
Serolojik Testlerde Kalite 

Kontrol 

KLİMUD 

Kalite ve Verifikasyon Çalışma Grubu 



İdeal Test 

Doğru sonuç 

Hızlı sonuç 

Ucuz 

Daha az invaziv 

 Kolay uygulanan 

 Kolay yorumlanan 

 Kolay ulaştırılan 

 Saklama koşulu gerektirmeyen 

 Raf ömrü uzun 

NATURE REVIEWS | MICROBIOLOGY 2004: 231   



Teknik performans 

Klinik etkileri 

Kurumsal etkileri 

Maliyet etkinlik 

Karar 

Tanısal performans 

Clinical Chemistry 2000, 1041  



Kalite 

Standartlara, gereksinimlere uygunluk 



Laboratuvarda Kalite Güvencesi 

• Hasta ile başlar,  hasta ile biter 

 

• Test sonuçları ve hasta güvenliğini etkileyebilecek 
değişkenlerin kontrolü 

  



Hedef: Bilimsel gerekleri yerine getirerek 
hasta yaşamını / sağlığını korumak 

 • Doğru testin istenmesi 
• Doğru hastadan doğru 

örneğin alınması ve lab. 
ulaştırılması  

• Doğru testin kurallara uygun 
yapılması 

• Doğru değerlendirilmesi 
• Doğru insana, zamanında 

ulaştırılması 
• Doğru yorumlanması 
• Sonucun hastanın yararına 

kullanılması ve fark yaratması 

Yorumlama 

Bildirim (Rapor) 

Analiz 

Hazırlık 

Ulaştırma 

Lab kabul 

Örnek alma 

İstem 

ANALİZ 
ÖNCESİ 

ANALİZ SONRASI 

Prof. Dr. H. Abacıoğlu’dan alınmıştır. 



Laboratuvar Akreditasyonu 
ISO 15189 

 Klinik laboratuvarın ürettiği kaliteli hizmetin,     

standartları sağlayabilecek yeterlilikte olduğu,       

bağımsız kurumlardan gelen denetçiler tarafından 

incelenmesi ve belgelendirilmesi 

 

  



Kalite Güvencesi 

Kalite Kontrol 

Analiz öncesi             Analiz            Analiz sonrası 

Analiz 



AKREDİTASYON 

YETERLİLİK TESTLERİ 

İç Kalite Kontrol 

Performans özellikleri 

VALİDASYON 

Amaca Uygunluk 

Analitik sistem Ölçüm Belirsizliği 

ANALİTİK 
SONUÇ 

 Trends in Analytical Chemistry, Vol. 23, No. 8, 2004 



Testin Kalitesinin Sağlanması  

• Yeni bir test 

 

 

 

• Yöntem geçerliliğinin sınanması 

• İç ve dış kalite kontrolleri ile izlem ve iyileştirmeler 

• Testin izlenmesi 

 

 

 

 

 

• Gereksinimin tanımlanması 

• Yöntem – test seçimi  

 Lab yapımı / ticari, kalitatif / kantitatif  

• Koşulların – cihazların sağlanması 

• Personelin eğitimi 

• Klinisyenin bilgilendirilmesi   

• Klinik yarar 

• İnsidans / prevalans değişiklikleri 

• Yarar – maliyet analizi 

• Alternatiflerin değerlendirilmesi 

• Otomatizasyon / çoklu test seçenekleri   



Yöntem geçerliliği (minimum) 

Onaylı test  

(Verifikasyon) 

Laboratuvar yapımı test 

(Validasyon) 

Doğruluk  

Tekrarlanabilirlik 

     (intra-,inter-assay) 

Doğrusallık  

     (kantitatif ise)  

Doğruluk 

Tekrarlanabilirlik 

     (intra-,inter-assay) 

Doğrusallık  

     (kantitatif ise) 

Duyarlılık 

Özgüllük 

Rabenau HF et al, J Clin Virol 2007  



Dikkat 

• Testler ve cihazlar laboratuvara alınmadan 
önce detaylı olarak incelenmeli ve 
değerlendirilmelidir. 

