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Hassaslık ve belirlilik nedir?  

Hassaslık ve belirlilik, testin bir kişinin hasta olup olmadığını düzgünce belirleme yeteneğini ifade eden kavramlardır. Hassaslık, testin hastalığı olan bir kişiyi pozitif olarak gösterme yeteneğini belirler. Yüksek hassaslığa sahip test, daha az yalancı negatif sonuçlar üretir ve bu 

sebeple daha az hastalıklı vakalar gözden kaçar. Testin belirliliği ise, hastalığa sahip olmayan bir kişiyi negatif olarak belirleme yeteneğidir. Yüksek belirliliğe sahip bir test, daha az yalancı pozitif sonuçlar üretir. 

Güvenli bir yeniden açılma yolunda 
Geniş ölçekli laboratuvar testlerinden hasta başı testlerine kadar yüksek kaliteli 
birçok COVID-19 test seçenekleri, bizi bir sonraki aşamaya götürecektir.  

 
 

 

Mevcut enfeksiyonun tespiti 
Büyük ölçekli testler ve tanı  

Geçmiş enfeksiyon/aşılama 

Topluluk immün takibi, hasta gözetimi 

ve yönetimi  

Hasta başı testleri 
Herhangi bir laboratuvar 
ekipmanı gerekmeden hızlı 

antijen testleri, enfekte 
olmuş insanları hızlıca 

belirlemede ve izole 
etmede kullanılmaktadır.  

 
 
 
Laboratuvar antijen testleri 
Mevcut enfekte olmuş bireyleri hızlıca belirlemede 
kullanılır. Hızlı, yüksek hacimli laboratuvar ekipmanı 
ve otomatik raporlama yoluyla sunulan sonuçlarla 
toplulukların test edilmesine olanak tanır. 

Moleküler PCR testleri 
Enfeksiyonun erken ve doğru 
tespiti için altın bir standarttır.8

 

Toplam antikor testleri Bir 
"evet" veya "hayır" cevabı ile 
bağışıklığın tepkisini ölçün. 

IgG antikor testleri 
Nitel bir sonuçla zaman içinde 
bağışıklığın tepkisinin kalıcılığını 
ölçün.15
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CLINITEST® 

Hızlı COVID-19 
Antijen Testi1 

Ön Burun Sürüntüsü Nazofarenks Sürüntü  Ön Burun Sürüntüsü 
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Nazofarenks Sürüntü Nazofarenks Sürüntü Orofarenks Sürüntü11
 

 
SARS-CoV-2 

Toplam Testi9 

Kan Alımı veya Parmak 
ucundan kan alma15

 

 
SARS-CoV-2 
IgG Testi9

 

Kan Alımı veya Parmak ucundan 
kan alma15

 

 

Hızlı antijen testi, COVID-19 semptomları olan 

veya olmayan hastalar için hızlı sonuçların gerekli 

olduğu her yerde yapılabilir. Laboratuvar 

personeli veya ekipmanı gerekmez. 

Burun örnekleri bir sağlık hizmeti sağlayıcısı 

tarafından veya bir sağlık uzmanının 

gözetiminde kendi kendine alınabilir.

 

 
 
 
 

 
SARS-CoV-2 
Antijen Testi4

 

Laboratuvar antijen testi, dünya çapında 

9000'den fazla analizöre klinik erişimiyle 

yüksek test kapasitesine sahiptir.6  Bu test, 

varyant tespitini en üst düzeye çıkaran antikor 

özelliklerine sahiptir. Pozitif vakaları hızlıca 

belirleyerek zamanında koruyucu önlemler 

alınmasına ve takibe izin verir. 

 
 
 
 
 

 
FTD SARS- 

CoV-2 Testi9
 

FTD SARS-CoV-2 Testi, bir FDA karşılaştırmalı 

çalışmasında analitik duyarlılık açısından ilk 5'te 

yer almıştır.12 Test, büyük olasılıkla kaygı 

uyandıran başlıca SARS-CoV-2 varyantlarını 

%100 oranında tespit ediyor.13 

 

Antikor testleri, doğal enfekte olma ve aşılamadan sonra bağışıklık tepkisinin uzun vadeli süresini 

izler. Siemens Healthineers SARS-CoV-2 Toplam Testi, en yüksek performanslı antikor testi olarak 

PHE tarafından tanınmıştır.14 Siemens Healthineers, nötrleştirici antikorları tespit eden bir teste 

sahip ilk büyük şirkettir.15  SARS-CoV-2 IgG Testi, antikorları zaman içinde değerlendirmek ve 

izlemek amacıyla nicel sonuçlar 15 üretir. Nötrleştirici antikorları tespit etme yeteneği sayesinde 

aşı etkinliğini değerlendirmek ve izlemek için önemli bir araç olarak konumlandırır. Test, dünya 

çapında 20.000 civarında analizörden oluşan geniş bir kurulu taban üzerinde çalışır.
16 

 
 
 
 
     
  
 
  
  
    
   
   
 

1. Siemens Healthineers tarafından dağıtılmıştır, CLINITEST Hızlı COVID-19 Antijen Testi:  ABD satışında yoktur. 

Ürünün erişilebilirliği ülkeden ülkeye değişiklik gösterir. 
2. Analitik süre: tüpte veya analitik cihazda bir sonuç oluşturma süresi. 

