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Özet 
Dünya Sağlık Örgütü, 11 Subat 2020’de SARS-CoV-2 koronavirüsün neden olduğu hastalığı 
Coronavirus disease-19 (COVID-19) olarak adlandırmıştır. Klinik olarak şikayetleri olan ve 
COVID-19 enfeksiyonu doğrulanmış hasta ile temas öyküsü bulunan bir kişi “olası vaka” 
olarak tanımlanır ve laboratuvar testleri ile doğrulanması beklenir. Doğrulanmıs bir vaka, 
pozitif bir moleküler testle doğrulanmıs semptomlu/ semptomsuz bireydir. Spesifk tanı, 
solunum örnekleri ile spesifik moleküler testlerle yapılır (orafarenks / nazofaringeal swabı / 
balgam / endotrakeal aspiratlar ve bronkoalveoler lavaj). Virüs dışkıda ve ciddi vakalarda 
kanda da kısa süre için saptanabilmektedir. Pandemi nedeniyle kullanılması gereken 
moleküler testler hızla artmaktadır. Türkiye'de salgının ilk dönemlerinde şüpheli bir olgu 
durumunda, sadece merkezi birimlerde yapılan testler daha sonra diğer referans 
laboratuvarlarda da çalışılmaya başlanmıştır. Hızlı antijen testleri arzu edilen performansı 
sağlamamış, hızlı antikor testleri ise PCR testlerine destek olmak ve bağısıklığı belirlemek 
amacıyla sahaya dağıtılmıstır. COVID-19 pandemisinin kontrol altına alınmasında 
Mikrobiyoloji laboratuvarları vazgeçilmezdir.  
Anahtar kelimeler; SARS-CoV-2, COVID-19, mikrobiyolojik tanısı. 
Abstract 
World Health Organization, named the disease caused by SARS-CoV-2 coronavirus on 11 
February 2020 as coronavirus disease-2019. (Coronavirus disease-19- COVID-19). A person 
who has clinical symptom and a story of contact with a patient with comfirmed COVID-19 
infection is identifies as a ‘‘possible case’’ and is expected to be comfirmed by laboratory 
test. A comfirmed case is an individual symptomatic/ asymtomatic suspected condition a 
positive moleculat test. Specific diagnosis is made by specific molecular tests with respiratory 
samples (orafarengeal / nasopharyngeal swab / sputum / endotracheal aspirates and 
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bronchoalveolar lavage). The virus can also be detected in the stool and in severe cases for a 
short time in the blood. The molecular tests that should be used in the case of a pandemic are 
rapidly increasing. Early in the case of a suspected outbreak reported in Turkey, just before 
the first tests carried out in the central unit has been expanded to more appropriate designated 
reference laboratory. Rapid antigen tests did not provide the desired performance, while rapid 
antibody tests were distrbuted to the field to support PCR tests and determine immunity. 
Microbiology Laboratory is indispensable in controlling the COVID-19 pandemic. 
Keywords; SARS-CoV-2, COVID-19, microbiological diagnosis  
 
