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Test İstemine Yönelik Kurallar 

Test istemi yapılması ile ilgili iş ve işlemleri kapsayan pre-preanalitik süreç, genellikle 

laboratuvar dışında gerçekleştiğinden kontrolü için özel çaba harcanması gereken bir periyottur. 

Laboratuvar tarafından; klinisyenin doğru test istemini yapmasını sağlamaya yönelik olarak çeşitli 

stratejiler geliştirilmelidir. Test rehberinde endikasyonlar hakkında bilgilerin yer alması, karar destek 

sistemlerinin oluşturulması (tanısal algoritmalar), test panellerinin ve test istek formlarının tasarımının 

klinisyenlerle birlikte yapılması gibi bazı stratejilerin geliştirilmesi analiz öncesi sürecin doğru yönetimi 

açısından önemlidir. Yaşanan küresel salgın sürecinde test rehberlerine COVID-19 test isteminin 

tanımlanması ve yetkilendirilmiş COVID-19 tanı laboratuvarları tarafından klinisyen ve diğer 

çalışanlara test istemi, numune alımı, kayıt ve transfer süreçleri ile ilgili bilgilendirme yapılması ve 

eğitim verilmesi gerekmektedir. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün (HSGM) talimatları doğrultusunda; 

COVID-19 PCR testi çalışılan laboratuvarlardan test istemleri yapılırken izlenecek yol şu 

şekildedir: 

1) Klinisyen tarafından her hasta için ‘’2019 Yeni Koronavirüs Enfeksiyonu (COVID-19) Vaka 

Bilgi Formu’’(Şekil 1)  doldurulmalıdır. Bu formlar test yapılan kurumlar haricinde taratılarak/fotokopi 

yoluyla ya da direkt formların kendisi İl Sağlık Müdürlüklerine de gönderilmelidir. 

2) Test istemleri hastanın hekimi tarafından hastane bilgi yönetim sisteminde (HBYS) 

tanımlanmış panel içerisinden yapılmalıdır. Her numune için istem yapılan hastaneye ait barkod 

basılmalıdır. Mikrobiyoloji laboratuvarlarına bu barkodla numune kabulü yapılmalıdır. 

3) Gerek yetkilendirilmiş laboratuvarın olduğu kurum gerekse halk sağlığı yönetim sisteminde 

(HSYS) dış kurumlar olarak tanımlanan ve yetkilendirilmiş laboratuvara numune gönderen yakın il ve 

ilçe sağlık kurumlarında HSYS üzerinden (Şekil 2) vaka takip kayıtları yapılmalıdır. HSYS’nin verdiği 

barkod ile birlikte ‘’Laboratuvar Talep Formu’’ (Şekil 3) basılı şekilde alınmalıdır. 

4) ‘’Laboratuvar Talep Formu’’ndaki barkod okutularak numunenin HSGM’nin Laboratuvar 

Bilgi Yönetim Sistemi’ne (LBYS) laboratuvara sevk ve kaydı yapılmalıdır. 

5) Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi ile numune kabulü yapılarak istem süreci 

tamamlanmalıdır. 
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6) Laboratuvar test sonucu pozitif/negatif olarak LBYS’ye kaydedilmelidir. Yetkilendirilmiş 

laboratuvara gönderilen numunelerin laboratuvar tarafından kabulünün yapılabilmesi için; gönderilen 

numune üzerinde HBYS sisteminde alınan barkodun yer alması, 2019 Yeni Koronavirüs Enfeksiyonu 

(COVID-19) “Vaka Bilgi Formu” ve HSYS ‘en barkodlu olarak alınabilen ‘’Laboratuvar Talep 

Formu’’nun olması gereklidir.  