• İç - dış kalite değerlendirmesi ve kontroller, 
sorunlu bir testin veya cihazın performansını 
iyileştiremez. 



Serolojik Testlerde 
İç Kalite Kontrol 



Örneğin 
lab.a 

ulaştırılması 

Ön işlemler Testin 
çalışılması  

Sonucun 
raporlanması 

1. İç kontrol (Yöntem A) 

Tüm basamakların kontrolü 

2. İç kontrol 
(Yöntem B) 

• Kite ait kontroller 

• Bağımsız kontroller 

National Standart Method, Q2, Issue No: 6.2 (HPA, İngiltere) 
“Quality assurance in the diagnostic virology and serology laboratory, 2013 



Kalibratörler  

 
Cihazları kalibre etmek için  
kullanılan tanımlanmış belli bir  
konsantrasyondaki maddedir 
 
Kontrol olarak kullanılamaz 
 
Kalibratörler, bir skaladaki   
ölçüm noktalarını kurmak 
(kalibre etmek) için  
kullanılırlar. 

Kontroller  
 

Hasta numunelerine benzer ve 
belli bir konsantrasyondaki  
maddedir 
 
Kontroller, prosedürün düzgün  
çalışmasını sağlamak için kullanılır 
 

1 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

DSÖ “Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi”  kursu 



İç Kontrol – 1 (Yöntem A) 

Hasta  örneği 

Rutin uygulama 

Test çalışılır. 
Aynı test iç kontrol  
numarası ile çalışılır. 

Sonuç raporu verilir. Sonuç raporu verilir. 

Örnek ikiye bölünür 

Sonuçlar karşılaştırılır. 

Uyumsuzluk saptanırsa nedeni araştırılır ve 
düzeltici önlemler alınır. 



İç kontrol – 1 (Yöntem A) 

Uygulama: 

• Rutin örneklerin ikiye bölünmesi veya 

• Eski ve uygun koşullarda saklanmış 
örneklerin yeniden test edilmesi şeklinde 
yapılabilir. 

 



İç kontrol – 1 (Yöntem A) 

• Örnek sayısının %0,5 – 1’nin tekrarı önerilir. 

• Sonuçlar aylık olarak tüm laboratuvar çalışanları 
ile birlikte gözden geçirilmeli, sorun kaynakları 
tartışılmalı ve çözüm üretilmelidir.  

•  Dezavantaj: Testte sistematik bir hata varsa her iki 
sonuç aynı olsa da sonuç doğru olmayabilir.  

 

 



İç Kontrol – 2 (Yöntem B) 

• İç kontrol örneği (“run control”)  

– Bağımsız kontrol– Tercih edilir. 

– Kite ait kontroller 

• Testin çalışmasını sağlamak için tasarlanmış ve 
üretilmiştir. 

• Kitle birlikte üretici tarafından sağlanır. 

• Genellikle test / lot spesifiktir.  

• Her çalışmada kullanılmalıdır. 
 



Bağımsız kontrol 
• Ticari veya laboratuvar yapımı olabilir. 

– Analit miktarı iyi tanımlanmış ve klinik olarak 
anlamlı sınırlar içinde olmalıdır. 

– Hasta örneği benzeri (aynı matriks) olmalıdır. 

– Stabil ve homojen olmalıdır.  
• Lotlar arası farklılık değerlendirilmelidir.  

– Çoklu analit içerebilir. 

• Bir yıl yetecek miktarda olması önerilir. 

– Ticari ise en az bir yıllık izlemde aynı lot numaralı 
ürünün kullanılması önerilir. 

– Küçük alikotlar halinde uygun ısıda saklanmalıdır.  

 

 



Bağımsız kontrol 

• Analit miktarı belirlenmiş - ticari 

– Kullanıcı tarafından doğrulanmalıdır. 

• Analit miktarı belirlenmemiş – lab yapımı 

– Kullanıcı tarafından belirlenir. 

 
www.nibsc.ac.uk 

www.biocontrol.com 

www.bio-rad.com 

www.qnostics.com 

Ticari kaynaklarlar 



Lab. yapımı bağımsız kontrol 

• Düşük pozitif olması tercih edilir.  

– Değişkenliğin izlenebildiği bir aralıkta olmalıdır.  