3. Ön burun örnekleri için. 

4. Bu test FDA tarafından değerlendirilmemiştir. ABD'de, bu testin kullanımı 1988 tarihli Klinik Laboratuvar İyileştirme Değişiklikleri (CLIA) 
kapsamında yüksek karmaşıklıkta testler yapmak üzere sertifikalandırılmış laboratuvarlarla sınırlıdır.  

5. Ön burun sürüntüsü yalnızca ABD'de mevcuttur. Ürünün erişilebilirliği ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir ve yasal yükümlülüklere 
tabidir.  

6. ADVIA Centaur XP, ADVIA Centaur XPT ve Atellica Solution analizörlerinin kurulu tabanı. 

7. Karşılaştırmalı bir PCR yönteminin döngü eşiği <29 (Ct) değerlerine göre kategorize edilen semptomatik ve asemptomatik 
bireylerin pozitif PCR sonuçlarına göre değerlendirilir. Atellica® IM Analizörü kullanılarak Atellica® IM SARS-CoV2Ag Testiyle test 

edilmiştir. 
8. SARS-CoV-2'nin moleküler testine ilişkin IFCC geçici kılavuzları. https://doi.org/10.1515/cclm-2020-1412, 18 Eylül, 2020. 
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9.  SARS-CoV-2 moleküler ve antikor testleri FDA tarafından açıklığa kavuşturulmamış veya onaylanmamıştır. Bu testler, yetkili laboratuvarlar tarafından kullanılmak üzere bir EUA kapsamında FDA tarafından yetkilendirilmiştir. Moleküler test, başka 

herhangi bir virüs veya patojen için değil, yalnızca SARS-CoV-2'den nükleik asidin saptanması için yetkilendirilmiştir. Antikor testi, başka herhangi bir virüs veya patojen için değil, yalnızca SARS-CoV-2'ye karşı antikorların varlığını tespit etmek için yetkilendirilmiştir. Bu 

testlere yalnızca, 21 U.S.C Yasası'nın 564(b)(1) ve 360bbb-3(b)(1) bölümleri uyarınca, yetkilendirme daha erken sonlandırılmadığı veya iptal edilmediği sürece, COVID-19'un tespiti ve/veya teşhisi için vitro diyagnostiklerin acil kullanımına izin verilmesini haklı kılan koşulların mevcut 

olduğu beyanı süresince izin verilir. Ürün erişilebilirliği ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir ve çeşitli yasal yükümlülüklere tabidir. 
10. Geri dönüş süreleri, bir NUCLISENS EASYMAG ve bir Thermo Fisher ABI7500 ile teorik analize dayalı olarak hesaplanır; gerçek iş akışı çalışmasına dayalı değildir. Daha fazla araç kullanmak toplam geri dönüş süresini azaltacaktır.  

11. FTD SARS-CoV-2 Testi (CE-IVD) Kullanım Talimatları 11416283_en Rev. B, 2020-12 ve FTD SARS-CoV-2 Testi (EUA) Kulanım Talimatları 11416299_en Rev. C, 2021-01. 

12. https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/sars-cov-2-reference-panel-comparative-data. Erişim tarihi: 2 Mart, 2021. 

13. Hızlı Takip Diyagnostikleri, Siemens Healthineers Şirketi, Lüksemburg'daki dosyadaki veriler. 

14. Ticari olarak mevcut dört SARS-CoV-2 antikor immün testinin duyarlılık ve belirliliğinin değerlendirilmesi. İngiltere Halk Sağlığı Merkezi. Temmuz 2020. GW-1386 

15. Bazı talepler tüm ülkelerde mevcut değildir. SARS-CoV-2 IgG testleri, ABD'de yarı kantitatif kullanım içindir. SARS-CoV-2 toplam testleri için yarı kantitatif talep mevcut değildir.  

Nötralize edici antikorların tespiti ve PRNT ile korelasyon için ABD taleplerinde parmak ucundan kan alımı mevcut değildir ve COV2T testleri için geliştirilme aşamasındadır.  

ABD'de satışa sunulmamıştır. Ürüne erişilebilirlik ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir ve çeşitli yasal gerekliliklere tabidir. 

16. ADVIA Centaur XP, ADVIA Centaur XPT, ADVIA Centaur CP, Atellica Solution, Dimension Vista® ve Dimension® EXL™ analizörlerinin kurulu tabanı. 

17. Pozitif PCR sonucundan en az 21 gün sonra Atellica Solüsyonu kullanılarak toplanan numuneler için.  

http://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/sars-cov-2-reference-panel-comparative-data
http://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/sars-cov-2-reference-panel-comparative-data
http://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/sars-cov-2-reference-panel-comparative-data

