrulanmalı; PCR olanağı yoksa başka bir hızlı 
Ag kiti ile tekrar edilmeli  

• Prevalansın düşük olduğu durumlarda: NPD yüksek 

• Negatif sonuç yüksek enfeksiyöz vakaları dışlamada işe yarar 

• Negatif sonucu doğrulamak gerekmez; pozitif sonuç PCR doğrulama gerektirir 

• Erken saptanmasını sağlayarak bulaş hızını düşürebilir 

• 2-3 günde bir tekrar test yapılması testin düşük duyarlılığını iyileştirebilir; bu 
şekilde sağlık kurumlarında personele yönelik olarak kullanılabilir 

 

 



 
Avrupa Birliği’nin  COVID-19 vaka tanımını yakın 
zamanda güncellemesi bekleniyor … 
 

• Semptomatik birey ve/veya kesin temas öyküsü olan birey ve/veya 
COVID-19’a özgü akciğer görüntüleme bulgusu olan birey = 
laboratuvar tarafından doğrulanmış vaka 

• Bu güncellemenin ardından hızlı Ag test sonuçları test sayıları ve test 
pozitifliği oranlarının hesaplanmasında yer alacak  



ECDC, 19 Kasım 2020 



https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/lab/resources/antigen-tests-guidelines.html 



Negatif test sonuçlarının hastalara raporlanması: 

• Öneri: «SARS-CoV-2 antijen test sonucu olası/tahminen negatif» 



ECDC raporu:  
 

Hızlı Ag testlerinin duyarlılık ve özgüllükleri (RT-PCR sonuçları 
altın standart olarak kullanıldığında): 
Duyarlılık: %29 (95%CI 15.7-42.3) ve %93.9 (95% CI 86.5-97.4)  
Özgüllük: %80.2% (95% CI 71.1-86.7) ve %100 (95% CI 98.8-100) 

  

ECDC, 19 Kasım 2020 

https://www.finddx.org/covid-19/pipeline 
 

«Rapid diagnostic test» – «Antigen» filtresi          109 test (4 Aralık 2020) 

https://www.finddx.org/covid-19/pipeline
https://www.finddx.org/covid-19/pipeline
https://www.finddx.org/covid-19/pipeline


Serolojik testlere güvenebilmek için iyi valide 
edilmiş olmaları gerekir…. 

Uygun popülasyonlarda ve 
koşullarda mutlaka valide edilmeli 

Yanlış pozitiflik-Yanlış negatiflik 

 

Yarardan çok 
zarar verebilir 

!!! 

Test sonuçlarının doğru 
yorumlanması 

Hastalığın hangi döneminde 
Hangi klinik özelliklere sahip 

hastalarda  
Hangi sonuçları ortaya koyduğu 

BİLİNMELİ 



Ag testlerinin validasyonu 

• Prospektif 
• Çift sürüntü örneği (biri RT-PCR, biri Ag testi) 

• 100 RT-PCR pozitif 

• En az 100 RT-PCR negatif 

 

• Retrospektif 
• PCR için daha önceden alınmış ve dondurulmuş örnekler 

• 100 RT-PCR pozitif 

• En az 100 RT-PCR negatif 

 

 

Testler rutin kullanıma 
girmeden önce mutlaka 

bağımsız olarak, 
validasyon çalışmaları 

yapılmalı 

KARŞILAŞTIRMA 
SONUÇLARI AÇIK 

OLARAK 
YAYINLANMALI 



SONUÇ – (KLİMUD – 1 Aralık 2020 Çevrim içi toplantı ….) 

• Eldeki kaynağın değerlendirilerek kullanımın rasyonalize edilmesi gerekir. Bu nedenle, 
kaynakların (testler, kitler, sarf malzemeleri, cihazlar, insan gücü) durumu ile ilgili 
dinamik bir şekilde açık bilgilendirmeye ihtiyaç vardır. 

• Farklı gruplara (semptomatik, temaslılar, asemptomatikler, bulaştırma riski yüksek, 
incinebilir gruplar gibi) ait epidemiyolojik veri; lokal ve kurumlar bazında açık olarak 
değerlendirilmelidir.  

• Bölge/ülke prevalansını bilmek serolojik test sonuçlarını yorumlamada çok değerli 
ve gerekli 

• Hasta kliniği, PCR sonucu, POS örnek alınma zamanı test performansını etkilemekte !!! 
Test sonuçlarını yorumlarken dikkate alınmalı 

 



• Antijen testlerinin tanı algoritmasına dahil edilmesi ??? 

• Hastalığın yaygınlığı yüksek ve test kapasitesini zorlayan bir durum varsa 
önceliklendirme ile test: RT-PCR veya antijen- hızlı tanı testi uygulanabilir 

Eğer gelinen süreçte durum böyle ise, bu durum üzerinden pandemi 

önlemlerinin alınması ve halkın bilgilendirilmesi gerekir. 

Semptomatik hastaların test edilmesi önceliklidir 

Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü – Uzmanlık Derneği - Üniversite – Saha 

işbirliği ile iyi seçilmiş, test öncesi pozitiflik olasılığının yüksek olduğu 

topluluklarda testlerin performans çalışmaları planlanmalı, yapılmalı ve 

paylaşılmalıdır. 

 



Yüzyüze toplantılarda buluşabilmek 
dileğiyle….. 