– Genellikle 2x eşik değer düzeyinde analit içermesi önerilir.  

• Kantitatif testlerde düşük ve orta düzey pozitif olmak 
üzere iki adet pozitif kontrol kullanılması önerilir.  

• Pozitif bir örneğin dilüsyonu ile yapılabilir.  

– Dilüent olarak analit içermeyen matriks (plazma / serum) 
seçilmelidir. 

 



Bağımsız kontrol hazırlamak 

• Kontrol örneği seçilir. 

• Kontrol örneği, değişkenlerler eşliğinde en az 20 kez 
çalışarak 
– Ortalama değer ve standart sapma belirlenir. 

• İzlem çizelgesi hazırlanır (± 1SD, ± 2SD, ± 3SD) 
– “Shewart” / “Levey-Jennings” çizelgesi 

• Kontrol örneği/örnekleri her çalışmaya eklenir. 

• Kontrol örneğinden alınan sonuç çizelgeye işlenir. 

• Çalışmanın geçerliliğini “Westgard” kuralları ile 
belirlenir.   

 



Levey-Jennings Çizelgesi 

• Test sonuçlarında doğal bir varyasyon görülür. Bu 
varyasyon +/- SD’lar olarak tanımlanır.  

• Amaç: Hatayı testin normal dağılımdan ayırmaktır. 

Normal 

dağılım 

gösteren 

verinin 

SD içinde 

kalma 

olasılığı 

 



  

• Kantitatif sonuçlar için uygulanabilir. 

• Genel olarak, bir test sonucu ±2 SD aralığı 
içinde kalıyorsa kabul edilebilir sınırlardadır . 

– %95.5 olasılıkla ölçüm doğrudur. 

– %4.5 olasılıkla, şansa (daha büyük olasılıkla 
hataya) bağlı olarak bu aralığın dışında kalır.  

Levey-Jennings Çizelgesi 



• İdeal olanı kontrolün ölçüm sonuçlarının ortalamanın etrafında (±2 
SD) kalması,  yukarı – aşağı kayışlar minimum olmasıdır. 

• “Imprecision” : Yukarı ve aşağı aşırı oynama  genellikle teknik hata 

• “Inaccuracy” : Tek yöne kayış eğilimi (yukarı veya aşağı)  genellikle 

yöntem değişikliği veya sistemik hata 

 



Westgard kuralları – 1 (DİKKAT) 

12SD kuralı  

1 kez 2SD dışına çıkmak  

22SD kuralı 

2 kez peşpeşe 2SD dışına çıkmak 

Aynı yönde 

Sistematik hata  

41SD kuralı 

4 kez peşpeşe 1SD dışına çıkmak 

Aynı yönde 

Sistematik hata  

Kalibrasyon veya alet kontrolü yap. 



Westgard kuralları – 2 (TEST TEKRARI) 

13SD kuralı  

1 kez 3SD dışına çıkmak  

Rastgele hata 

R4SD kuralı  

İki kontrol arası farkın 4SD’u 
aşması 

Rastgele hata 

10x kuralı  

10 kez ortalamanın dışında ve 

aynı tarafta olmak  

Sistematik hata 



Westgard kuralları – Test tekrarı 

• Sorun saptanır ve düzeltilir. 
– İyi standardize edilmemiş teknik sorunu 
– Reaktif sorunu 
– Cihaz sorunu 
– İnsan hatası  

• Eğitimin validasyonu ve devamlılığı 
• Test rehberlerinin güncellenmesi 

• Test, hasta örnekleri ve kontrol ile birlikte tekrar 
edilir. 

• Kontrol sonucu düzgün çıkmadan hasta sonuçları 
verilmez. 



www. medlabqc.software.informer.com  



İç kalite kontrolü - Öneriler 

• Yapılacaklar ve değerlendirme kuralları yazılı olarak 
belirlenmelidir. 

• İzlemi yapacak kişi belirlenmelidir. 
• Personel eğitilmelidir. 
• Kontrol örnekleri üretilmeli veya alınmalıdır. 

– Ortalama ve SD belirlenmelidir. 