COVID-19 PCR test istemi sırasında hastayla ilgili istenen bilgilerin gerek Vaka Bildirim 

Formları gerek HSYS gerekse LBYS girişlerinde hasta, çalışan ve bilgi güvenliğini sağlayacak şekilde 

eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Hastanın klinik sürecinden sorumlu hekimin, bu dinamik 

süreçte literatür bilgileri ışığında ve bilim kurullarının tavsiyesi ile test istemine yönelik bilgileri HSYS, 

LBYS gibi veri sistemlerinin işlemesi açısından da sağlamak durumundadır. Bu noktada laboratuvar 

uzmanı, klinisyen, dış kurum paydaşları ve İl Sağlık Müdürlükleri profesyonel olarak ekip çalışmasının 

gerektirdiği iyi iletişim stratejilerini kullanmalıdır.  
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2019 YENİ KORONAVİRUS ENFEKSİYONU (COVID-19)  VAKA BİLGİ FORMU  
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Şekil 2. Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) Hasta Ekranı

 

 

Şekil 7. COVID-19 Laboratuvar Talep Formu 
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  Preanalitik Süreç Yönetimi 

COVID-19 PCR testi için preanalitik süreçlerin kontrolünde temel basamaklar şunlardır: 

1-Biyogüvenlik kurallarına uyularak numune alma işleminin doğru bir şekilde ve zamanında 

yapılması 

2-Numune alma zamanının doğru kayıt altına alınması 

3- Numunenin biyogüvenlik kurallarına uyularak geciktirilmeden ilgili laboratuvara 

ulaştırılmasının sağlanması 

4-Tüm bu aşamalara yönelik olarak çalışanlara eğitim verilmesi 

2.1. Numune Alımı ve Saklanması 

Numune alımı sürecinin güvenli ve etkili bir şekilde tamamlanması için kritik aşamalar 

şunlardır: 

1-Numune alımı ile ilgili eğitim verilmesi 

2-Numunenin uygun yöntemle alınması 

3-Numunenin doğru zamanda alınması 

4-Numunenin doğru taşıma ortamına alınması 

5-Numune alınan tüplerin kapaklarının sıkıca kapatılması 

6-Numune alma zamanının kayıt altına alınması 

7-Numune alınan tüplerin üzerine doğru ve yeterli etiketlemenin yapılması 

Hastadan numune almadan önce mutlaka hastanın kimlik doğrulaması yapılmalıdır. Hastanın, 

test istemi ve numune alımı öncesinde laboratuvar tanı süreci hakkında bilgilendirilmesi ve onayının 

alınması da önemli ancak zaman zaman göz ardı edilebilen bir husustur. Bu kapsamda, hasta 

bilgilendirme ve rıza formlarında COVID-19 enfeksiyon hastalığının muayene, gözlem ve tedavi 

süreçlerinin yanında, laboratuvar tanı süreci ile ilgili bilgilendirmelere de yer verilmesi, bu bilgiler 
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ışığında hasta rızasının alınması hasta güvenliği ve hukuki süreçlerde çalışanların korunması açısından 

önem arz etmektedir. 

Numune Alımı için Personelin Eğitilmesi 

Olası veya kesin COVID-19 vakalarından her türlü solunum yolu numunesi görevlendirilen 

sağlık personeli tarafından alınmalıdır. Bu konuda görevli sağlık personeline deneyimli kişiler 

tarafından öncelikle, enfeksiyon kontrol önlemleri, kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve uygun 

numune alımı konularında eğitim verilmelidir. İlgili personele verilen bu eğitim kayıt altına alınmalı ve 

belgelendirilmelidir. Bu eğitimi almamış personeller bu konuda görevlendirilmemelidir. COVID-19 

PCR tanısı için alınan klinik numunelerin kim tarafından alınacağı her kurumda aralarında mikrobiyoloji 

uzmanının da bulunduğu enfeksiyon kontrol komiteleri/pandemi izleme kurulları tarafından 

belirlenmelidir. Numune alacak kişiler genellikle hastanın hekimi olmaktadır. Özellikle pandemi 

durumunda binlerce kişiden örnek almak gerekebileceğinden sadece klinisyenlere değil, kaliteli numune 

sağlanması hususunda COVID-19 laboratuvarında çalışan tüm personele de eğitim verilmelidir. Eğitim 

süreci görsel broşürler ve eğitim videoları ile de desteklenmelidir. Ayrıca il genelinde yetkilendirilmiş 

laboratuvara numune gönderen dış kurumlar ve filyasyon ekipleri bu eğitim sürecine dâhil edilmelidir. 