GİRİŞ 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 11 Şubat 2020’de SARS-CoV-2 koronavirüsün neden olduğu 
hastalığı Coronavirus disease-19 (COVID-19) olarak adlandırmıştır. Ateşi, boğaz ağrısı, 
öksürüğü ve nefes darlığı olan ve COVID-19 enfeksiyonu doğrulanmış hasta ile temas öyküsü 
bulunan bir kişi “olası vaka” dır ve laboratuvar testleri ile doğrulanması gerekir. Olası vaka 
tanımına uyan olgulardan moleküler yöntemlerle SARS-CoV-2 saptanan olgular kesin ya da 
doğrulanmış vaka olarak tanımlanır. Spesik tanı, solunum örnekleri ile özgül moleküler testler 
kullanılarak yapılır (orafarenks / nazofarenks / balgam / endotrakeal aspiratlar ve 
bronkoalveoler lavaj.). Virüs dışkıda ve ciddi vakalarda kanda da kısa süre için 
saptanabilmektedir. Valide ve sertifikalı testler şu anda yaygın değildir. Türkiye'de salgının 
başlangıcında şüpheli bir olgu durumunda, sadece merkezi birimlerde yapılan testler daha 
sonra diğer referans laboratuvarlarda çalışılmaya başlanmıştır. Hızlı antijen testleri arzu edilen 
performansı sağlamamış, hızlı antikor testleri ise PCR testlerine destek olmak ve bağışıklığı 
belirlemek amacıyla sahaya dağıtılmıştır. COVİD-19 pandemisinin kontrol altına alınmasında 
Mikrobiyoloji Laboratuvarı vazgeçilmezdir. Ülkemizde moleküler testler giderek 
yaygınlaşmış, yapılan test sayıları giderek artmış, sonuçlar hızlı verilir hale gelmiştir. Bu 
şekilde kliniğe ve temaslı taramasına destek sağlanmıştır. 
Koronavirüsler ve Sars COV-2  
Tarihçe 
1937’de, Beaudette ve Hudson, tavuklarda solunum sistemi enfeksiyonuna yol açan ilk 
koronavirüsü tanımlamıştır (1). İlk insan koronavirüs (HCov) enfeksiyonu olgusu ise 1960 
yılında soğuk algınlığı şikayeti olan bir hastada rapor edilmiştir (2). Bu koronavirüsler HCoV 
229E ve HCoV OC43 olarak farklı iki tip antijenik sınıfa ayrılmıştır (3). 2004 yılında HCoV 
NL-63, 2005 yılında ise HCoV HKU1 tanımlanmıştır. Yapılan birçok çalışmada, özellikle 
HCoV NL-63’ ün, çocuklarda solunum sistemi enfeksiyonlarına yol açtığı belirlenmiştir (4). 
Şubat 2003’de DSÖ tarafından alarm verilen SARS-CoV ile meydana gelen SARS (Ağır akut 
solunum yolu yetersizliği sendromu) hastalığı Çin’in Guandong bölgesinden sonra özellikle 
Hong- Kong, Tayvan, Kanada, Singapur gibi ülkeleri en fazla etkilemiştir. İlk önce 
yarasalardan palmiye misk kedisine ve buradan da insanlara bulaştığı düşünülen hastalık, 
sekiz aylık bir sürede, olguların çoğu Çin’den olmak üzere 8422 vakaya ulaşmıştır. 916 ölüm 
kaydedilmiş ve mortalite oranı %10,8 olarak belirlenmiştir. 2004 yılından sonra SARS- 
CoV’a bağlı yeni bir olgu bildirimi olmamıştır. Diğer bir koronavirüs, MERSCoV, 2012 
yılında, Suudi Arabistan’da, 60 yaşında, akut pnömöni ve böbrek yetmezliği gelişen (Orta 
Doğu solunum sendromu) bir hastanın solunum örneğinden izole edilmiştir. Yapılan 
çalışmalarda, bu virüs için, tek hörgüçlü develerin rezervuar işlevi gördüğü tespit edilmiştir. 
14 Şubat 2020 tarihi itibarı ile 2500’ den fazla laboratuvar onaylı vaka ve %34,4 lük yüksek 
fatalite oranı ile diğer koronavirüslerden ayrılmaktadır (5). Aralık 2019’un sonlarında, Çin 
sağlık yetkilileri, Çin’in Hubei Eyaleti’ne bağlı Wuhan’da bir deniz ürünleri ve canlı hayvan 
pazarında bulunan kişilerde meydana gelen atipik pnömoni vakalarının kümelenmesi üzerine 
çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Hastalarda en sık ateş ve öksürük bildirilmiş ve en çok göğüs 
rahatsızlığı ve / veya solunum sıkıntısı geliştiği raporlanmıştır. Akciğer grafileri ve / veya 
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bilgisayarlı tomografi gibi radyolojik tanı testlerinin yardımıyla hastalara pnömoni tanısı 
konmuştur. Hastalardan alınan bronkoalveoler lavaj örneklerinin sekanslanmasıyla, yarasa 
SARS virüs benzeri koronavirüs ile yaklaşık %80 sekans homolojisi olan bir değişken beta-
koronavirüs tanımlanmıştır (6). Virüs daha sonra hücre kültüründe izole edilmiş ve ayrıntılı 
genetik analiz sonuçlarına göre yarasa SARS-benzeri-CoVZXC21 ile %89’luk, insan SARS-
CoV ile %82’lik ve Orta Doğu solunum sendromu MERS-CoV ile yaklaşık %51,8 sekans 
homolojisi gösterdiği raporlanmıştır (7). Uluslararası Virüslerin Taksonomisi Komitesi 
tarafından SARS-CoV- 2 olarak adlandırılan varyant CoV, insanlarda hastalığa neden olan 
yedinci CoV’yi ve 2003’ten bu yana hayvanlardan insanlara geçen ve şiddetli solunum yolu 
hastalıkları ile ilişkilendirilen üçüncü CoV olarak tanımlanmıştır (8,9). DSÖ, 11 Şubat 
2020’de SARS-CoV-2 koronavirüsün neden oldugu hastalığı Coronavirus disease-19 
(COVID-19) olarak adlandırmıştır (10).  
Genel Özellikler ve Genom 
Koronavirüsler, Nidovirales takımı, Coronaviridae ailesi, Orthocoronavirinae alt ailesi 
içerisinde yer almaktadır. Orthocoronavirinae alt aile, içerisinde dört cins içermektedir ve bu 
cinslerin altında çok sayıda alt-cins şeklinde sınıflandırılmaktadır. Alfakoronavirüs (alfaCoV), 
Betakoronavirüs (betaCoV), Deltakoronavirüs (deltaCov) ve Gamakoronavirüs (gamaCoV). 
Sadece alfaCoV, ve betaCoV’ un insanları enfekte ettiği bilinmektedir. Koronavirüs ailesi, 
develer, sığırlar, kediler gibi memelilerde ve kuşlarda hastalıklara neden olan zarflı, helikal 
simetrili, pozitif polariteli bir RNA virüs ailesidir. Koronavirüsler, genom büyüklüğü ve 
genetik kompleks yapısı açısından şimdiye kadar saptanan en büyük RNA virüsüdür. 
Genomun büyük olması, virüsün replikasyonu sırasında konağa daha az bağımlı olmasına yol 
açmaktadır. Replikasyonu solunum sistemi ve gastrointestinal sistem epitel hücrelerinin 
sitoplazmasında gerçekleşir. Bir taç gibi görüldüğü için Latince taç anlamına gelen “corona” 
adı verilmiştir (11). SARS-CoV-2, Betakoronavirüs 2b soyundandır. Koronavirüsler 65-125 
nm çapındadır, nükleik asit olarak yaklaşık 30 kbs uzunluğunda tek sarmallı RNA içerirler. 
Diğer CoV’lar gibi UV ışınına ve ısıya duyarlıdır. Eter (%75), etanol, klor-içeren 
dezenfektan, peroksiasetik asit ve klorhekzidin dışındaki kloroform gibi lipit çözücüleri ile 
inaktive edilebilmektedir. Tek-zincirli RNA’sı 29891 nükleotid içermektedir ve 9860 amino 
asidi şifrelemektedir. Koronavirüsler, konak genomuna entegre olmadan kendi genomlarını 
replike edebilme yeteneğine sahiptirler. Bu yeteneği RNA bağımlı RNA polimeraz (RdRp) 
genine sahip olmalarına borçludurlar. RdRp geni sayesinde bu virüsler konağın 
sitoplazmasında kendi genomlarını replike edebilmektedir. (12,13,14). 
 
 

 
Şekil 1: SARS-CoV-2’nin şematik görüntüsü 
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Şekil 2: SARS-CoV-2’nin elektron mikrosbopik görünümü  (Kaynak: https//www.gisaid.org/ 
son erişim tarihi: 25.05.2020) 
 
