COVID-19 ANTİKOR TESTİ İLE İLGİLİ
MERAK EDİLEN SORULAR
COVID-19 İçin Yapılan Antikor Testi Nedir?
Antikor

testi

COVID-19

hastalığının

etkeni

SARS-CoV-2

enfeksiyonundan

belirli bir süre (takriben 7.-20. günler arası) sonra kişinin immün sisteminin
virüse karşı geliştirdiği immün yanıt sonucu serumda beliren antikor adı
verilen

farklı

tip

moleküllerin

(IgG,

IgM,

IgA)

saptanma

işlemidir.

Antikor testi ne amaçla yapılır? Neleri gösterir?
Antikor testinin amacı öncelikle:
- Kişinin daha önceden virüsle temasına bağlı COVID-19 hastalığını geçirip
geçirmediğini
- Bu temasla birlikte kişinin serumunda beliren ve pozitif saptanan farklı tip
antikorlar SARS-CoV-2 enfeksiyonun varlığını indirekt ve kişinin virüse
karşı bağışık yanıtı hakkında fikir verebilir.
- Ayrıca; tanı (indirekt), tarama, pasif tedavi ve izlem (sürveyans)
amaçlı kullanılabilir. Şöyle ki;
∗ Enfekte olan bir kişi ile şüpheli temaslı ve semptom göstermeyen
ancak enfekte bireyi saptamak ve izlemek için kullanılabilir.

∗ Yerel, Bölgesel ve Ülke çapında virüsle temasın sıklığını serolojik
olarak toplumda izlemek ve salgının gerçek boyutlarının anlaşılmasını
sağlamak.
∗ Pasif tedavi ve profilaksi için kullanılabilecek nötralizan antikorları
içerdiği kabul edilen immün plazma elde edilecek kaynakları (COVID19 geçirmiş ve iyileşmiş kişiler) tespit etmede yararlı olabilir.
∗ Bir kez ya da sürekli PCR yöntemiyle SARS-CoV-2 testi negatif ancak
kliniği var olan şüphelilerde kullanılabilir.
∗ Faz-III aşı çalışmalarında bulunan veya virüse karşı bağışıklanma
amaçlı “Acil Kullanım Onamı (AKO)” alan herhangi bir aşıyı yaptıran
kişilerin bağışıklık yanıt düzeylerini (toplum bağışıklığı = sürü bağışıklık
oranı) izlemek için kullanılabilir.
Antikor testi şunları gösterir:
- Enfeksiyonun varlığını indirekt olarak ve erken evresini SARS-CoV-2
IgM pozitifliği gösterebilir. Şöyle ki; Virüs temasıyla birlikte en az ikinci
günde başlayabilen (14. güne uzayabilir) ortalama beşinci-yedinci günler
arası artan klinik belirtilerin takriben yedinci gününden itibaren
saptanmaya başlar, En yüksek değere ise 21. günde ulaşır. Sonra
genellikle aylar içinde giderek düşer.

- Enfeksiyonun varlığını indirekt olarak ve erken evresini SARS-CoV-2
IgA pozitifliği gösterebilir. Şöyle ki; Virüsün temasıyla birlikte 2-14
günlük inkübasyon süresinin erken/yedinci günde serumda en yüksek
belirlenebilir ve ikinci haftada en yüksek noktaya çıkar, sonra genellikle
zaman içerisinde IgM’e göre daha erken bir şekilde giderek düşer.
- Enfeksiyonun varlığını indirekt olarak ve erken evresini total antikor
(IgM+IgG pozitifliği) gösterebilir. Şöyle ki; Virüsle temastan sonra 2-14
günlük

inkübasyon

döneminin

erken/yedinci

gününden

itibaren

saptanabilir ve üçüncü haftada en yüksek noktaya çıkabilir.
- Enfeksiyonun geçirilmiş (virüse maruz kalınmış) olduğunu SARSCoV-2 IgG pozitifliği gösterir. Şöyle ki; Virüsle temastan sonra kuluçka
döneminin yedinci gününde serumda belirmeye başlasa da ikinci ve
üçüncü haftada giderek serumda miktarı artarak yüksek düzeye ulaşır.
Serumda ne kadar miktarda ve sürede stabil olarak kaldığı ve ne zaman
düşüşe geçtiği tam bilinmiyor (mevcut yayınlara göre olası olarak 4-8 ay
arası).
- Acil kullanım onamı alıp ve güncel kullanımda olan aşılardan (T.C.
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’de halk için kullanımda olan inaktif aşı
veya diğer RNA bazlı ya da vektöryal aşılar) herhangi birini olan bir
kişinin aşıya karşı yanıtının oluşup oluşmadığını SARS-CoV-2-IgG
pozitifliği (sayısal düzeyi) gösterir. Şöyle ki;

