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Hızlı test veya kendi kendine uygulanan testlerde önemli olan nedir?

Test sonucunun pozi�f çıkması teşhis konulduğu anlamına gelmez. Bu 
sonuç, bir kişinin büyük bir olasılıkla enfekte olduğunu ve başkalarına da 
bulaş�rabileceğini gösterir. Sonucun ciddiye alınması gerekir. Bu yüzden 
test sonucu pozi�f olan kişilerin derhal evde kalmaları, mümkün mertebe 
kendilerini izole etmeleri ve başkalarıyla temasta bulunmamaları gerekir. 
Ayrıca bu sonucu teyit e�rmek için, mümkün olan en kısa zamanda bir 
PCR tes� yap�rmaları gerekir. Aile hekiminizi, bir test merkezini veya 116 
117 No’lu telefondan nöbetçi doktor hizme�ni arayın.

Test sonucunun nega�f çıkması teşhis konulduğu anlamına gelmez ve 
mutlak güvenlik sunmaz. Bu sonuç, önümüzdeki saatlerde bir başkasına 
virüs bulaş�rma riskinin daha küçük olduğunu gösterir. Ancak hiç risk 
yok demek değildir. Bu nedenle en güvenli yol, başkalarını koruyacağımız 
davranış biçimlerine uymamızdır (AHA-L: Mesafeyi koruyalım, hijyene 
uyalım, maske takalım ve düzenli olarak havalandırma yapalım). Bu, 
kişinin kendisini enfeksiyona karşı korumasına da yardım eder. Test 
yapıldıktan sonra ne kadar fazla zaman geç�yse, test sonucu da o kadar 
az anlam ifade eder. Bu nedenle bu test, sadece yapıldığı gün geçerlidir.

Test sonucunu nasıl kullanırım?

An�jen testler, hızlı test (eği�mli personel tara�ndan test merkezinde 
uygulanır, sonra sonucu gösteren ser�fika verilir) ve kişilerin kendi 
kendilerine uyguladığı testler olarak ikiye ayrılır. Test prensibi aynıdır, 
sadece tes� uygulayan kişi farklıdır: Hızlı an�jen testlerde eği�mli 
personel ve kendi kendine uygulanan testlerde amatör kişiler.

Paul Ehrlich Ens�tüsü, asgari kriterlere uyan an�jen testlerinin bir listesini hazırladı. Bu listede yer alan testler yeterli 
derecede güvenilirliğe sahip. Listede yer almayan testler ya yeterli derecede güvenilir değildir ya da güvenilirlikleri 
henüz onaylanmamış�r. Hastalık belir�lerinin görüldüğü durumlarda, an�jen test sonucu nega�f çıkmış olsa bile, bir 
PCR tes� yap�rmakta fayda vardır. 

İZOLASYON PCR TESTİ 1,5 METRE MESAFEYİ KORUYALIM HİJYENE UYALIM

KENDİ KENDİNE UYGULANAN TEST

HER 48 SAATTE BİR HIZLI TEST VEYA KENDİ KENDİNE UYGULANAN TEST

HIZLI TEST

MASKE TAŞIYALIM DÜZENLİ OLARAK 
HAVALANDIRMA YAPALIM

AİLE HEKİMİ, TEST MERKEZİ, 
116 117

TEMASTA BULUNDUĞUNUZ 
KİŞİLERİ BİLGİLENDİRİN 

POZİTİF NEGATİF

Hangi testlere özellikle güvenebiliriz?

Mümkün ölçüde yüksek nitelikli an�jen testleri kullanarak yaygın ve sık 
aralıklarla test yapmak (örneğin hızlı testler veya kendi kendine 
uygulanan testlerle 48 saa�e bir), bulaş�rıcı kişilerin daha çabuk ortaya 
çıkarılmasına yardımcı olur. Bu da enfeksiyon zincirlerini kırmamıza ve 
zamanla SARS-CoV-2’nin yayılmasını durdurmamıza yardım eder. Ne 
kadar çok kişi düzenli test yap�rır ve test sonucu pozi�f çık�ğında 
kendisini izolasyona alırsa, enfeksiyon zincirlerini o kadar etkili kırabiliriz.