SARS-CoV-2 tipik koronavirüs yapısındadır. Koronavirüslerin zarfları lipitlerden 
oluşmaktadır.  
Genomları; yapısal, yapısal olmayan ve aksesuar genlerden oluşmaktadır. Bu kapsamda lider 
diziye ek olarak RNA’nın replikasyon ve transkripsiyon süreçlerinde gerekli replikaz 
proteinini kodlayan genini, yapısal olmayan proteinleri kodlayan ORF1a ve ORF1b’yi, spike 
proteinini kodlayan S genini, membran proteini kodlayan M genini, zarf proteini kodlayan E 
genini, nükleokapsid fosfoproteini kodlayan N genini ve sayıları değişken olmakla birlikte 
fonksiyonları bilinmeyen genleri kodlayan ORF (replicase open reading frame) leri 
içermektedir. 
Koronavirüsler, dört ana yapısal proteine sahiptirler. Bunlar spike (S), membran (M), zarf (E) 
ve nükleokapsid (N) proteinleridir, yapısal proteinlerin tümü viral genomun 3′ ucundan 
kodlanmaktadır. S glikoproteinleri virionun dışında bulunur ve virionlara tipik şekillerini 
verirler. S proteinleri homotrimerler oluşturarak koronavirüslere ismini veren taç şeklindeki 
morfolojilerin oluşmasını sağlarlar. S proteini, konak hücrenin proteaz enzimiyle S1 ve S2 
olarak iki ayrı polipeptide bölünür. S1 alt birimi, S proteininin reseptör bağlanma alanının 
büyük bir kısmını oluşturur, S2 alt birimi ise başak modeline benzetilen spike proteininin sap 
kısmını oluşturur. S proteinleri C-terminal transmembran bölgeleri aracılığıyla virion zarına 
bağlanırlar ve aynı zamanda M proteinleriyle de etkileşim kurarlar. Virionlar S proteinlerinin 
N-terminali aracılığıyla konak hücrenin plazma zarında bulunan spesifik yüzey reseptörlerine, 
SARS-CoV-2 için bu reseptörler Angiotensin-Converting Enzyme 2 (ACE2) bağlanırlar (15). 
Koronavirüs M glikoproteininin 3 tane transmembran bölgesi bulunmaktadır. M proteinleri 
golgi aygıtında glikolize edilirler. M proteinin bu modifikasyonu virionun hücre içerisine 
füzyonunda ve proteinin antijenik özellik kazanmasında önemlidir. M proteini virionların 
hücre içerisinde tekrar oluşturulmasında anahtar bir rol oynamaktadır. N proteini genomik 
RNA’ya bağlanarak kompleks oluşturur ve daha sonra da M proteini de bu kompleks ile 
endoplazmik retikulum-Golgi aygıtı ara kompartmanında (ERGIC) etkileşime geçerek 
virionların oluşturulmasını tetikler. Konak hücrenin virüs tarafından duyarlı hale gelmesinde 
bu protein önemlidir, Toll-like reseptör bağımlı mekanizma ile Interferon beta (IFN-beta) 
yolağının aktive edilmesini sağlar (16).  
Koronavirüs E proteinleri yaklaşık olarak 76 ile 109 amino asit uzunluğunda olan küçük 
proteinlerdir. Koronavirüs E proteinleri, virionların hücre içerisinde bir araya getirilmesinde 
ve virüsün tomurcuklanarak hücreden ayrılmasında rol oynayan önemli bir virülans 
faktörüdür. Virüste E protein yok ise konakta viral yükün daha düşük olduğu tespit edilmiştir 
(17).  
N proteini heliks ve esnek yapıda viral genomik RNA’ya bağlanabilen bir fosfoproteindir. N 
proteini virionun yapısında, koronavirüslerin replikasyonunda ve transkripsiyonunda önemli 
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role sahiptir. Çünkü N proteini koronavirüslerin hem replikasyon/transkripsiyon bölgesinde 
hem de virüsün toplandığı ERGIC bölgesinde lokalize olmaktadır. Avian infectious bronchitis 
virus (IBV) ve SARS koronavirüslerinin N proteininin kristalizayon çalışmaları sonucunda 
proteinin N terminalinin viral genomik RNA’ya bağlandığı, C terminalinin de virüsün bir 
araya getirilmesi sırasında oligomerleşmeye neden olduğu gösterilmiştir (18). Bunun yanı sıra 
N proteinin C terminali, viral M proteiniyle de etkileşime geçmektedir. Yapılan çalışmalarda 
memeli ekspresyon vektörleri aracılığıyla viral M ve N proteinleri birlikte eksprese 
edildiğinde hücre içerisinde M ve N proteinleri etkileşerek virionlara benzer yapılar 
oluşturduğu gözlenmiştir. N proteini ayrıca, interferon antagonisti olarak davranır, böylece 
virüsün immün sistem tarafından yok edilmeye çalışılması da inhibe edilmiş olur (19).  

 
Şekil 3: SARS-CoV-2’nin genomu 
 
 
Koronavirüs genomunda yer alan yapısal olmayan proteinler (nsp) RNA’nın 
transkripsiyonundan protein sentezi ve modifikasyonuna kadar oldukça geniş bir yelpazede 
görev almaktadırlar. Nsp ’ler 1-16 arasında sıralanır. Bunlar arasında 3CL-pro, PL-pro, RdRp 
ve helikaz, fonksiyonel yapıları ve enzim aktif bölgeleri nedeniyle küçük inhibitör 
moleküllerin gelişimi için önemli hedeflerdir. 
1-Papain-benzeri proteinaz (PL-pro); Virüs replikasyonunu düzeltmekte görevli nsp1, nsp2 ve 
nsp3’ü serbest bırakmak için replikasyon poliproteinin N-terminalinin ayrılmasından 
sorumludur. Ayrıca yapılan çalışmalarla PL-pro’nun konağın doğuştan gelen bağışıklığını 
antagonize etmek için önemli olduğu doğrulanmıştır. Koronavirüs replikasyonu ve konağın 
enfeksiyonu süresince vazgeçilmez bir enzim olan PL-pro, koronavirüs inhibitörleri için 
popüler bir hedef olmuştur (20). 
2- 3C-benzeri ana proteaz (3CL-pro); nsp5 olarak da bilinen 3CL-pro ilk olarak olgun 
enzimleri üretmek için poliproteinlerden otomatik olarak ayrılır ve daha sonra nsp4-nsp6 ’yı 
serbest bırakmak için belirli bölgelerdeki nsp’leri ayırmaktadır. 3CL-pro, virüsün yaşam 
döngüsünde gerekli olan nsp’nin olgunlaşmasına doğrudan aracılık eder (21). 
3- RNA-bağımlı RNA polimeraz; RdRp, koronavirüslerin genom replikasyonu için gereklidir. 
RdRp içeren RNA virüsleri, konaktan bağımsız çoğalabilirler ve bu nedenle sitoplazmada 
bulunurlar. Proteinin kendisi yüksek oranda korunur, yani yapısı, enzimi içeren tüm virüslerde 
benzerdir. Koronavirüslerde korunmuş bir protein olan nsp12, bir RNA-bağımlı RNA 
polimerazdır ve koronavirüs replikasyon/transkripsiyon kompleksinin en önemli enzimidir 
(22).  
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Şekil 4.SARS-CoV-2’nin anahtar rezervuarları ve bulaş yolları.  
 