Dozlar

Antikor Testi Yaptırma Zaman
Aralıkları (Faz I Verilerine Göre,
2. Dozdan Sonra)

Coronavac (Çin-Sinovac/İnaktif)

0-28

14. ve 28. günler arası

Comirnaty BNT162b2
(Almanya-BioNTecH/Pfizer /mRNA)

0-21

7. ve 14. günler arası

m-RNA-1273 (ABD-Moderna/mRNA)

0-28

14. ve 28. günler arası

ChAdOx1 (AZD 1222)
(İngiltere-Ast.Zen./Vektöryal)

0-28

14. ve 28. günler arası

Sputnik V
(Rusya-Gamaleya/Vektöryal tabanlı)

0-21

7. ve 14. günler arası

Kullanımda Olan Aşılar

Antikor testinin PCR gibi tanı testlerinden farkları nelerdir?
- PCR yöntemiyle yapılan SARS-CoV-2 testi (moleküler test);
∗ COVID-19 hastalığının resmi direkt tanı testidir.
∗ COVID-19 hastalığı etkeni SARS-CoV-2 virüsünün direkt genetik
materyalini (RNA) enfekte bireyin boğaz ve burun sürüntüsünden
saptar.
- Antikor testleri (serolojik test) ise;
∗ COVID-19 hastalığının tanısını indirekt destekleyici ve hastalığın
evresini belirlemeye yardımcı olan ve toplumda enfekte kişilerin
sıklığını (seroprevalansını) saptayan testlerdir.
∗ COVID-19 etkeni virüse karşı enfekte bireyin immün (bağışıklık)
sisteminin

oluşturduğu

yanıt

sonucu

kanda

oluşan

antikor

moleküllerini serum örneğinde saptarlar.
Antikor testinde örnek nedir? Nasıl alınır?
Venöz 5-10 cm3 düz kan (antikoagülan içermeyen jelli kuru tüp) gereklidir.
- Test istenen bireyin ön kol yüzeyinden kuralına göre antiseptik (tercihen
alkol) ile temizlikten sonra “Vacutainer” ile kan alınmalıdır.
Antikor testi sonucunu almak ne kadar sürer?
- Hekimin acil isteği veya immün plazma üretim talebi veya enfekte kişinin
özel isteğine (beklememek veya zaman darlığı gibi) ya da seroloji
laboratuvarında çalışılacak serum birikme sayısına (40-90 arası kişi

serumuna ulaşıldığında) göre test sonuçlarını verme süresi değişkenlik
göstermektedir.
- Birimimizde antikor testi farklı iki yöntemle ve değişik sürelerde çalışılarak
sonuç verilmektedir. Şöyle ki;
∗ mCLIA ile; tek kişinin serumu laboratuvara ulaştıktan sonra bir saat
(60 dakika) sonucunda sonuç verilmektedir.
∗ ELISA ile; En az 40-90 kişinin serumu seroloji laboratuvarına
ulaştıktan sonra kişinin test sonucunu verme süresi en az 2,5-3
saattir.

Antikor testi yaptırdıktan sonra ek test yaptırmak gerekir mi?
Hayır, antikor testi yaptırdıktan sonra ek test yaptırmak gerekmez.
Antikor testi sonucu neyi gösterir?
- Testte üç sonuçtan biri (pozitif, negatif ya da ara değer) alınabilir.
- SARS-COV-2 IgM/IgA veya IgG test sonuçlarının pozitifliği veya negatifliği
ile birlikte asıl tanı testi PCR yönteminin sonucuna göre aşağıdaki
tablodaki gibi bir COVID-19 ile ilgili tanısal ve klinik değerlendirme
yapılabilir.
- Bu tabloya bakarak SARS-CoV-2 ile enfekte kişinin durumu hakkında
yüzeysel bir fikir edinilebilir.