An�jen testler, SARS-CoV-2 koronavirüsünün farklı varyantlarını aynı 
ölçüde etkili şekilde ortaya çıkarır.

SONUÇ POZİTİF Mİ?

Pademinin yayılmasını önleme konusunda tamamlayıcı 
önlem olarak kullanıldığında, SARS-CoV-2'nin yayılması 
an�jen testlerin yardımıyla yavaşla�labilir.
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An�jen testlerinin sonuçları sadece anlık durumu gösterir

Tes�en sonra 
0 gün

Düşük 
risk

Başkalarına 
bulaş�rma riski

Gün

Yüksek 
risk

Tes�en sonra 
1 gün

Tes�en sonra 
2 gün

R değeri 1,1 ise, 100 kişi başka 110 kişiye virüs bulaş�rıyor demek�r (üstel büyüme yani katsayısal ar�ş):

Enfekte olan kişi
Bulaş kapmış kişi

Eğer testlerin yardımıyla örneğin enfekte olan 100 kişiden 27’sini zamanında izole etmeyi ve virüsü başkalarına 
bulaş�rmasını engelleyebilirsek, R değeri 0,8’e düşer; yani enfeksiyonlu 100 kişi başka 80 kişiye bulaş�rır.

R değerini sürekli olarak 1’in al�nda tutmak mümkün olursa, virüsün yayılması frenlenir.

İzolasyon

Korona hızlı testleri veya kendi kendine uygulanan testler virüsün yayılmasını nasıl frenleyebilir?

Bulaş�rma

Bulaş�rma

Enfeksiyon zincirlerini an�jen testleri aracılığıyla kırmak. Bu grafik, testlerin pandeminin yayılmasını engellemek için tamamlayıcı önlem olarak 
kullanılması durumunda, SARS-CoV-2’nin an�jen testleri aracılığıyla nasıl yavaşla�labileceğini gösteriyor. Test sonucu pozi�f olan kişilerin önemli bir 
kısmı hızlı bir şekilde izole edildiğinde (aşağıda görüldüğü gibi), yayılmanın yavaşla�lması mümkündür; zira izole edilen kişiler başka kimseye virüsü 
bulaş�ramayacak�r. Bu sayede R değeri düşürülür. Bunun etkili bir şeklide sağlanması ise, test sonucu pozi�f olan kişilerin hızlı bir şekilde tespit 
edilerek karan�naya girmeleriyle mümkün olur.