 
Hayvandan insana geçişin temel nedeni enfekte bir hayvanın yenmesidir, daha sonra virüs 
enfekte bireylerden yakın temasla sağlıklı bireylere geçmektedir. Hastalık esas olarak 
damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Ayrıca hasta bireylerin öksürme, hapşırma yoluyla ortaya 
saçtıkları damlacıklara diğer kişilerin elleri ile temas etmesi sonrasında ellerini ağız, burun 
veya göz mukozasına götürmesi ve temas etmesi ile bulaşmaktadır. Asemptomatik kişilerin 
solunum yolu salgılarında da virüs tespit edilebildiğinden bulaştırıcı olabilmektedir (23). 
 

 
Şekil 5: Coronavirüsünün enfeksiyon döngüsü.  
 
Virion S proteini aracılığıyla konak hücre yüzeyinde bulunan ACE-2 reseptörüne bağlanır ve 
hücre içerisine girip genomik RNA’sını sitoplazmaya bırakır. Öncelikli olarak iki tane viral 
replikaz poliproteinleri sentezlenir. Bu iki büyük protein proteazlar sayesinde 16 tane yapısal 
olmayan proteine (nsp) dönüştürülür. Bu 16 tane nsp çift zarlı kesecikleri (DMV) ve 
replikasyon ve transkripsiyon kompleksini (RTC) oluştururlar. Yeni oluşturulan yapısal 
proteinler ve genomik RNA endoplazmik retikulum- Golgi ara kompartmanın (ERGIC) da bir 

un
co

rre
cte

d p
roo

f



araya getirilerek yeni virionlar oluşturulur. Yeni oluşturulan virionlar hücrenin dışına 
ekzozomları kullanarak çıkarlar (24). 
Laboratuvar Tanısı:  
Numune Alınması ve Transportu  
COVID-19 tanısı için yapılacak moleküler veya diğer testler için örnek alma işlemi esnasında 
aerosol saçılmasına neden olacağı için, bu işlemi yapacak personelin uygun kişisel koruyucu 
ekipmanları (N95 maske, gözlük, yüz koruyucu) kullanması gerekmektedir. Bu konuda 
görevlendirilen sağlık personeline öncelikle, enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü 
konusunda deneyimli (Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Mikrobiyoloji Uzmanı veya 
Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri gibi) kişiler tarafından; enfeksiyon kontrol önlemleri, kişisel 
koruyucu ekipman kullanımı, uygun numune alımı, numunenin uygun şartlarda saklanması ve 
transportu konularında eğitim verilmelidir. İdeal olarak hastadan önce orofarengeal sürüntü, 
sonrasında aynı swab kullanılarak nazal örnek alınması ve aynı viral taşıma besiyerine 
konulması önerilir. Daha ağır solunum yolu hastalığı olanlarda balgam, endotrakeal aspirat 
örnekleri ve bronkoalveolar lavaj örnekleri kullanılabilir. Ancak bu durumda bulaş riskinin 
daha çok olabileceği unutulmamalıdır (25).   
 
 

                                   
Şekil 6: Burun sürüntüsü alınması  Şekil 7: Boğaz sürüntüsü alınması 
(https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/kurumsal/plan-ve-faaliyetler/numune-alma-elkitabi.pdf) 
 
 
 
Tablo 1. Örnek alınması ve saklama koşulları (26). 
Örnek türü Materyal toplama Materyali taşıma 

koşulları 
Saklama 

ÜSY örneği( NF/OF 
sürüntü ve nazal 
sürüntü) 

Dakron veya floke 
uçlu eküvyon (VTM 
içinde) 

                  4°C 5 gün içinde: 4°C 
5 günden daha 
uzun : -70°C 

ASY örneği( 
Balgam, trakeal 
aspirat) 

Steril kap                    4°C 48 saat içinde: 
4°C 
5 günden daha 
uzun : -70°C 

Akciğer biyopsisi Tuzlu su bulunan 
steril kap 

                   4°C 48 saat içinde: 
4°C 
5 günden daha 
uzun : -70°C 

Serum Serum tüpü 
(Serolojik testler için 
çift numune toplanır. 

                   4°C 5 gün içinde: 4°C 
5 günden daha 
uzun : -70°C 
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Akut faz: semptom 
başlangıcından 7 gün 
içinde. İyileşme 
dönemi: Akut fazda 
alındıktan 14 gün 
sonra) 

 
* Örnekleri taşımak için antibakteriyel ve antifungal içeren VTM (viral taşıma besiyeri) 
kullanılmalıdır. Tekrarlayan dondurma ve çözme işlemlerinden kaçınılmalıdır. Eğer VTM 
temin edilemediyse steril tuzlu su da kullanılabilir (Bu durumda 2-8°C’de saklama süresi 
yukarıda belirtilenden kısa olabilir). 
Olası vaka tanımına uyan ve enfeksiyon bulguları ağırlaşarak devam eden kişilerden alınan ilk 
numunenin üst solunum yolu numunesi olması ve test sonucunun negatif olması; COVID-19 
enfeksiyonu şüphesini dışlamaz. 
 
 
Tanı Testleri 
 
Klasik virolojide tanı testleri; hücre kültürü, seroloji ve moleküler testler şeklinde 
sınıflandırılabilir. Virüs izolasyonu BGS-3 (Biyogüvenlik seviye -3) şartlarında 
gerçekleştirilir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), teşhis amacıyla virüs kültürü ve izolasyonunu 
önermemektedir (27).  
Günümüzde COVID-19 tanısı için güncel geçerli olan 2 test yöntemi bulunmaktadır (28). 
1. Viral antijenleri / viral RNA saptamaya yönelik testler  
2. Serolojik testler 
 