Bu eğitim sürecinde aşağıdaki konular özellikle vurgulanmalıdır:  

1- Numune alımından önce örneği alan kişi, kişisel koruyucu ekipmanlarını uygun 

sırayla (önlük, N95 maske, gözlük-siperlik, eldiven) giymelidir. 

2- Önlük uzun kollu ve tercihen sıvı geçirmemelidir. 

3- Numunenin alınacağı ortamda alkol bazlı el antiseptiği ve tıbbi atık kutusu hazır 

olarak bulundurulmalıdır. 

4- Alınan tüm numunelerin potansiyel olarak enfeksiyöz olduğu düşünülmeli, 

numune alma işlemi aerosolizasyona neden olan işlem olarak kabul edilmeli hatta sadece 

solunum yolu numuneleri değil tüm numunelerin alımı hasta ve çalışan güvenliğini riske 

etmeyecek şekilde, belirlenen tüm biyogüvenlik prosedürlerine sıkı sıkıya bağlı kalınarak 

gerçekleştirilmelidir. 

Numune Alım Zamanı 

Yetkilendirilmiş laboratuvarlarda COVID-19 tanısı için kullanılan RT-PCR kitlerinin hangi 

örnekler için valide olduğu önemli bir konudur ve buna uygun örnekler çalışılmalıdır. Bugün için 
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ülkemizde kullanılan RT-PCR kitleri solunum yolu numuneleri için valide olduğundan bu kitlerle üst 

solunum yolu ve alt solunum yolu numuneleri çalışılabilir. COVID-19 hastalığının viral dinamikleri 

henüz net olarak ortaya konmamıştır. Ancak yapılan çalışmalar virüsün enfeksiyonun ilk haftalarında 

orofarinkste/nazofarinkste, ikinci haftadan itibaren alt solunum yollarında saptandığını göstermektedir. 

Bu nedenle özellikle PCR testleri için numunenin, hastalığın belirtilerinin başlangıcından ne kadar süre 

sonra alındığı çok önemlidir. Bununla birlikte alınan numune filyasyon sürecinde alındıysa bu durum da 

kayıt altına alınmalıdır. 

Bir diğer önemli konu da HBYS üzerinden istem yapılma zamanı ile numune alma zamanının 

kayıt altına alınmasıdır. Özellikle COVID-19 PCR tanı sürecinde dış kurumlardan yetkilendirilmiş 

laboratuvarlara gönderilen numunelerde, örneğin istem zamanı ve alınma zamanının yanında 

laboratuvara ulaşma zamanı da mutlaka takip edilmelidir. Yaşanacak gecikmeler alınan numunenin 

kalitesini ve dolayısı ile sonuçları direkt olarak etkileyebileceğinden bu durum göz ardı edilmemelidir. 

Ayrıca bu durum en geç 24 saate kadar sonuç vermeleri gereken tanı laboratuvarlarını doğrudan 

ilgilendirmektedir. COVID-19 tanı laboratuvarları çalışma ekiplerini oluşturarak 7/24 çalışma 

prensibine göre numune kabulü yapmaktadır. Ancak yine de numune isteminin ne zaman yapıldığını ve 

numunenin alındığı saati kontrol etmek ile ilgili zorluklar yaşanabilmektedir. Bu zorlukların ana 

sebeplerinin başında kurumlarda numunelerin biriktirilerek gönderilmesi gelmektedir. Bu durumda 

numunelerin izlenebilirliği önemli bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. İstemin yapılması, 

