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COVID-19 Laboratuvar tanı 

• Moleküler testler..real-time PCR 

• Seroloji 

• İzolasyon..BSL-3 

• Diğer..İnterferon-gamma 



Moleküler testler 

• Real-time PCR…en sık 

• Dizi analizi 

• Yeni nesil dizileme 

• İzotermal amplifikasyon 

• Microarray…. 

 

 

• Hasta başı moleküler testler 



Yanlış negatif PCR sonuçları 

• Yetersiz örnek veya hastalık dönemine uygun olmayan bölgeden örnek 

• Örnekteki virüs miktarının testin analitik duyarlılığının altında olması 

• Çok erken veya çok geç örnek alınması 

• Örnek transportunda veya saklama koşullarında problem 

• Testin analitik duyarlılığının düşük olması 

• Viral genetik mutasyon 

• PCR inhibitör varlığı 

• Testten önce antiviral tedavi 

• Virüsün vakalarda dalgalı saçılım göstermesi 

 





Yanlış pozitif PCR sonuçları 

 
• Kontaminasyon….çapraz kontaminasyon/amplikon ile kontaminasyon 
 
• Nonspesifik reaksiyon 
 
• Testin özgüllük sorunu nedeni ile başka hedeflere ait pozitif yanıt 

 
 
 
 

• Erensoy S. Mikrobiyol Bul 2020;54(3):497 

 



Test tekrarlarının değerlendirilmesi 

• Tekrar sebebi preanalitik süreçle ilgili, 

 

• Analitik süreçle ilgili, 

 

• Kuşkulu sonuç olabilir 



Tekrar nedeni preanalitik süreçle ilgili  

*Örnek alımı konusunda bilgilendirme yapılmalı 

*Dış merkezden gelen örneklerde soğuk zincir  

*Yeni örnek:alt solunum yolu veya birden çok bölgeden örnek 



Tekrar nedeni analitik süreçle ilgili 

• Tüm reaktiflerin son kullanım tarihi/saklama koşulları kontrol edilir 

 

• Cihaz ve analitik süreç le ilgili kalite kontrol çalışmaları kontrol edilir 

 

• Cihaz kontrolleri 

 

• Kalite çalışmaları…gün içi günler arası tekrarlanabilirlik… 

 

• Kontaminasyon varsa …çalışma alanı, malzeme cihaz dekontaminasyonu… 



Tekrar nedeni-kuşkulu sonuç 

• Ct:Amplifikasyon eğrisinin eşik değeri aştığı döngü sayısı, 

 

• Ct değerinin üreticinin önerdiği Ct değerinin üzerinde olması, 

 

• Sigmoidal olmayan eğri, 

 

• İki farklı bölge analizinde birinin pozitif diğerinin negatif olması 



 *Örnekteki viral yük çok düşük 
  LOD seviyesinde veya yakınında 
 *nonspesifik (yanlış pozitif) 
 

*Farklı gen bölgesi real time PCR 
ile tekrar 
 
*Dizi analizi  
 



Uyumsuz ya da kuşkulu sonuç 

• PCR tekrarı, 

• Farklı gen bölgesini hedefleyen kitle test tekrarı, 

• Nukleik asit dizi analizi ile doğrulama, 

• Yeni örnekle hastanın verilerinin klinisyenle değerlendirilmesi 

 

 

 

 

• Sonuç verilmiyorsa Ulusal Influenza Merkezi ve Solunum Yolu Virüsleri 
Referans Laboratuvarı’na gönderilmeli!!! 

 

 



• Asemptomatik hasta yanlış pozitiflik? 

• Klinik değerlendir. Semptomlar? Temas? 

• PCR yöntemi birden fazla hedefi varsa  ve viral yük yüksekse yanlış 
pozitif olma ihtimali düşük 

• Laboratuvarda teknik hata? 

•  LOD’a yakın Ct..yorumlama önemli 

• Tekrarlanır..ilk pozitif yüksek Ct ise, ikincinin negatif olması yanlış 
pozitifliği ekarte etmez 

• Başka bir yöntemle test tekrarı 

 



 

• Enfektivite (hücre kültüründe üreme) PCR CT değerleri >24 olunca 
azalıyor 

 

• Özellikle hastanede yatan hastalarda hastalığın ciddiyeti ile düşük Ct 
değerleri ilişkili  



Sonuçların yorumu 

• Test sonuçları klinikle birlikte değerlendirilmeli 

• Pozitif sonuç.SARS-CoV-2 RNA pozitifliğini gösteriyor 

• Negatif sonuç..Covid-19 tanısını dışlamaz 

• Covid-19 kuşkusu devam ediyorsa 24 saat sonra yeni örnekle tekrar 

• Semptomların kaçıncı gününde örnek alınmasının sonucu etkilediği 

• Tekrar örneği mümkünse alt solunum yolu örneği olması 

 



Hasta başı moleküler testler 

ürün üretici örnek Yöntem 

Xpert  cepheid NF, nasal RT-PCR 

VitaPCR Credo NF, OF RT-PCR 

RapiPrep Microsens NF, OF 
 

Isotermal amp 

ePlex GenMark NF RT-PCR 

IDNOW Abbott Boğaz, NF, OF Isotermal amp 

QIAstatt Qiagen NF RT-PCR 

Biofire Biomerieux NF Multipleks-
nested PCR 



• Üst solunum yolu örnekleri 
 
• *Nazofarengeal sürüntü örneği.. sağlık görevlisi tarafından alınan  
•   
• *Her iki ön burundan alınan nazal sürüntü ..sağlık görevlisi veya hasta 

tarafından yerinde veya evde (floklu veya eğrilmiş polyester eküvyonla) 
 

