


 

Rotor-Gene Q — ba arnza katkda bulunmas için 

Kantitatif, gerçek zamanl PCR [ Polimeraz Zincir Reaksiyonu], cihaz, kimya ve yazlm üzerine yüksek bir talep gerektiren 
kesinlik üzerine bir bilimdir. Yüksek termal ve optik istikrarllk, ksa denge süreleri ve hzl art  oranlar kesin ve hzl bir 
kantitatif analiz için oldukça kritiktir. Duyarllk, hz ve belirlilik de büyük ölçüde DNA polimeraz ve tepkime bile enlerinin 
performansna ba ldr. 

QIAGEN gerçek zamanl PCR döngüleyici, Rotor-Gene Q, ara trmanz için gerekli olan üstün performans ve güvenilir 
sonuçlar elde etmek için optimize edilmi  birçok tasarm özelli i ta maktadr. Gerçek zamanl PCR için optimize edilmi  
QIAGEN® kitleri ile birlikte, Rotor-Gene Q geni  kapsaml uygulamalar için geli tirilmi  bir analiz sa lar. 

Rotor-Gene Q’nun Sa ladklar: 

 Döner format sayesinde üstün bir termal ve optik performans. 
 UV’den kzlötesi dalga boylarna uzanan benzersiz bir optik 

yaylm. 
 Kullanc dostu bir yazlmla desteklenen geli mi  analizler. 
 Dayankl tasarm sayesinde dü ük bakm ve yüksek verim. 
 QIAGEN kitleri ve testleriyle çok sayda uygulamada yüksek 

performans. 

Geni  kapsaml uygulama yelpazesi 

Optimize edilmi  QIAGEN kitleri ile kombine edilen Rotor-Gene Q, her türlü 

gerçek zamanl PCR ve yüksek çözünürlüklü eritme (HRM™) 

uygulamalarnda kullanlr: 

 Gen ifade analizi  Genotipleme 

 Patojenlerin saptanmas  Gen taramas 

 DNA metilasyon analizi  miRNA incelemesi 

Uygulamalarn ayrntlar için, sayfa 8’e baknz. 

www.qiagen.com/PCR-applications sayfasn ziyaret edin ve Rotor-
Gene Q Sanal Dünyas arasnda yönünüzü bulun. 20’den fazla 
enstrüman ve yazlm animasyonunun deneyimini ya ayn! 

 

Gerçek zamanl PCR’da üstün performans 

 
2 www.qiagen.com Rotor-Gene Q — Üstün Alglama Yetene i   03/2011



Corona virüs tespitinde PCR testi kullanımı

COVID IGG testi 
Virüs bulaştıktan sonra, iyileşen ve bağışıklık kazanan kişilerin tespit edilmesi.

ANTİKOR TESTİ İLE PCR TESTİ ARASINDAKİ FARK ?

COVID IGM testi 
Virüs kişiye bulaştıktan sonra akut hastalık dönemindeki kişilerin tespit edilmesi.

Corona virüs tanı testleri, moleküler (PCR) ve serolojik (Antikor) testler olarak tanımlanır. 
Virüsün genetik materyalini tespit etmeye yarayan testlere moleküler testler denilirken virüsün 
antijen- antikorunu tespit etmeye çalışan testlere serolojik testler denilmektedir. 
Corona virüste serolojik testlerin doğrulanması için gerçek zamanlı PCR testi kullanılmaktadır. 
Kullanılacak olan testler hastalığın evresine göre seçilmekte olup hangi testin kullanılacağına 
hekiminiz karar vermelidir.

Covid-19 Hastalığına yönelik laboratuvar testleri, direkt virüsü tespit etmek için yapılabildiği gibi, vücudun 
virüse karşı oluşturduğu spesifik antikorların gösterilmesi ile de yapılabilir;
PCR TESTİ: Virüsün kendisini (viral ribonükleik asit [RNA]) tespit eder.
ANTİKOR TESTİ: Vücudun virüse karşı verdiği bağışıklık yanıtını (serolojik antikorlar) tespit eder.

Serolojik Testler

PCR Nedir?

PCR (Polymerase Chain Reaction- Polimeraz Zincir Reaksiyonu) testi  corona virüs salgını nedeniyle gündeme 
gelen bir testtir. 

Corona virüs teşhisi için kullanılan bu test sağlık alanlarında birçok araştırmada kullanılmaktadır.

Covid -19
PCR Testi - Antikor Testi

Koronavirüs Covid-19 Sürüntü testi , PCR , Antikor testleri Sağlık 
Bakanlığından ruhsatlı laboratuvarımızda çalışılmaktadır.

Test Sonuçlarımız yurtdışı çıkışları içinde geçerlidir.


