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COVID-19 Ve Serolojik Testler 

 

     Etkili tedavi veya korunma önlemleri yokluğunda, Coronavirüs enfeksiyonu 2019 

(COVID-19) pandemisini kontrol etme çabaları kişisel önleyici faaliyetler (örn. El yıkama, 

yüz koruyucular), çevre temizliği, fiziksel mesafe, sokağa çıkma yasağı, okul ve mekân 

kapanışları, ulusal ve yerel düzeylerde işyeri kısıtlamaları gibi ilaç dışı uygulamalara 

dayanmaktadır. Bu halk sağlığı uygulamalarına ilave olarak sürü bağışıklığı gelişimi, 

COVID-19 a karşı savunma sağlayabilir. COVID-19’dan iyileşen bireyler arasında etkili bir 

bağışıklık oluşup oluşmayacağı da belirsizdir.  

    Sürveyansta tek tanı yöntemi olarak RT-PCR kullanılması ile geçirilmiş enfeksiyonlar 

saptanamıyor. Bu bakımdan serolojik testler hastalık başladıktan sonra doğru zaman 

çerçevesinde yapılırsa hem aktif hem de geçirilmiş enfeksiyonu saptayabilir. Serolojik 

analizler, halk sağlığı pratiğinde, vaka tanımlama, yakın temaslıları saptama, karantina 

tavsiyesi ve vakaların  kümelerini belirleme  için faydalı olmaktadır.  

    SARS-CoV-2’de spike[S], membran[M], zarf [E] ve nükleokapsid [N] olmak üzere dört 

yapısal protein bulunmaktadır. Bu proteinlerden N ve S önemli antijenik bölgeler olarak 

görünmektedir ve COVID-19 saptanması için geliştirilen serolojik testlerde kullanılmaktadır. 

N proteini, helikal nükleokapsidin yapısal bileşenidir ve virüsün patogenezinde, çoğalma ve 

RNA paketlemesinde önemli fonksiyonu vardır. Bu protein COVID-19’un ilk iki haftasında 

serum ya da idrar örneklerinde pik yapmaktadır. Erken tanıda en önemli antijenlerden biri 

olabilir. Büyük protein olması sebebiyle ELISA testlerinde kullanıma uygundur. İkinci 

antijenik bölge olan S glikoprotein ise konak hücrelere girişi sağlar, S1 ve S2 alt 

birimlerinden oluşur. S1, ACE-2 reseptörüne bağlanan domain olup, S2 ise membran 

füzyonunu gerçekleştirir. S1 alt biriminin aminoterminal ucu en fazla değişken immunojenik 

antijendir. S protein nötralizan antikorlar ve aşı çalışmaları yanında serolojik çalışmalarda da  

hedef molekül olarak kullanılmaktadır.  

    Rekombinant olarak üretilmiş N ve S antijenlerle COVID-19 tanısı için çeşitli serolojik 

testler (Immun Assay-IA) in daha kısa sürede geliştirilmesi sağlanmıştır. Bugün COVID-19 

için ticari olarak hazırlanmış birçok serolojik test mevcuttur. Bu testlerde serum, plazma 

(EDTA veya sitratlı) veya tam kan kullanılabilir. Bu testlerin FDA ve EUA onayı vardır. 

Bazıları total immunglobulin saptarken pek çoğu iki ayrı test halinde hem IgM ve hem de IgG 

saptayabilmektedir. En belirgin IA'lar, SARS-CoV-2 enfeksiyonu için IgM ve IgG 

saptayabilen otomatize  Kemilüminesan IA (CLIA), manuel ELISA ve hızlı  Lateral Flow IA 

(LFIA)’dir. Bunun yanında birkaç damla kan ve basit cihaz kullanımı ile 20 dakikadan daha 

kısa bir sürede yapılabilen hasta başı serolojik testleri (POCT) de bulunmaktadır.  Basit ve 

hızlı olması nedeniyle hasta başı testler de uygulamaya girmiştir. 
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COVID-19 için Serolojik Testlerin Kullanım Alanları  

 

• Serolojik testler, belirli bir popülasyondaki seroprevalans oranını belirleyebilir. 

• Serolojik testler sayesinde, COVID-19 bulaşında önemli rol oynayan asemptomatik 

kişilerin saptanması mümkün olabilir. 

• Bulaşın ne kadar süredir devam ettiğinin saptanması veya popülasyondaki 

asemptomatik bireylerin oranını tahmin etmek için faydalıdır. 

• Temaslıları izlemede kullanılabilen serolojik testler, özellikle moleküler testlerin 

yetmediği zamanlarda tanı için fayda sağlayabilir. 

• Hastalığın geç dönemlerinde viral RNA-negatif hastalarda COVID-19 vakalarını 

doğrulama için kullanılabilir.  

• Toplumda özellikle SARS-CoV-2 spesifik IgG antikor titrelerini ölçmekle, geçmişte 

enfeksiyonun subklinik veya klinik olup olmadığına bakılmaksızın, bağışıklık cevabı 

oluşturmuş bireylerin sayısını değerlendirerek toplam enfeksiyon sayısı tahmin 

edilebilir (mevcut veriler antikorların en az 4 hafta süreyle devam ettiğini işaret 

etmektedir). 

• Terapötik veya profilaktik nötralize edici antikorlar için kaynak olabilecek bireyleri 

saptamak için yararlı olabilir.  