COVID-19 TEST
SONUÇLARI

OLASI TANI VE KLİNİK DEĞERLENDİRME

PCR

IgM/IgA*

IgG*

+

-

-

COVID-19’un hastalığının çok erken evresi, ancak; immün yanıt
gelişmemiş/pencere dönemi.

+

+

-

COVID-19 tanısının erken evresi ve immün yanıt başlamış.

+

+

- veya +

COVID-19 olgusu aktif enfeksiyon evresinde ve immün yanıt
aktif.

+

- (IgM)

+

COVID-19 olgusu enfeksiyonun geç evresinde ve PCR sonucu
non-spesifik (subgenomik reaksiyon) anlamsız.

+ (IgMDüşük
Titre)
+ (IgMNormal
Titre)

+
(Yüksek
Titre)
+
(Yüksek
Titre)

Hastada reaktivasyon** (?)

+
+

Aktif enfeksiyonun geç evresi, Uzamış IgM serokonversiyonu ve
PCR non-spesifik (subgenomik reaksiyon) anlamsız.
Hastada reenfeksiyon***
Aktif enfeksiyonun geç evresi, Uzamış IgM serokonversiyonu ve
PCR non-spesifik (subgenomik reaksiyon) anlamsız.
Hastalığın Erken evresi olabilir, PCR yanlış negatiflik.

-

+ (IgM)

-

Enfeksiyonun pencere dönemi.
Diğer Koronavirüslere bağlı çapraz reaksiyon ile yanlış IgM
pozitifliği.
Kişi SARS-CoV-2 enfeksiyonu geçirmiş, iyileşmiş

-

-

+

SARS-CoV-2 aşısı ile aşılanmış

-

+

+

İmmün plazma adayı
Birey SARS-CoV-2 ile aşılamanın erken evresinde iyileşme
sürecinde
Aktif enfeksiyon sürecinde, immün yanıt aktif, PCR yanlış
negatifliği olabilir.
Aktif enfeksiyonun geç/iyileşme evresi. İmmün yanıt aktif/SARSCoV-2 RNA kaybolmuş.

: SARS-CoV-2 IgM/IgA veya IgG testlerinde Ara Değer sonucunda tekrarı 2-4 hafta sonra yapılır.
: Henüz bilinmiyor, olabilir; ek mutasyon genotipleme (dizileme yöntemi) incelemesi gerekli.
***
: Az da olsa görülüyor. Ek genotipleme (dizileme yöntemi) incelemesi gerekli.
*

**

Antikor testi sonucu ne işe yarar?
Antikor testleri;
- PCR yöntemiyle SARS-CoV-2 RNA testi ilk başvuruda veya sürekli negatif
olan, ancak klinik belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı vb.) ve radyolojik
bulguları (BT) pozitif olan kişilerde tanıya indirekt yardımcı olabilir.
- Geçirilmiş COVID-19 enfeksiyonlu, PCR testi negatif ancak belirti
vermeyen (asemptomatik) bireylerin saptanmasında kullanılabilir.
- Toplumlarda SARS-CoV-2 ile enfekte birey sıklığını (seropravalansı
belirlemede) yani popülasyonun ne kadarının bağışık yanıtı olduğunu
göstermede (büyük sayılarda olursa çok anlamlıdır).
- SARS-CoV-2 temaslı takibini (ikinci ve üçüncü bireyleri) hızlandırmada,
PCR yöntemiyle SARS-CoV-2 RNA testi negatif olup, hastalığın geç
evresinde başvuran vakaların tanısında kullanılabilir.
- COVID-19 geçirmiş, iyileşmiş ve potansiyel immün plazma donörlerinin
belirlenmesi için kullanılabilir.
- Toplumsal ve sosyolojik kısıtlayıcı önlemleri yönlendiren üst sağlık
otoritelerinin çabalarını ve yaptırımlarını uygun ve doğru bir şekilde
yönlendirebilir (özellikle toplum bağışıklığı=sürü bağışıklığının %65 ve
üzerine varılıp varılamayacağının izleminde).