numunenin alınması, numunenin laboratuvara kabulü veya reddi bilgi yönetim sistemi üzerinde ayrı 

birer aşama olarak kayıt altına alınmalı ve yetkili kullanıcılar tarafından görülebilmelidir. Ancak 

pandemi sürecinin başlangıcında hastane bilgi yönetim sistemleri üzerinden ilk istem yapılmasına 

rağmen, HBYS’den HSYS ve LBYS’ye entegrasyon ve bilgi aktarımı olmadığından istem zamanı ile 

numune alım zamanlarını kontrol etmek mümkün olamamakta idi. Halihazırda da, özellikle dış 

kurumlardan gelen numunelerin hangi koşullarda alındığı ve numuneler birikene kadar ne kadar süre 

bekletildiği hakkında yeterli bilgiye sahip olmak mümkün olamayabilmektedir. Sistemin revizyonu ile 

birlikte eletronik imzayla yapılan istemlerden sonra numune alımının saat olarak kaydedilmesine 

başlanmıştır. Süreç içinde bahsi geçen sorunların aşılabileceği düşünülmektedir.  

Numunenin Uygun Yöntemle Alınması 

Alt solunum yollarından alınacak numuneler için trakeal aspirat veya bronkoskopik 

numuneler tercih edilmelidir. Alt solunum yollarından alınamadığı durumlarda veya alt solunum 
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yolu semptomları olmayan vakalardan nazofaringeal yıkama örneği, nazal ve/veya orofaringeal 

sürüntü gönderilebilir. İdeal olarak önce orofaringeal sürüntü alınmalı sonrasında aynı alma çubuğu 

(swab) kullanılarak nazal numune alınması ve aynı taşıma ortamına konulması önerilir. Aynı 

hastadan alınan orofaringeal ve nazal sürüntü örneği ayrı taşıma ortamlarında gönderilmemelidir. 

COVID-19 PCR testi özelinde; numunelerin çok büyük bölümü HSGM tarafından İl Sağlık 

Müdürlüklerine gönderilen numune alma çubuğu ile sürüntü alınmakta ve bu çubuklar viral taşıma 

ortamları (viral transport medium, VTM) içerisinde laboratuvara gönderilmektedir. Ancak numune 

alma çubukları ve viral taşıma ortamları değişiklik gösterebileceğinden, numune alımından önce 

üretici talimatları dikkatlice incelenmelidir. Bu tür değişiklikler laboratuvar prosedürlerinde de 

değişikliğe yol açabileceğinden, laboratuvar önceden bilgilendirilmelidir. Alt solunum yolu için 2-3 

mL trakeal aspirat, bronkoalveolar lavaj sıvısı, plevral sıvı, balgam ve akciğer dokusu uygundur.  

Ölüm vakalarında; burun sürüntü ve alınabiliyorsa boğaz sürüntü örnekleri, açık otopsi 

yapılmışsa akciğer dokusu veya trakea ve bronş sıvılarından sürüntü örnekleri alınmalıdır.  

Nazofarengeal bölgeden örnek alımına uygun olmayan eküvyonlar kullanılacaksa 

orofarengeal ve/veya burun örnekleri alınmalıdır. Orofarengeal örnekler, eküvyon arka farenks, 

tonsillalar ve tonsilla önündeki kıvrımlara bastırılarak ve döndürülerek alınmalıdır; eküvyon dil, diş 

ve diş etlerine değdirilmemelidir. Nazal örnekler; tek eküvyon çubuğu ile her iki burun deliğinden 

mümkün olduğunca içeri girilerek, epitel hücresi toplamaya yönelik, bastırılarak ve eküvyon birkaç 

kez döndürülerek alınmalıdır.  

Nazofarengeal örnekler fırçalı, ince/esnek saplı eküvyon ile alınmalıdır. Nazofarengeal örnek 

alınırken eküvyon burun deliğinden girilip direnç hissedilene kadar itilmeli ve eküvyon epitel 

toplamaya yönelik birkaç kez döndürülerek ve bastırılarak alınmalıdır.  