1. Antijen Saptayan Hızlı Tanı Testleri 
Bir tür hızlı tanı testi olan antijen testi, solunum örneğinde SARS-CoV-2 tarafından eksprese 
edilen viral proteinlerin varlığının saptanması temeline dayanır. Tespit edilen antijenler 
yanlızca virüs replike olduğunda oluşacağı için, akut ya da erken enfeksiyonu 
tanımlanmasında kullanılır. Testin ne kadar iyi çalıştığı; örneğin ne zaman alındığı, viral yük, 
örneğin kalitesi gibi çeşitli etmenlere bağlıdır. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 
8.05.2020 tarihine ilk antijen testi (Sofia 2 SARS Antigen FIA) için onay verdiğini 
açıklamıştır. Bu testte saptanan, SARS-CoV-2 nükleokapsid proteinidir. Hızlı sonuç vermesi 
en önemli avantajıdır. Ancak reaktif sonuçlar soğuk algınlığı etkeni diğer koronavirüsleri ve 
bakteriyel enfeksiyonları dışlamaz. Nonreaktif sonuçlanan testler, hastanın durumuna göre 
moleküler bir test ile doğrulanmalıdır (29). Geliştirilmiş antijen saptayan testlerden yeterli 
performans gösterenler, potansiyel COVID-19’a sahip olma olasılığı yüksek olan hastaları 
hızlı bir şekilde tanımlamak ve pahalı moleküler doğrulayıcı test ihtiyacını azaltmak için bir 
ön test olarak kullanılabilir. Şu andaki kısıtlı verilerle DSÖ, hastalığın teşhisi için antijen 
testlerinin kullanılmasını çok önermemektedir.  
 