• *Burun orta konka.. sağlık görevlisi veya  gözetim altında  hasta tarafından 
alınan (floklu  eküvyon kullanılarak) 
 

•  *Nazal veya nazofaringeal yıkama / aspirat… sağlık görevlisi tarafından 
alınan 
 

• *Orofaringeal sürüntü örneği…sağlık görevlisi tarafından alınan 
 

• *Tükürük.. gözetim altında hasta tarafından toplanan örnek (1 ila 5 mL)  

 



JAMA 2020;323:1843 







 

 

• 113 araştırma dahil edilmiş 

• Ciddi semptomu olanlarda yüksek viral yük saptanmış 

• ÜSY örneklerinde semptom başlangıcında sonra ortalama 14.5 gün virüs 
saptanıyor  

• ASY örneklerinde semptom başlangıcında sonra ortalama 15.5 gün virüs 
saptanıyor  

• Dışkı örneklerinde virüs saptanması semptom başlangıcından sonra 3-4 
hafta 



• Presemptomatik, asemptomatik ve semptomatik hastalarda viral yük 
açısından fark bulunmamış 

• İndeks vakanın semptomlarının başlangıcından 5 günden fazla zaman 
geçince temaslıları enfekte olmamış 

• RNA Ct değeri >34 olanlarda hücre kültüründe izolasyon yok 

• Semptom başlangıcından 8 güne kadar hücre kültüründe izolasyon yapılmış 

 

• İmmunsupresif hastalarda semptom başlangıcından 2 ay sonrasına kadar  
hücre kültüründe  izole edilmiş* 

 *The New England Journal of Medicine  



düşük orta yüksek En yüksek 

Son 7 günde 
kümülatif 
yeni vaka 
/100.000 

<10 10-50 51-100 

Son 7 günde 
pozitif viral 
test yüzdesi 

<%5 %5-7.9 %8-10 

Düşük Tüm yakın temaslıların ve kademeli bir yaklaşımla genişleterek   maruz kalabilecek 
kişilerin test edilmesine odaklanın 

orta Haftada bir belirli gruplar için tarama testi artı yakın temaslıların  testi 

yüksek Haftada bir veya 2 kez belirli gruplar için tarama testi artı yakın temaslıların testi 

En yüksek Haftada 2 veya daha sık belirli gruplar için tarama testi artı yakın temaslıların 
testi 
 

*Asemptomatiklerde antijen 
pozitifse, PCR ile 
doğrulanmalı 
*Semptomatiklerde antijen 
negatifse, PCR ile 
doğrulanmalı 



• Vaka yok…son 28 günde hiç vaka yok 

• Sporadik vakalar…son 14 gündeki vaklar sporadik, impoerte vaklar 

• Kümelenmiş vakalar…Son 14 günde görülen vakalar sınırlı kümelenmiş vaklar 

• Toplum bulaşı seviye 1..düşük.. son 14 günde geniş çapta dağılmış vakalar tespit edildi , ancak belli 
subgruplarda.Genel popülasyon için düşük enfeksiyon riski 

• Toplum bulaşı seviye 2..orta.. son 14 günde geniş çapta dağılmış vakalar tespit edildi , ancak belli 
subgruplarda değil..Genel popülasyon için orta  enfeksiyon riski 

• Toplum bulaşı seviye 3..yüksek. Bulaş yaygın, populasyon için yüksek enfeksiyon riski 

• Toplum bulaşı seviye 4..çok yüksek.. populasyon için çok yüksek enfeksiyon riski 

 

• PCR öneriliyor 

 

• Toplum bulaş seviyelerinde PCR enfeksiyon tayininde öneriliyor,  

• Çok yaygın enfeksiyon varsa..PCR sonuçlanması uzunsa veya yetersizse  antijen testleri öneriliyor. 

 

 

 



• Yanlış PCR sonucu 

• Aralıklı virüs atılımı 

• Virus reaktivasyonu 

• Veya başka bir SARS-CoV-2 ile enfeksiyon, 

• Veya kontamine yüzeyle temas 

 



• Reinfeksiyon araştırılmalı? 

• Semptomlardan bağımsız olarak, ilk enfeksiyondan ≥ 90 gün 
sonra tekrardan pozitif bir PCR sonucu olması 

• İlk enfeksiyondan 45 ile 89 gün sonra tekrar pozitif bir PCR 
sonucu  ve COVID-19  semptomları olması (alternatif bir 
açıklama olmadan veya yakın zamanda maruziyeti var ) 

 

• Ct <33 reinfeksiyon 

 

• KESİN…SEKANS 

  



• Real-time PCR yöntemleri diğerlerine göre daha duyarlı 

• Hedef gen bölgesi N geni veya E geni olanlar daha duyarlı 

• Hedef gen bölgesi birden fazla olanlar tek gene göre daha duyarlı 

 

 

 
Gelecekte  optimize edilmiş bir referans standardı tanımlanmalıdır.  













• Analiz ham ‘raw’ data değerlendirilerek yapılmalı.. 



TEŞEKKÜR EDERİM 
 