Nazal, nazofarengeal ve orofarengeal örnekler için plastik saplı polyester eküvyon (rayon, 

dakron) kullanılmalıdır. Pamuk uçlu, tahta saplı eküvyonlar, kalsiyum aljinat eküvyonlar PCR  

inhibisyonuna neden olmaları sebebiyle kesinlikle uygun değildir; bu şekilde gelen örnekler 

reddedilmelidir. 

1. Numuneler alındıktan sonra tüplerin kapakları sıkıca kapatılmalı ve mümkünse kilitli poşetlere 

konmalıdır. 
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2. Balgam, trakeal aspirat, bronkoalveolar lavaj gibi alt solunum yolu numuneleri ise sızdırmaz 

kaplara konmalıdır. 

3. Barkodlar numune alındıktan sonra yeniden hasta kimlik doğrulaması yapılarak kontrol 

edilmelidir. 

4. Vaka Bilgi Formunda bulunan ‘’Laboratuvar İstek Bilgileri’’ kısmına numune türü 

işaretlenmelidir. 

Genel olarak bakıldığında; enfeksiyon hastalığının tanımlanması amacıyla kan, serum, kemik 

iliği, beyin omurilik sıvısı, vücut ve sekresyon sıvıları, biyopsi örnekleri, idrar, dışkı, tükürük ve balgam 

gibi her türlü numunenin alınması hasta odasında veya numune alma veya kabulü alanlarında 

yapılabilmektedir, tercihen hasta odalarında yapılmalıdır. Ayrıca bu işlem için tasarlanmış numune alma 

kabinleri oluşturulabilir. 

 

 

Resim 1. Covid-19 testleri için numune alma kabini  
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Dışkı, tükürük, gözyaşı, idrar, beyin omurilik sıvısı (BOS), amniyon sıvısı, anne sütü gibi klinik 

numuneler için mevcut PCR kitleri henüz valide olmadığından solunum yolu numuneleri dışında bu 

numunelerin çalışılması ya da bilimsel araştırmalarda kullanılması amacıyla biyoemniyet kurallarına 

göre ne yapılacağı (örneğin -80°C’lik dondurucularda saklanması) hususunda da her kurum laboratuvar 

süreçlerini yazılı olarak tanımlamalıdır. Üst solunum yolu numunelerinin alımlarında kullanılmak üzere 

HSGM tarafından sağlanan eküvyon çubuklar ve viral taşıma ortamları farklılık gösterebilir. Numune 

kalitesini ve test sonuçlarını etkileyebilecek bu değişiklikler laboratuvar tarafından kayıt altına 

alınmalıdır. Geriye dönük analizler ile sonuçları etkileyebilecek parametreler gözden geçirilmeli ve 

rapor halinde HSGM bilgilendirilmelidir. 

Özellikle dış kurumlardan gelen numunelerin bekleme sürelerinin ve koşullarınınyakından takip 

edilmesi numune kalitesi açısından önemlidir. Alınan tüm numuneler kliniklerden hemen laboratuvara 

gönderilemeyecekse laboratuvara gönderilene kadar en fazla 72 saate kadar 2-8°C’de bekletilebilir. 

Ancak bu saklama süresinin ve sıcaklığının viral taşıma ortamına göre değişebileceği unutulmamalıdır. 

Numuneler daha uzun süre bekletilecekse -80°C dondurucularda muhafaza edilmesi gerekmektedir. 