• PCR testlerinin hassasiyetini belirlemek için yapılacak araştırmalarda serolojik test 

sonuçlarından yararlanılabilir. 

• Serolojik testler, pandeminin gerçek kapsamını belirlemek ve gerçek ölüm oranı da 

dahil olmak üzere istatistiklerin hesaplanmasına yardımcı olmak üzere retrospektif 

olarak kullanılabilir.  

• Seroloji sonuçları, hastalık kontrol politikalarını belirlemek, enfeksiyonun yayılmasını 

ve sosyal mesafeyle ilgili mevcut kısıtlamaların bazılarının gevşemesini, işe dönüş 

kararını yönlendirmek gibi potansiyel bir 'oyun değiştirici' olarak kullanılabilir.  

Serolojik Testlerin Uygulanması ve Sınırlamalar 

  

 RT-PCR testi hala akut enfeksiyonu tanımlamak için hayati öneme sahiptir. Ancak, SARS-

CoV-2 pandemisi yayılmaya devam ettikçe ve vakalar biriktikçe, serolojik testler pandeminin 

geçmişini anlamak ve geleceğini tahmin etmek için giderek daha önemli hale gelmektedir.  

    COVID-19 antikorları da dahil olmak üzere, antikor arama amaçlı tüm serolojik testlerin 

doğal olarak değişken, rastgele ve öngörülemez analitik hata oranlarının yüksek olduğu 

bilinmektedir. Bu durum, aktif bağışık yanıt süresince oluşacak belirli antikor sınıfları ve alt 

sınıflarından kaynaklandığı gibi ayrıca bireylerdeki endojen antikorlarla tesadüfen etkileşime 

girmesi sonucu da olabilir. Bu nedenle, en iyi teknikler, en güvenilir reaktifler, iç ve dış kalite 

kontrolleri uygulandığında bile bazı yetersizlikleri vardır. COVID-19'un klinik tanısı için 

kullanılmadan önce bu testlerin dikkatlice değerlendirilmesi gerekir. 
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Serolojik  testlerin kullanımında bazı sınırlamalar vardır: 

• Özellikle enfeksiyonun akut fazında hastalığı saptamak için, testlerin 

duyarlılığı ve özgüllüğü değişkendir. 

• Diğer viral patojenlerle çapraz reaksiyona bağlı yanlış pozitif sonuçlar 

verebileceğinden sonuçların doğrulanması gereklidir. 

• Yeni Coronavirus’ün bağışıklığının ne kadar süreceği henüz bilinmediğinden 

bağışıklık eşiklerini belirlemek, zamanla antikor kinetiğini anlamak gerekir. 

• Testin yaygın kullanımı için güvenilir ve maliyet etkin olması gerekir.  

 Doğal olarak oluşumundaki gecikmenin bir sonucu olarak, antikor testi akut bir 

hastalığın tanısında yararlı olmayabilir. SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş ve daha sonra iyileşen 

kişilerin gelecekteki SARS-CoV-2 enfeksiyonundan korunmasını sağlayabilecek bağışıklığın 

ne kadar sürebileceği tam olarak bilinmiyor. Bir Rhesus makak çalışmasından elde edilen son 

kanıtlarla, birincil enfeksiyonun iyileşmesinden sonra koruyucu bağışıklık oluştuğu 

gösterilmiştir, ancak bunu doğrulayacak daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.  

 SARS CoV-2 N proteinine karşı oluşan IgG ve IgM antikorlarını saptamak için ELISA 

yöntemi kullanılarak yapılan serolojik testlerle,  IgM tipi antikorların semptomlar başladıktan 

4 gün sonra saptanmaya başlandığı ve 9. günde pik yaptığı bildirilmektedir. Buna karşın IgG, 

semptomların başlangıcından sonraki 12. günde keskin bir şekilde artmakta ve nükleik asit 

amplifikasyon (NAT) testleri pozitif bulunmuş hastalarda semptomlar başladıktan sonra 30 

gün boyunca pozitif devam etmektedir. COVID-19 şüpheli NAT testi negatif hastalarda, IgM 

antikorları %87.5 ve  IgG ise %70.8 oranında saptanmaktadır. COVID-19 tanısında IgM için 

duyarlılık %77.3 ve özgüllük %100; IgG için duyarlılık %83.3 ve özgüllük %95 olarak 

belirtilmektedir.  

Üçü total antikor tespiti, altısı SARS-CoV-2 ye karşı hem IgM ve hem de IgG tespiti 

yapabilen toplam dokuz hızlı tanı testi (RDT) kiti karşılaştırılmıştır. Kitlerin hepsi 

immünokromatografi prensibine dayalı olup tam kan, serum veya plazma örnekleriyle 

çalışılmakta ve 15 dakikada sonuç vermektedir. Bu tanı kitlerinde IgM ve IgG için duyarlılık 

%72.7-100 arasında,  özgüllük % 98.7-100 arasında değişmektedir. 

Serolojik yöntemlerin kullanılması, sonuçların uygun şekilde yorumlanması için, bu 

tür testlerin güçlü yönlerini ve sınırlamalarını anlamak gerekir. Bu salgının çözümünde, 

bağışıklık için ELISA yöntemine dayalı serolojik testler faydalı olmakla beraber, COVID-19 

tanısı ve izlenmesinde serolojik testlerin performanslarına ilişkin daha kapsamlı 

değerlendirmelere gereksinim vardır. 
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