An�jen testlerinin sonuçları sadece anlık 
durumu gösterir. Bu grafikte, test sonucunu 
gösteren test ne kadar uzun süre önce 
yapılmışsa, bir başkasına virüs bulaş�rma 
riskinin o kadar yüksek olduğu görülüyor. 
Örneğin ilk test esnasında enfeksiyonlu olan bir 
kişinin yap�rdığı an�jen tes�nde enfeksiyonun 
henüz tespit edilemediği, yani tes�n an�jen 
(virüs proteini) varlığını ortaya çıkaramadığı bir 
durumda, test sonucunun nega�f çık�ğı 
günden bir gün sonra yapılacak ikinci tes�n 
sonucu pozi�f çıkabilir.
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Bu şema, an�jen testleri ve düzenli, sık bir şekilde uygulanan testler sayesinde enfeksiyonların sadece sınırlı bir süre tespit edilebildiğini gösterir. 
Bu grafikte, iki ha�ayı aşkın bir sürede KOVİD-19 enfeksiyonunun �pik şekilde nasıl seyre�ği görülüyor. Enfeksiyon, 0. (sı�rıncı) günde gerçekleşiyor. 
İlk başta PCR ve an�jen testleri vasıtasıyla enfeksiyonu tespit etmenin mümkün olduğu ortalama süreleri görüyorsunuz. Bu süre, an�jen testlerinde 
PCR tes�ne göre daha kısadır. PCR testleri, bir enfeksiyonu hem daha erken aşamada hem de daha uzun süre tespit edebilir.  Aynı şekilde (hastalığın 
semptomlu seyre�ği durumlarda) �pik semptom başlangıcı da 5-6 gün içinde ortaya çıkar. Semptom varsa, an�jen tes�nin sonucu nega�f çıkmış olsa 
bile, bir PCR tes� yap�rmakta yarar vardır.
Bu takvimde, düzenli ve sıkı aralıklarla salı ve perşembe günleri test yap�ran yedi kişi görülüyor. Her nokta; şema�k olarak yedi kişinin yap�rdığı 
testlerin enfeksiyonun hangi dönemlerinde pozi�f veya nega�f sonuç verdiğini gösteriyor. Burada semptom başlangıcı olarak kabul edilen dönemde 
yapılan an�jen testlerin büyük çoğunluğunun pozi�f olduğu varsayılıyor. Bu durumda adı geçen günde, yedi kişiden ikisinin tespit edilebildiğini 
görüyoruz. Kişilere pazartesi, çarşamba ve cuma günleri test uygulanacak olursa, pozi�f tespit edilen kişi sayısı üçe çıkacak�r. Ha�ada bir kez test 
uygulanması durumunda, tespit edilecek kişi sayısı bire düşer. Dolayısıyla, daha sık aralıklarla test yapılması durumunda daha fazla kişinin tespit 
edilmesi mümkündür. Yani an�jen testler aracılığıyla düzenli ve sık aralıklarla (asemptoma�k kişiler de dahil olmak üzere) tarama yapılması, 
enfeksiyonların yayıldığı merkezlerde (örneğin okullarda veya işyerlerindeki) tamamen engellenemese bile, erken sa�ada teşhis edilmesi ve sınırlan-
ması mümkün olacak�r. Ancak test uygulanan kişi kendisi enfekte olmuş veya başkasına bulaş�racak durumda olsa bile, test sonuçları kimi vakalarda 
yine de nega�f çıkabilir.

Örnek test planı:
An�jen testleri, salı ve 
perşembe günleri yapılıyor

An�jen testleri ve düzenli,
sık test yapma

nega�f pozi�f nega�f, 
ancak önceden 
bir bulaş olduğu 
biliniyor

PCR’le tespit mümkün
(sadece laboratuvarda, daha uzun sürer)

An�jenin varlığının tespit edilmesi mümkün

Enfeksiyon

bulaşıcı
�pik semptom başlangıcı
(PCR tes� tavsiye edilir)

Günler0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

PZTkişi 1

kişi 2

kişi 3

kişi 4

kişi 5

kişi 6

kişi 7

SAL ÇAR PER CUM CUM PAZ PZT SAL ÇAR PER CUM CMT PAZ PZT SAL ÇAR PER CUM

SAL ÇAR PER CUM CMT PAZ PZT SAL ÇAR PER CUM CMT PAZ PZT SAL ÇAR PER CUM CMT

ÇAR PER CUM CMT PAZ PZT SAL ÇAR PER CUM CMT PAZ PZT ÇAR PER CUM CMT PAZ

PER CUM CMT PAZ PZT SAL ÇAR PER CUM CMT PAZ PZT PZTSAL

SAL

ÇAR PER CUM CMT PAZ

CUM CMT PAZ PZT SAL ÇAR PER CUM CMT PAZ PZT SAL PZT SALÇAR PER CUM CMT PAZ

CMT PAZ PZT SAL ÇAR PER CUM CMT PAZ PZT SAL ÇAR PZT SAL ÇARPER CUM CMT PAZ

PAZ PZT SAL ÇAR PER CUM CMT PAZ PZT SAL ÇAR PER PZT SAL ÇAR PERCUM CMT PAZ

Enfeksiyonun 
gerçekleş�ği 

gün

An�jen sonucu 
nega�f olmasına rağmen 

çoğunlukla bulaşıcı

An�jen sonucu 
pozi�f olmasına rağmen 

çoğunlukla bulaşıcı
(Sadece daha önce test yapılmadığı 

durumlarda enfeksiyonun tespit 
edilememe riski mevcu�ur) 

bulaşıcıdır ve test sonucu çoğunlukla pozi��ir
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