2. Viral RNA Testleri 
COVID-19 tanısı için ilk tercih edilen test yöntemi revers transkripsiyon–polimeraz zincir 
reaksiyonu (RT-PCR) ile viral nükleik asit tayinidir (30). RNA eldesi üst solunum yolları 
(orofarenks ve nazofarenks) sürüntülerinden yapılabileceği gibi bronkoalveolar lavaj ve 
balgam gibi alt solunum yolu örnekleri de kullanılabilir. Nazofarenksten alınan örneklerin 
orofarenksten alınan örneklere göre iki kat daha iyi sonuç verdiği görülmüştür (31). Her iki 
örneğin alınması durumunda, örneklerin ortak bir tüpte birleştirilmesi önerilmekte; en iyi 
sonucun hem alt hem de üst solunum yollarının ortak test edilmesiyle elde edileceği 
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bilinmektedir. SARS-CoV-2 RNA’sı dışkı, idrar ve kan örneklerinden de izole edilebilmiştir 
ancak bu örnekler solunum örneklerinden daha az güvenilirdir. Üst solunum yolu örneklerinin 
semptomların başlangıcından itibaren birkaç gün içinde toplanması önerilmektedir. Virüsün 
üst solunum yollarında ilk hafta sonunda, daha ağır vakalarda alt solunum yollarında 3 ve 4. 
haftaların sonunda pik yaptığı bildirilmiştir (32). PCR testleri BGS-2 şartlarında ve kişisel 
koruyucu ekipmanlarla çalışılmalıdır. PCR testinin SARS-CoV-2 dışında çapraz reaksiyonla 
başka bir virüsü tespit etmediği bilinmektedir ve bu nedenle özgünlüğü oldukça yüksek bir 
testtir. Duyarlılığı için kesin bir oran verilememekle birlikte ortalama %63-78 arasında 
değiştiği bildirilmiştir (33). Viral yükün az olması ya da yer değiştirmesi, yanlış örnekleme, 
erken ya da geç örnek alımı, testten önce antiviral kullanımı, transport hatası, ortamda PCR 
inhibitörlerinin varlığı, viral genetik mutasyon gibi nedenlerle yanlış negatiflikler sık 
görülmektedir. Testin negatif çıkması durumunda aralıklarla tekrarlanması testin duyarlılığını 
arttırmak için önerilmektedir (26, 32, 33, 34 ). Hastaların klinik bulgularının RT-PCR 
sonuçlarıyla birlikte değerlendirilmesi büyük öneme sahiptir. Örneğin; pandeminin başladığı 
şehir olan Wuhan’da yapılan 4880 vakalık bir çalışmada RT-PCR’nin tanı yüzdesinin ateş 
bulgusu varlığında %19 oranında yükseldiği, ayrıca ileri yaş ve erkek vakalarda testin tanısal 
değerinin arttığı bildirilmiştir (35). Yine Çin’de yapılan 82 vakalık klinik bir gözlemde, 
bilgisayarlı tomografi ile birlikte değerlendirildiğinde RT-PCR’nin duyarlılığının %79’dan 
%94’e yükseldiği tespit edilmiş olup bu durum akciğer tutulumunun varlığının diğer klinik 
bulgular gibi RT-PCR’de yanlış negatiflik oranlarını düşürdüğünü göstermektedir (36).  
RT-PCR, kısıtlılıklara rağmen COVID-19 enfeksiyonlarının doğrulanmasında uygulanan altın 
standart bir yöntemdir (31). Virüse ait RNA’nın hedeflenen bölgelerinde yer alan nükleotid 
dizilerinin amplifikasyonunun gerçek zamanlı olarak floresan boyalarla görünür hale 
gelmesini sağlar (37). Hedef bölge olarak sıklıkla S (spike) ve N (nükleokapsid) genleri ve 
yapısal olmayan RdRp ve ORF 1a/b  genleri evrimsel süreçte korunmuş, eksprese olan ve 
çapraz reaksiyona en az giren genler oldukları için kullanılmaktadırlar (38) SARS-CoV-2’ye 
ait RdRp/Hel bölgesinin tanısal değeri RdRp-P2 bölgesiyle karşılaştırıldığında duyarlılığının 
ve özgünlüğünün daha yüksek olduğu saptanmıştır (38,39). Farklı test kitlerinde çeşitli sayıda 
farklı gen bölgeleri kullanılmakta ve bu gen bölgelerine uygun RT-PCR protokolleri 
uygulanmaktadır. Örnek eldesi ve taşınmasında uluslararası viral transport mediumları 
kullanılabileceği gibi kite özgü viral nükleik asit tamponları da kullanılabilmektedir. Alınan 
örnekler tercihen 4 ºC’de ve en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır. PCR sonunda 
değerlendirilebilir hale gelen hedef genlerin eşik döngü değerinin (Threshold cycle/ Ct) sınır 
değerin altında olması viral nükleik asit varlığının göstergesi olup pozitif sonuç anlamına 
gelmektedir. Test ortalama birkaç saat içinde sonuçlanmaktadır (34). Reaktif reaksiyon 
koşulları, analiz edilen gen sayısı analizin hassasiyetini etkileyebilmektedir. PCR koşullarının 
laboratuvar tarafından optimizasyonu önemlidir. Klinik laboratuvarın rutin çalışmada, 
onaylanmış negatif ve pozitif numuneleri kullanarak kalite kontrolü yapması gereklidir. Tüm 
bunların dışında testi yapılan patojen bir RNA virüsüdür. RNA; stabilitesi düşük, hücre 
yıkımından sonra birçok enzim tarafından kolayca yıkılabilen, kontaminasyon riski yüksek bir 
moleküldür. Ayrıca RNA virüslerinin mutasyona yatkınlığının yüksek oranda olduğu da 
bilinmektedir. Dolayısıyla; test çalışmasının bir RNA virüsü üzerinde yapılması, testin 
özgünlüğünü yüksek oranda etkileyebilecek önemli bir faktördür (40). 
Sonuç olarak; real-Time PCR, COVID19 tanısında ilk başvurulan test olmasına rağmen, 
yanlış negatiflik oranları nedeniyle izolasyon ve tedavi kararı verilirken tek başına 
değerlendirilmemelidir. Hasta multidisipliner bir yaklaşımla ele alınmalı; klinik bulgular, 
akciğer BT vb. diğer tüm verilerle birlikte değerlendirilmelidir (41). 
Dizi Analizi: 
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Virüs genomu 26-32 kb arasında değişmekte olup, 14 ORFs bölgesi içermektedir ve 26 
protein kodlamaktadır. Spike yüzey glikoproteini (S), zarf proteini (E), matriks proteini (M), 
nukleokapsid proteini (N) temel proteinleridir (40). 
Virüse ait genom bilgisinin dizilenmesi ile daha önce bilinen SARS-CoV (%79) ve MERS-
CoV (%50) benzerliği ortaya konmuştur. SARS-CoV-2’nin ORF1a ve S genindeki farklılıklar 
dışında SARS-CoV’a yüksek oranda homoloji gösterdiği görülmüştür. Filogenetik 
çalışmalarda değerlendirilen RNA dizisi virüsün Betakoronavirüs ailesine ait olduğu 
bildirilmiştir. Böylelikle virüsün kaynağı, evrimi, kullandığı mekanizmalar, bulaş yolları, 
tedavi gibi birçok bilgi hakkında öngörüde bulunulabilmiştir. Spike proteinini kodlayan S 
genindeki benzerlik ve farklılıklar virüsun insan ACE2 reseptörlerine bağlanması ve insandan 
insana bulaşı hakkında önemli ipuçları vermiştir. Elde edilen dizinin protein modelleme 
çalışmaları yapılarak S proteinin ACE-2 reseptörlerine yüksek oranda afinite gösterdiği 
bildirilmiştir. İnsandan insana bulaşma dinamikleri, bağışıklık yanıtı, viral replikasyon hızı ve 
virüs mutasyon hızı gibi verilerin eldesi virüs genomunun tespiti ile sağlanmıştır (40,42). 
Yapılan başka bir çalışmada dünyanın farklı ülkelerinden elde edilen 10 adet SARS-CoV-2 
dizisi karşılaştırılmış; M ve N proteinlerini kodlayan dizilerde herhangi bir farklılık 
gözlenmemiştir. S protein dizisinde iki aminoasit varyantı, bir örnekte ise E proteininde bir 
adet mutasyon, ORF1ab ve ORF8 bölgelerinde ise iki olası SNP (single nükleotid 
polimorfizm) saptanmıştır (43). 
Virüsün RNA dizisine ait benzeri çalışmalar, pandeminin seyri, hastalığın profilaksisi ve 
tedavisi açısından oldukça değerlidir (43). SARS-CoV-2’nin genom dizilenmesi virüse karşı 
geliştirilebilecek aşı teknolojilerinin de önünü açmıştır. Özellikle DNA ve mRNA üzerinde 
diğer viral patojenlerle ilgili yapılmış aşı çalışmaları SARS-CoV-2 çalışmalarının önünü 
açmıştır (44). ACE-Fc proteinin dizisinin tedavi için yapılacak çalışmalarda aday gen olduğu 
bildirilmiştir (44,45,46). 
3. Seroloji 
     Covid-19 tanısında diğer geniş test kategorisi, IgM, IgA, IgG ve total antikorları (kanda) 
tespit eden serolojik testlerdir. Enfeksiyona karşı bir antikor yanıtın oluşması, konakçı 
immünitesine bağlıdır ve belli bir sürenin geçmesi gerekir. Dolayısıyla immunitenin 
oluşmasında hastanın yaşı, beslenme durumu, hastalığın şiddeti, HIV gibi hastalıklar ve 
kullanılan ilaçlar önemli olabilir. Bu doğal gecikmenin bir sonucu olarak, antikor testi akut bir 
hastalığın tanımlanmasında yararlı değildir. Günümüz bilgileri ile, SARS-CoV-2 ile enfekte 
olmuş ve daha sonra iyileşen bireylerin, gelecekte veya kısmen SARS CoV-2 ile 
enfeksiyondan korunup korunmayacağından veya koruyucu bağışıklığın ne kadar sürebileceği 
hakkında zamana ve daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır. SARS-CoV-2 için antikor testleri;  
1. Temaslı bireyi izlemek için yapılabilir. 
2. Yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerde serolojik izlem için kullanılabilir.  
3. Virüsle karşılaşmış olan ve bu nedenle bağışıklık sahibi olabilecek kişilerin 
tanımlanmasında değerlidir. 
4. Klinik / radyolojik bulgulara sahip olup viral RNA-negatif olan bireyleri, test etmek 
için teşhis amaçlı kullanılabilir. 
5. Potansiyel olarak SARS-CoV-2’ye maruz kalabilecekleri ortamlarda çalışan (örneğin 
sağlık çalışanları) bireyler de dahil olmak üzere işe dönüş kararlarını yönlendirmek için 
serolojik testlerin bilgileri kullanılabilir.  
6. Plazma tedavisinde terapötik veya profilaktik nötralize edici antikorlar için kaynak 
olabilecek bireyleri tanımlamada yararlı olabilir.  
7. Aşı çalışmalarında verilen yanıtı değerlendirmek ve toplumdaki bağışıklık düzeylerini 
belirlemek için kullanılabilir. 
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Hasta başı kullanılan kromatografik testlerde, klinik örneklerdeki viral antijenleri saptamak 
için monoklonal antikorlar (mAb) ya da virüse karşı oluşmuş antikorları saptamak için 
klonlanmış viral antijenler kullanılır. “Lateral akım” test yönteminde kasete gömülü bir şerit 
ve bu şerit üzerinde nitrosellüloz membrana sabitlenmiş reaktif (bir viral antijene yönelik bir 
mAb ya da hastada aranan antikorlar tarafından tanınan bir viral antijen) bulunur. Hasta 
örneği, şerit üzerine eklenir ve daha önce immobilize edilen reaktif ile reaksiyona girer. 
Araştırılacak örnekler serum, plazma veya bazı durumlarda tam kan olabilmektedir. Test çoğu 
zaman hastanın parmak ucundan alınan iki üç damla kan ile çalışılabilmektedir. Pozitif 
reaksiyon sonucunda şerit üzerinde renkli bir çizgi gözlenmektedir. Testlerin çoğu, sonuçların 
değerlendirilebilmesi için bir kontrol noktası veya bandı da içermektedir. Sonuçlar görsel 
olarak okunmaktadır ve dakikalar içinde kalitatif olarak sonuç vermektedir (47).  
Geliştirilmesi daha uzun süren enzim immünoassay (EIA) testler, moleküler yöntemlere göre 
daha az duyarlılık ve özgüllüğe sahip olmakla birlikte, kullanımları kolaydır ve daha kısa 
sürede sonuç verirler. Ancak, validasyonları sırasında elde edilen sonuçların klinik ortamlarda 
tekrarlanamaması, testlerin sonucunun kesin olmaması, ciddi tanısal zorluklar yaratır.  
Enzim immunoassay yönteminde antijen-antikor kompleksine bağlanan antikor bir enzim ile 
işaretlenir ve enzim aktivitesi, reaksiyon sonucunda ortaya çıkan renk değişikliğinin (enzyme-
linked immunosorbent assay-ELISA) veya ortaya çıkan ışığın (kemilüminesans 
immunoassay-CLIA) şiddetinin ölçülmesi ile tespit edilerek antijen antikor reaksiyonu 
saptanır. ELISA tekniği ile antikor aranmasında kullanılan direkt yöntem "sandviç" ya da "çift 
antikor" yöntemi olarak da bilinmektedir (48). Testlerde sıklıkla hedef olarak seçilen 
proteinler, replikasyon ve transkripsiyonda önemli rol oynayan nükleokapsid (N) proteini ve 
konak hücre yüzeyinde eksprese edilen ACE-2’ ye bağlayarak hava yolu epitel hücrelerine 
viral girişi kolaylaştıran “Spike” (S) (bazı testlerde S1 ve S2) proteinidir (49). Jin ve 
arkadaşlarının CLIA yöntemiyle yaptıkları çalışmada, Ig M duyarlılığının %48,1, 
özgüllüğünün %100, Ig G için duyarlılığın %88,9, özgüllüğünün %90,9 olarak bulmuşlardır 
(50). Pan ve arkadaşlarının yaptıkları bir başka çalışmada, 15. günden sonra Ig M, Ig G ve 
total antikor seviyelerinin en  yüksek seviyede olduğunu belirtmişlerdir (51).  
Tablo 2. SARS-CoV-2/ COVİD-19 testleri ve kullanım durumları, Tablo 3. SARS-CoV-2/ 
COVİD-19 testlerinin klinik önemi gösterilmiştir. 
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Tablo 2. SARS-CoV-2/ COVİD-19 testleri ve kullanım durumları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test Bireyin durumu Kullanım yerleri  Yararı  