• L-J çizelgeleri ile izlem yapılmalıdır. 
• Sorunlar belirlenmeli ve düzeltici işlemler 

yapılmalıdır. 
• Tüm işlemler belgelenmelidir. 



Serolojik Testlerde 
Dış Kalite Değerlendirme 



  

• “External Quality Control (EQC)”  

–Dış Kalite Kontrol (DKK) 

 

• “External Quality Assessment (EQA)” 

–Dış Kalite Değerlendirme (DKD)  

 

• “Proficiency Testing (PT)”   

–Yeterlilik Testi (YT) 



 Dış Kalite Değerlendirme (DKD) 

 Bir dış kuruluş aracılığı ile laboratuvar performansının 
objektif olarak değerlendirildiği sistem 

• Laboratuvar performansının bir ölçütü 

• Sistematik hatalarda erken uyarı 

• İyileştirme için fırsat 

• Ticari kitlerin değerlendirilmesi 
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YT organizasyonu /sağlayıcı Laboratuvar 

analiz 

YT performans raporu 

sonuçların 
gönderilmesi 

YT Süreci 

YT numunelerin  
gönderilmesi 

YT raporunun 
alınması 

Düzeltici Faaliyetler 

değerlendirme 

DSÖ “Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi”  kursu 



ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ  

Kalite kontrol çalışmaları 

Referans değer Lab sonucu 

- 2 SD + 2 SD 

İÇ KALİTE KONTROL 

SAPMA 
  

DIŞ KALİTE 
DEĞERLENDİRME 

DSÖ “Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi”  kursu 



  YT programı seçimi                         1 

• Programın maliyeti 

• Katılımcı sayısı 

• Program sağlayıcı akredite (ISO 17043) 

• Güvenilir teknik danışmanlar 

• Örneklerin sayı ve çeşitliliği 

• Çevrim sayısı 

 

 

 



• Ulusal / Uluslararası 

• Program - laboratuvar uyumu  

– Örnek türü 

– Örnek miktarı 

– Analit konsantrasyonu  

– Laboratuvarda saptanan türler/tipler 

• Sonuçların bildirilmesi için verilen süre 

 

 

  YT programı seçimi                         2 



• Referans değer hesaplanması  

– Referans laboratuvar seçimi 

– Referans değerin doğruluğu  

• Sonuçların bildirimi 

• Sonuçların istatistik değerlendirmesi 

• Değerlendirme raporunun yayınlanması 

• Önceki yıllara ait değerlendirme raporları 

 

  YT programı seçimi                         3 



http://wwwn.cdc.gov/mlp/pdf/EQA/eqa_list.pdf 

I nventory Of External Quality Assessment Programs 

Country/
R egion

Program Name Contact / E-mail Affiliation Specialties Challenge
Frequency

Participant 
T ype/Numbers

F ee N otesW eb SiteAddr ess  

Argentina Programa Buenos Aires 

(ProgBA)

Academic Chemistry, Hematology, 

Immunology/Serology, Newborn Screening

Monthly Public and private 

laboratories in 

Argentina and other 

parts of Latin America/ 

381

Yes Established in 1979www.cemic.edu.ar/I

NVESTIG/progba.

htm

Galvan 4102, 1431 

Buenos Aires, Argentina, 

Phone +54 11 4546 8254, 

FAX + 54 11 4543 4240? 

4546 1142

progba@cemic.edu.ar

Argentina Programa de Evaluacion 

Externa de Calidad 

(PEEC)

Clinical Chemistry, Hematology, 

Parasitology, Bacteriology, Serology, 

Urine,Coagulation, Instrumental Control, 

Immunology, Blood Gases, Therapeutic 

Drug Monitoring, Endocrinology, Tumor 

Markers, Newborn Screening, Mycology, 

HIV Viral Load.

Depending on the 

specialty, from 

monthly to twice a 

year.

3350 laboratories 

Public and private 

hospitals, private 

laboratories, 

manufacturer`s 

laboratories, high and 

low complexity) at 

national level.

Yes Participation in International 

Schemes from WHO through 

respective specialties in Clinical 

Chemistry, Hematology, 

Parasitology and Bacteriology. 

