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SARS-COV-2 ENFEKSİYONUNUN TANISINDA KULLANILAN TANI TESTLERİ 

 

Çin'in Wuhan şehrinde Aralık 2019'da ortaya çıkan COVID-19 hastalığının etkeni olarak 

tanımlanan yeni tip Ağır Akut Solunum Yetersizliği Sendromu (SARS) ile ilişkili 

Coronavirus (SARS-CoV-2), insanları enfekte ettiği bilinen yedinci koronavirüstür. Bu virüs 

ile enfekte kişilerin tanı testleri ile belirlenmesi, bu pandeminin kontrol altına alınmasında 

önemli olmuştur. SARS-CoV-2 tanı testlerinin yaygın kullanımı, dünya çapında büyük 

farklılıklar göstermiştir.  

Bulaş durumunda tanı testinin önemi; mevcut test türüne, test için gerekli kaynaklara ve 

sonuçların elde edilme zamanına bağlıdır. Örneğin, hastaneye yatırılanlar arasında hızlı bir 

şekilde tespit edilen vakalar, kişisel koruyucu ekipmanların düzenli dağıtımı ve daha sonraki 

toplumsal bulaş ve nozokomiyal yayılmanın önlenmesi için önemlidir. 

Hızla gelişen COVID-19 pandemisine yanıt olarak, ülkeler test kapasitesine, halk sağlığı 

kaynaklarına ve virüsün toplumdaki yayılmasına bağlı olarak farklı testler kullanmaktadırlar. 

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), aşağıda açıklanan üç grubun test edilmesine 

öncelik verilmesini önermiştir:  

a) COVID-19 ile uyumlu bulgularla hastaneye yatırılan hastalar 

 b) Risk grubunda olan diğer semptomatik kişiler  

 c) Hastalık başlangıcından itibaren 14 gün içinde COVID-19 olduğundan şüphelenilen veya 

tanısı konan birisiyle yakın temasta bulunan kişiler ya da pandemiden etkilenen bir bölgede 

seyahat geçmişi olan kişiler. 

CDC asemptomatik kişilerin test edilmesini önermemektedir. 
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Tablo 1. Kullanım durumlarına göre testlerin yeterliliği 

 KULLANILMASI TERCİH EDİLEN VAKA 

T
E

S
T

 T
İP

İ 

 İnkubasyon 

sırasında 

tarama 

/Asemptomatik 

faz 

Semptomatik 

hastalık tanısı 

Hastanın 

izolasyondan 

çıkması için iyileşme 

fazında viral etken 

taraması 

Epidemiyolojik 

sürveyans 

Laboratuvar 

tabanlı RT-

PCR veya 

NAAT  

Bilinmiyor/ 

negatif 

tahmin 

değeri 

yetersiz 

 referans 

standart test 

Bilinmiyor/negatif 

tahmin değeri 

yetersiz 

Pasif 

sürveyans 

 

Bilinmiyor/ 

Olgu bulmak 

için negatif 

tahmin değeri 

yetersiz 
Hızlı 

moleküler 

tanı NAAT 

Bilinmiyor / 

negatif 

tahmin 

değeri 

yetersiz 

Referans 

standartla 

karşılaştırılabilir. 

Bilinmiyor / 

negatif tahmin 

değeri yetersiz 

Pasif 

sürveyans 

 

Bilinmiyor / 

Olgu bulmak 

için negatif 

tahmin değeri 

yetersiz 
Antijen 

tanımlama 
Bilinmiyor 

/negatif 

tahmin 

değeri 

yetersiz 

Henüz 

geliştirilmedi 

 Negatif tahmin 

değeri yetersiz 

Duyarlılığı, 

NAAT’in 

düşük 

prevalansı 

tahmin 

değerinden 

daha düşük 

olacaktır   

Seroloji 

IgM/IgG 

tarama 

(kart test 

veya 

laboratuvar 

tabanlı 

Erken dönem 

hastalıkta 

yanlış negatif 

olasılığı var 

Erken dönem 

hastalıkta yanlış 

negatif olasılığı 

var 

Tipik hastalık 

aktivitesini 

yansıtmamaktadır. 

Serolojik 

taramalar 

bireysel ve 

toplum 

bağışıklığını 

belirler. 

 

 

Tablo 2. Semptomlar başladıktan sonraki günlerde yapılan tanı testlerin duyarlılığı 

 Semptomlar Başladıktan Sonraki Günler 

SARS-CoV-2 Testi 1-7 8-14 15-39 

RT-PCR % 67 % 54 % 45 

Total Antikor % 38 % 90 % 100 

IgM %29 % 73 % 94 

IgG %19 % 54 % 80 
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Moleküler Tanı 

Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) tabanlı analizler COVID-19 

tanısında temel test olmasına rağmen, birkaç yeni veya tamamlayıcı tanı yöntemi 

geliştirilmekte ve değerlendirilmektedir. CDC tarafından COVID-19 hastalarını tanımlamak 

için önerilen, solunum yolundan alınan örnekleri, SARS-CoV-2' ye özgü bir veya birkaç 

nükleik asit hedefinin varlığını değerlendirmek için test etmektir. SARS-CoV-2 testi için, 

nazofarinks sürüntü numunesi veya orofarinks, orta konka veya ön burun örnekleri tercih 

edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) enfeksiyonun RT-PCR tabanlı tanısında RdRP ve 

envelope (E) gen bölgelerini hedefleyen probların kullanılmasını önerirken, Amerika Birleşik 