Viral nükleik asit 
(RNA) 
Amplifikasyonu 
(nazofarenks 
sürüntüsü orofarenks 
sürüntüsü, balgam, 
BAL,diğer… ) 

 
 
 
SARS CoV-2 
enfeksiyonu 

1- Bireyin 
enfeksiyon ve bulaşma 
durumu 

Bireylerin durumu, 
izolasyon ve 
tedavisi 
 

2- Hasta yönetimi 
ve bulaşmayı önlemek 
için kontrol amaçlı 
taramalar. 

Sağlık hizmetleri 
veya uzun süreli 
bakım tesislerinde 
kalan ya da 
çalışanlar 

3- Bulaşı önlemek 
için gerekli işlemlerde 

Temaslıların 
saptanması ile 
toplum sağlığıma 
katkı 

 
 
Antikor tespiti 
(Kan, plazma, 
serum, parmak ucu 
kanı) 

 
 
 
Geçirilmiş SARS 
CoV-2 enfeksiyonu 

1- Şüpheli hastaların 
belirlenmesi (antijen, 
PCR negatif ve önceden 
enfekte olmuş) 

 
Potansiyel immun 
bireylerin 
tanımlanması 

2- Nötralizan 
antikorlara sahip 
bireyleri tanımlamak 

 
Plazma tedavisi 

3- Temas izlemi ve 
surveyansı 
kolaylaştırmak 

Temaslıların 
saptanması ile 
toplum sağlığıma 
katkı 
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Tablo 3. SARS-CoV-2/ COVİD-19 testlerinin klinik önemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ülkemizde Covid-19 Tanı Laboratuvar Çalışmaları ve Test Algoritması  
 
Ülkemizde de ilk olgu 11 Mart’ta gözlenmiş ve bugüne kadar 2 070 719 test yapılmış, 164 
764 pozitif olgu ve 4563 vefat bildirilmiştir. (01 Haziran 2020 itibarı ile). 
Ülkemizde COVİD-19 için PCR testi ilk olarak tek merkezde (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) 
yapılmaya başlanmıştır. Test sayılarının artması ile test merkezi sayısı da arttırılmış ve 01 
Haziran 2020 itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından, 73 ilde 129 laboratuvar, COVID-19 Tanı 
Laboratuvarı olarak yetkilendirilmiştir. Bakanlık tarafından bu laboratuvarlara temin edilen 2 
çeşit PCR kiti mevcuttur. Bunlardan ilki Biospeedy (Bioeksen, Türkiye) kiti olup virüsun 
RdRp bölgesini hedeflemektedir. Virüs RNA’sı yine aynı markanın sağladığı VNAT 
solüsyonlarıyla izole edilmektedir. Reverse transkripsiyon PCR (RT-PCR) tek basamakta 
sağlanmakta ve internal kontrol ile SARS-CoV-2 RNA’sının amplifikasyonu tek tüpte 
gerçekleştirilip iki farklı kanalda okunmaktadır. 