Antikor testi sonucu neyi göstermez?
- Akut (yeni) COVID-19 hastalığının tanısını sağlamaz.
- Koruyucu bağışıklık (SARS-CoV-2 IgG pozitifliği ile) gelişip gelişmediğini
saptamayı (güncel bilimsel kanıt yeterli değil) göstermez.
- Kişisel

Koruyucu

Ekipman

(KKE)

ile

ilgili

maske/fiziki

mesafe/dezenfeksiyon kurallarına uyumun gerekliliğini düzenlemede
kullanılamaz.
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Antikor testi yaptırmak için nereye
bașvurmalıyım?
Mesai saatleri içerisinde (Hafta içi 08.00-16.00) COVID-19
Tanı ve Tedavi Merkezine, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Polikliniği'ne veya diğer polikliniklere; hafta
sonu, resmi tatil ve mesai dıșı saatlerde ise acil birimlere
kimliğinizle bașvurabilirsiniz.

Sonucum ne kadar sürede çıkar?
mCLIA yöntemi ile çalıșılan testler, kișiden alınan kan örneği
laboratuvara ulaștıktan sonra ortalama bir saat içerisinde,
ELISA yöntemi ile çalıșılan testler ise kișiden alınan kan örneği
laboratuvara ulaștıktan sonra ortalama 4 saat içerisinde
sonuçlanmaktadır.

Ödeme nasıl/nereye yapılmaktadır?
Test ücreti ödemesi Cerrahpașa Tıp Fakültesi Hastanesi
yerleșkesindeki tüm veznelere nakit ya da kredi kartı ile
yapılabilir.

COVID-19 așısı yaptırdım. Așı yaptırdıktan kaç
gün sonra antikor testi yaptırmalıyım?
Bu süre yaptırılan așıya göre değișmektedir. Așağıdaki tabloda
farklı așılar için antikor testi yaptırma zaman aralıkları
belirtilmiștir. Bu aralıklarda antikor testini yaptırdığınızda
sağlıklı bir sonuç alabilirsiniz.
Kullanımda Olan Aşılar

Dozlar

03

Test ücreti ne kadardır?

05

Test sonucumu nasıl öğrenebilirim?

07

Kendi isteğim ile (hekim isteği olmadan) antikor
testi yaptırabilir miyim?

02

04

06

Fakültemiz, Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı Seroloji
ünitesinde SARS-CoV-2-IgG testi yapılmaktadır.Antikor
düzeyleri iki farklı yöntem ile belirlenebilmektedir:
1) mCLIA [kapalı, otomatik sistem]
2) ELISA [açık, otomatik sistem]

mCLIA [kapalı, otomatik sistem, hızlı sonuç] yöntemi tercih
edilirse 150 TL (Mesai dıșı saatlerde 300 TL), ELISA (açık,
otomatik sistem, günlük sonuç) yöntemi tercih edilirse
100 TL (Mesai dıșı saatlerde 200 TL) test ücreti alınmaktadır.

Test sonucunuzu Cerrahpașa Tıp Fakültesi Hastanesi web
sayfasında (hastanecerrahpasa.istanbulc.edu.tr) “Laboratuvar
sonuçları” sekmesi içerisinde (http://sonuc.ctf.edu.tr/
ishopwebrapor/WebSonuc/Lab/) ilgili alanlara T.C. kimlik
numaranız ve size verilen sonuç barkodu numarasını girerek
veya hastanemiz Laboratuvar Hizmetleri Sonuç Verme
birimlerine bașvurarak öğrenebilirsiniz.

Evet, kendi isteğiniz ile antikor testi yaptırabilirsiniz.
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Antikor Testi Yaptırma Zaman
Aralıkları (Faz III Verilerine
Göre, 2. Dozdan Sonra)

Coronavac (Çin-Sinovac/İnaktif)

0-28

14. ve 28. günler arası

Comirnaty BNT162b2
(Almanya-BioNTecH/Pfizer /mRNA)

0-21

7. ve 14. günler arası

m-RNA-1273 (ABD-Moderna/mRNA)

0-28

14. ve 28. günler arası

ChAdOx1 (AZD 1222)
(İngiltere-Ast.Zen./Vektöryal)

0-28

14. ve 28. günler arası

0-21

7. ve 14. günler arası

Sputnik V
(Rusya-Gamaleya/Vektöryal tabanlı)

01

Cerrahpașa’da hangi testler yapılmaktadır?
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Dünya bizimle daha sağlıklı