Devletleri virusa ait viral nükleokapsid genlerinin (N1 ve N2) hedeflendiği kitler 

kullanmaktadır. Her iki uygulamanın da SARS-CoV-2 için duyarlılık ve özgüllüğü yüksektir, 

diğer koronavirüs suşları ile çapraz reaksiyon minimum düzeydedir. Günümüzde SARS-CoV-

2’nin tanısında kullanılan FDA onaylı test kitleri Tablo 3’de verilmiştir. 
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Tablo 3: SARS-CoV-2 tanısında kullanılan FDA onaylı 28 ticari tanı testi.  
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Belirlenmiş bir referans standardının bulunmaması, farklı örnek toplama ve hazırlama 

yöntemlerinin kullanılması ve enfeksiyon seyri esnasındaki viral dinamiklerin tam olarak 

anlaşılmamış olması, SARS-CoV-2 testlerinin tanısal doğruluğunun değerlendirilmesini 

zorlaştırmaktadır. Serum ve idrar, genellikle hastalık şiddetine bakılmaksızın viral nükleik asit 

varlığı açısından negatiftir. Hasta tedavi olduktan sonra SARS- CoV-2 klirensinin 

belirlenmesi için, 24 saat veya daha uzun aralıklarla toplanan en az iki negatif üst solunum 

yolu örneğinin alınması tavsiye edilmektedir.  

Hızlı Moleküler Tanı Testleri 

 Solunum yollarının viral infeksiyonlarının tanısında kullanılan kompleks olmayan, bir 

saatten daha kısa sürede sonuç alınabilen moleküler tabanlı hasta başı uygulanabilen testler 

(laboratuvar dışında kullanılabilirliği FDA tarafından onaylanmıştır) geliştirilmiştir.  Abbott 

ID NOW Abbott laboratuvarları), BioFire FilmAssay (BioMerieux), Cobas Liat (Roche 

Diagnostik) ve GeneXpert (Cepheid) bu tip testlere örnektir.  Bazı kısıtlamalarına rağmen 

hızlı sonuç verdiği için bu testler, dünyanın pek çok yerinde kullanılmaktadır. 

Antijen Tarama Testleri 

 Yeni koronavirüsler için antijen tarama testlerinin prototipleri, henüz onay almamıştır 

ancak geliştirilme aşamasındadır. 

Seroloji 

 Klinik örneklerden (kan veya tükürük gibi) SARS-CoV-2'ye karşı antikorları (IgA, 

IgM ve IgG gibi) tanımlayan ELISA gibi serolojik testler, moleküler testlerden daha az 

karmaşıktır ve belirli durumlarda tanı için kullanılacak potansiyele sahiptir. Enfeksiyona karşı 

antikor oluşumunun güvenilir bir şekilde tespit edilmesi, günler haftalar almaktadır.  Bu 

bakımdan akut enfeksiyonların belirlenmesinde sınırlı kapasiteye sahiptir. Negatif sonuçlar, 

özellikle yakın zamanda virüse maruz kalanlar arasında SARS-CoV-2 enfeksiyonunun 

olmadığı anlamına gelmezken, antikorun SARS-CoV-2 olmayan koronavirüs proteinlerine 

karşı çapraz reaksiyon vermesi de potansiyel problemdir. Bu nedenle pozitif sonuçlar, 

geçmişte veya geçirilmekte olan insan koronavirüsleri ile enfeksiyonun sonucu olabilir. 
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Radyografik Testler 

 Enfeksiyon tanısında birçok merkez, göğüs radyografisinin tanı için yararını 

değerlendirmiştir. Göğüs radyografisinde bilateral pnömoni, tek taraflı grafiye nazaran daha 

yaygın kullanılmaktadır. Bilgisayarlı tomografi radyografiden daha duyarlı olarak kabul 

edilmektedir ve birçok kohort çalışması hastaların çoğunda (% 77.8 - % 100) buzlu cam 

opasitesi bulunduğunu bildirmiştir. Göğüs bilgisayarlı tomografisinde COVID-19 için yaygın 

özellikler arasında periferik dağılım, ince retiküler opasiteler ve vasküler kalınlaşma yer 

almaktadır. Seri nazofarinks örnekleme ile karşılaştırıldığında, göğüs bölgesinin bilgisayarlı 

tomografisi COVID-19 tanısı için tek bir zamanda yapılan RT-PCR testinden daha duyarlı 

olabilir. 

COVID-19 Hastalarıyla İlişkili Biyobelirteçler 

 COVID-19 hastalarında en yaygın laboratuvar özellikleri: albüminde düşüş (% 75.8), 

yüksek CRP (C-reaktif protein) (% 58.3), yüksek laktat dehidrojenaz seviyeleri (% 57.0) ve 

lenfopeni (% 43.1)dir. Bildirilen diğer biyobelirteçler arasında eritrosit sedimantasyon artışı; 

yüksek aspartat aminotransferaz, alanin aminotransferaz ve kreatinin kinaz seviyeleri, 

lökopeni, lökositoz ve bilirubin, kreatinin artışı yer almaktadır.  

Bu biyobelirteçler, SARS-CoV-2'ye karşı inflamatuar  konak yanıtını temsil eder veya sepsisli 

hastalardakine benzer şekilde organ disfonksiyonunun erken belirtileri olduğundan 

görülmeleri şaşırtıcı değildir. COVID-19 tanısı koymak veya klinik seyrini pragmatik olarak 

tahmin etmek için yeterince duyarlı veya spesifik olan bir biyobelirteç veya biyobelirteç 

kombinasyonu bulunmamaktadır. 

COVID-19 salgını, bulaşıcı hastalıkların kontrolünde tanının temel rolünü bir kez daha 

vurgulamıştır. 
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