Test sonucu Klinik önemi 
PCR IgM IgG  

+ - - Hasta enfeksiyonun pencere döneminde 
olabilir 

+  +  - Hasta enfeksiyonun erken döneminde 
olabilir 

+ + -/+ Hasta enfeksiyonun aktif fazındadır. 

+ - + Hasta enfeksiyonun geç evresinde ya da 
rekürrens döneminde olabilir 

- + - Hasta enfeksiyonun erken döneminde 
olabilir. (PCR sonucu yanlış negatif 
olabilir.) 

- - + Hasta enfeksiyonu geçirmiş ve 
iyileşmiştir.  

- + + Hasta iyileşme sürecinde olabilir ya da 
PCR sonucu yanlış negatif olabilir.  

İyileşme 
dönemi 

Pencere 
dönemi 

IgM 

IgG 

IgM Tespit 
dönemi 

Semptom 

ların 
başlangıcı 

IgG üretimi IgM in yok 
olması

Devam eden 
IgG varlığı 

Enfeksiyon günleri 

Asempto
matik 
dönem 

Şekil 8: Enfeksiyonun seyri   
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İkinci PCR kiti ise DirectDetect (Coyote Bioscience, Çin) isminde ithal bir kittir. İzolasyon 
yine kitin sağladığı reaktiflerle hızlı bir şekilde sağlanmakta ve reverse transcription ile 
amplifikasyon tek basamakta gerçekleştirilmektedir. Farklı olarak amplifikasyon için iki farklı 
bölge hedeflenmektedir (N ve ORF1ab) ve internal kontrol de düşünüldüğünde üç farklı 
kanalda okuma yapılmakta, hedeflenen her iki bölgede amplifikasyonun gözlenmesi ile 
pozitiflik tanısı konmaktadır. Sadece bir bölgede amplifikasyonun gözlenmesi yeterli değildir 
ve testin aynı ya da farklı bir yöntemle tekrarını gerektirmektedir. 
Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvarlara çeşitli antikor testleri 
de dağıtılmıştır. Kitlerin bazıları IgM ve IgG tipi antikorları ayrı ayrı saptayabilirken bazıları 
da total antikor saptamaktadır. Sonuçta, SARS- CoV-2 için iki test kategorisinin her ikisi de 
bu salgında faydalı olmuştur. Hızlı antijen testi duyarlılığı artırılmış bir ürünle temsil edilirse 
saha ön taramalarında, PCR yapmanın imkansız yada yetersiz olduğu alanlarda 
kullanılabilecektir. Pandeminin kırılmasında testin gücü kaçınılmaz olup tanı testlerinin 
duyarlılığının bilinmesi ve gerekiyorsa artırılması halk sağlığı açısından temaslı taraması; 
tedavi başlama, takip ve sonlandırma açısından da kliniğe değerli katkılar sunacaktır. 
Türkiye’den paylaşılan ilk SARS-CoV-2 genom dizisi Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından 
GISAID veritabanı aracılığı ile 25 Mart 2020 tarihinde açık erişime sunulmuştur. 
(Https//www.gisaid.org/ son erişim tarihi: 01.06.2020) 
 
 
 
 
Hastanemizde Covid-19 Tanı Laboratuvar Çalışmaları  
  
Hastanemizde, Covid-19 tanılı vakaların takibine başlanmasıyla beraber bu hastalara ait 
solunum yolu örnekleri hastanemiz dışında SARS-CoV-2 PCR testini çalışmaya başlayan 1 
Nolu Halk Sağlığı Laboatuvarı, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) COVİD-19 Tanı Merkezi ve gerektiğinde 
diğer eğitim ve araştırma hastanelerinde kurulan Covid-19 PCR laboatuvarlarına gönderildi. 
Dış merkezlerde test verme süreleri ortalama 3-4 gündü. Nisan 2020’ nin ilk haftası TÜSEB 
ile yapılan görüşmeler sonucunda hastanemize, 3000 kapasiteli bir Covid-19 PCR tanı 
merkezi kuruldu. Gerekli lojistik düzenlemeler yapıldıktan sonra 19 Nisan 2020’ de aktif 
olarak bu merkez çalışmaya başladı. Covid- 19 Tanı Merkezi’ nin açılma hazırlıkları sürerken 
hastanemize Sağlık Bakanlığı aracılığıyla 1400 adet Covid-19 IgG ve IgM hızlı antikor kart 
testi gönderildi. Öncesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Polikliniği’nde, 
özel bir oda ve çalışma ekibi oluşturuldu. Güvenli çalışma prensipleri ve korunma ile ilgili 
bilgiler verilerek eğitim tamamlandı. Hızlı antikor testleri 14 Nisan 2020’ de aktif olarak 
çalışılmaya başlandı ve halen hastanemizde çalışan personelin taranması sürdürülmektedir. 
Hastanemizde kurulan Covid-19 tanı merkezine TÜSEB tarafından 7 biyogüvenlik kabini, 4 
PCR cihazı, gerekli diğer PCR ekipmanları ve 10 kişilik, deneyimli, çeşitli üniversitelerin 
Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinden mezun genç bir ekip gönderildi. 
Başlangıçta DirectDetect (Coyote Bioscience, Çin) kiti kullanılmıştır. Şu anda yerli 
Biospeedy (Bioeksen, Türkiye) kiti kullanılmaktadır. Laboratuvarımızda, hastanemiz dışında, 
Beyoğlu Başkanlığı’na bağlı diğer hastanelerden gelen örnekler de çalışılmaktadır. Günlük 
test sayımız 300 ile 800 test arasında değişmektedir. Testlerin neredeyse tamamı gün içinde 
çalışılmakta ortalama sonuç verme süresi 24 saatin altında seyretmektedir. Laboratuvarımızda 
bu süre içerisinde 1047 hızlı antikor testi çalışılmış olup pozitiflik oranı %19,2 dir. Yine aynı 
dönemde çalışılan SARS-CoV -2 PCR test sayısı, 22 277 dir. Pozitiflik oranı ortalama %10,2 
dir. (Başlangıçta %23 olan pozitiflik oranları, zaman içinde azalarak %5’in altına inmiştir.) 
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