 Numunelerin Taşınması 

Numunenin uygun yöntemle, doğru sürede transferi ve bununla ilgili eğitim verilmesi transfer 

sürecinin en kritik aşamalarıdır. Gerek kurum içinden gerekse kurum dışından numune taşıyan personele 

ve araçla numuneleri getiren araç şoförlerine numune transferinin doğru yöntemle ve belirlenen süre 

içerisinde gerçekleştirilmesi için enfeksiyon kontrol önlemleri de dahil olmak üzere gerekli eğitim 

verilmelidir. Bu eğitimin ne sıklıkta tekrarlanacağı; göreve yeni başlayan personelin eğitimlerinin nasıl 

planlanacağı gibi hususlar belirlenmelidir. Alınan bir numunenin doğru yöntemle transferi, en az 

numunenin doğru alınması kadar önemlidir. Alınan numunelerin laboratuvara transferi sırasında 

kullanılması gereken transfer kabı, transfer yöntemi, numune pozisyonu, transfer sırasındaki sıcaklığı 

gibi hususlar konusunda bilgilendirme yapılmalıdır. 

Numune taşınmasında vakumlu sistemler (pnömatik) kullanılmamalıdır. Sadece COVID- 19 

PCR örnekleri değil, bu hastaların diğer numuneleri de aynı şekilde vakumlu sistemlerle taşınmamalıdır. 

Alınan numuneler üçlü taşıma kapları ile diğer numunelerden ayrı olarak soğuk zincir kurallarına göre 

kuru buz ya da buz aküsü ile taşınmalıdır. Numune ile birlikte vaka bilgi formu da numune kabul 

personeline teslim edilmelidir. 
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Resim2.Örneknumunetaşımasistemleri

 

COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Laboratuvar Biyogüvenlik Rehberi’nin 3.1.5. maddesinde 

“Gönderilecek numune için önceden laboratuvara haber verilmelidir. Buna yönelik oluşturulmuş 

materyal transfer formu doldurulmalıdır. Materyal transfer formu numune ile birlikte gönderilmelidir.” 

ifadesi yer almaktadır. Bu süreç içinde numune transferinde; taşıma kaplarının genelde ikili olması, 

numunenin dik konmaması, eldiven içine konması, parafilm ile sıkıca sarılmış olması ve sızmış, 

dökülmüş numunelerle karşılaşılması önemli sorunlardır. Bu nedenle taşıma kaplarının temizlik ve 

dezenfeksiyonu, dikkat edilmesi gereken çok önemli bir konudur. Her numune tesliminde numune kabul 

biriminde mutlaka 10000 ppm (% 1) çamaşır suyu çamaşır suyu ya da %70’lik etil alkol ile taşıma 

kaplarının temizliği yapılmalıdır. Transferi sağlayan araçların temizlik ve dezenfeksiyonuna da aynı 

şekilde dikkat edilmelidir. Bu süreçte numunenin zamanında ulaştırılmasını sağlamak amacı ile gerek 

kurum içi gerekse dış kurumlardan gelen ve belirlenen transfer süresini aşan numuneler için 

laboratuvara teslim edilmesi esnasında bilgi yönetim sistemi üzerinde otomatik ret seçeneği sunan 

programlar devreye konabilir. 

Numune Kabulü 

Moleküler tanı testleri HSGM tarafından yetkilendirilmiş laboratuvar ile yapılan protokol 

kapsamında 7/24 çalışılmaktadır. Kurum içi ve dış kurumlardan gelen numunelerin kabulü sadece bu iş 

için görevlendirilmiş ve eğitim verilmiş olan personel tarafından yapılmalıdır. Üniversite hastanelerine 

kabul aşamasında özellikle dış kurumlardan gelen numunelerin HSYS girişlerinin de yapılabilmesi için 

İl Sağlık Müdürlükleri tarafından destek verilmektedir. Barkodlu numune laboratuvara transfer 

edildikten sonra, HSYS girişi yapılmakta ve LBYS’nde kabulü gerçekleştirilmektedir. Testlerin 

güvenilir sonuçlar vermesi için, teslim alınan numunelerin belirlenen ölçütlere uygunluğunun 
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değerlendirilmesi ve bu değerlendirmeye göre numunelerin PCR testi için kabul veya reddedilmesine 

yönelik parametreler belirlenmeli ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

Aşağıda belirtilen durumlarda numuneler reddedilmelidir 

1- Kayıtlarda ve formlarda eksiklikler olması 

2- Numune barkod uygunsuzlukları 

3- Yetersiz numune alımı 

4- VTM son kullanım tarihinin geçmiş olması 

5- Numunenin uygunsuz koşullarda saklanması 

6- Kapağı açılmış, dökülmüş, sızmış numune 

7- Viral taşıma tüpü içerisinde swab olmaması 

8- Viral taşıma tüpü içerisinde PCR reaksiyonunu etkileyecek ölçüde kan ya da diğer 

inhibitörlerin varlığı 

Numunenin reddedildiği LBYS üzerinden kayıt altına alınmalıdır. Ancak LBYS ekranları 

yetkilendirilmiş kişiler tarafından görülebildiğinden yeni gelecek örnek için klinisyenlere numunenin 

reddedildiğine dair bilgilendirme yapılmalıdır. Bu birimde kabulü yapılan numuneler vakit kaybetmeden 

çalışılmalı veya uygun koşullarda saklanmalıdır.  

Serolojik testler  

COVID-19’u asemptomatik veya semtomatik geçirenlerde genel olarak belirli bir süre sonra 

antikor cevabı (IgM, IgA ve IgG) gelişmektedir. Bu nedenle serolojik testler hastalığın erken döneminde 

tanı amacıyla kullanılamaz. İlk antikor yanıtı (IgM) 6-7 günden sonra başlamakla birlikte hastaların 

çoğunda antikor pozitifliği belirtilerin başlamasından 10 gün sonra gelişmektedir. Tespit edilen 

antikorların bağışıklık sağlayıp sağlamadığı ve ne kadar süreyle tespit edilebileceği (IgG) bugün için 

kesin belli değildir. Serolojik cevabı belirlemek için, ELISA ya da IgM/IgG saptayan hızlı antikor 

testleri hali hazırda kullanılmaktadır. Covid-19 ile karşılaşma sonucu antikor oluşumunu gösteren 

testler; kan, serum ve plazma örneklerinde çalışılabilse de laboratuvarlar tarafından serum örnekleri 

tercih edilmektedir.  

Güvenilir antikor testleri farklı amaçlarla kullanılabilir:  
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1. NAAT testlerinin negatif olduğu ve COVID-19 enfeksiyonu ile kuvvetli epidemiyolojik 

ilişkisi olan olgularda akut ve/veya konvalesan fazda alınan serum örneklerinde serolojik testlerin 

çalışılması tanıyı destekleyebilir.  

2. Serolojik testler süregiden salgının araştırılmasına yardımcı olur, atak hızı ve salgının 

şiddetinin retrospektif olarak değerlendirilmesini sağlar.  

3. İzleme ve değerlendirmede UTS kayıtlı valide testler kullanılabilir  

4. Antikor testlerinin performansı incelenen toplumdaki seroprevalense bağlı olarak 

değişebilmektedir. Özellikle seroprevalensin düşük olduğu durumlarda bu testlerde yalancı pozitiflik 

oranlarının yanıltıcı sonuçların elde edilmesine ve yorumlara neden olabilmesinden dolayı seroprevalens 

çalışmalarının dikkatli bir şekilde kurgulanması ve yorumlanması gerekir.  

5. Şu anda mevcut kitlerin performans özelliklerine ilişkin olarak üreticilerinin belirtikleri veriler 

dışındaki veriler ve deneyimler kısıtlı olup yukarda belirtilen amaçlar dışındaki kullanımlarına ilişkin 

genel önerilerde bulunmak güçtür. 

 

Kaynak: covid-19salginyonetimivecalismarehberipdf.pdf (saglik.gov.tr) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/39265/0/covid-19salginyonetimivecalismarehberipdf.pdf