Syphilis scheme from CDC. The 

Web site is in Spanish but 

translated link in English is under 

construction.

www.fba.org.arCalle 6 #1344, La Plata 

(1900), Argentina 

Phone - .+54-221-4231 

Fax- .+54-221-4232021

dmpeec@netverk.com

.ar

Australasia Human Genetics Society 

of Australasia Newborn 

Screening Quality 

Assurance program 

(HGSA Newborn 

Screening QAP)

Newborn Screening 35 - Primarily 

Australasia, but open to 

international 

participants

Program offers a variety of 

analytes on participant collection 

cards, thus minimizing analytical 

variations due to paper and spot 

size and allowing blind testing of 

entire laboratory process.

P.O. Box 872, Auckland, 

New Zealand Phone - 64 9 

307 4949 x6570 Fax -64 

9 307 4936

diannew@adhb.govt.n

z

Australia National Serology 

Reference Laboratory 

Quality Assessment 

Program (NRL QAP)

Immunology - HIV, HCV, and HTLV 

Serology , Measles and Rubella serology , 

Chlamydia trachomatis Microbiology - HIV 

and HCV nucleic acid testing Molecular 

Infectious disease

2 - 3 times per year 

with up to 10 

challenges

Australia accredited to ISO Guide 25 and 

certified to the ISO9001 standards

www.nrl.gov.au/National Serology 

Reference Laboratory, 4th 

Floor, Healy Building, 41 

Victoria Parade, Fitzroy 

VIC 3065 Phone- (03) 

9418 1111 Fax -(03) 

9418 1155

chris@nrl.gov.au

Australia RCPA Quality Assurance 

Programs Pty Limited

Professional Chemistry- General, Tox, Endocrine, Gases, 

Urine, Biogenic Amines, Neonatal Bilirubin, 

CO-oximetry, IGF 1/C Peptide, 

Glycohaemoglobin, Near Patient Testing, 

Porphyrins, Lipids, Drugs and Antibiotics, 

Tumour Markers, Urine Pregnancy, 

Alcohol/Ammonia, Vitam

3-24 times per year, 

depending upon 

module

Varies from program to 

program from 20 to 

600 Australia, New 

Zealand, International

Yeswww.rcpaqap.com207 Albion Street, Surry 

Hills NSW 2010, 

Australia - Phone- 61 2 

8356.5800

peter.stewart@email.c

s.nsw.gov.au
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•DKD Kuruluşunun adı 

•Yıllık çevrim sayısı 

•Her çevrimde gelen örnek sayısı 

•Uygulama adımları 

•Sonuçların değerlendirilmesi 

•Sonuçların kaydı 

•Hatalı sonuçlar için DF raporları  

DKD Yönergesi 



Serolojik Testlerde DKD Sorunları 

• Biyogüvenlik 

• Transfer süresi 

• Transfer koşulları 

• Saklama koşulları 



DKD Sonuçlarında Sorun 

 

• Analiz öncesi 

• Analiz 

• Analiz sonrası 



Mükemmel yeterlilik test 
sonuçları bile laboratuvarın yetkin 

olduğunu garanti etmez! 
 
 

Hile yapılmış olabilir! 



Yeterlilik testinde nasıl hile yapılır? 

• Ayrıcalıklı özen gösterilmişse 

• Farklı yöntem kullanılmışsa 

• Rutin çalışmada yapılmayan tekrarlar yapılmışsa 

• Test normalde analizi çalışan personel tarafından 
yapılmamışsa 

• Test uygulanmadan önce sonuçları öğrenilmişse (kör 
olarak çalışılmamışsa) 

Jens Sinding, Laboratory Testing Quality Conference, 2007 



 Katılımcı Laboratuvarın Beklentisi  

• Kalitenin belgelenmesi 

• Sorunların belirlenmesi 

• Katılımcının kendisini diğer laboratuvarlarla 

karşılaştırması 

• Yöntem, reaktif, ekipman ve teknik elemanların 

karşılaştırılması 

• Ticari testlerdeki sorunlar  kanıt 



• Laboratuvar kalitesinin değerlendirilmesinde tek 
başına yeterli değildir 

• Laboratuvardaki tüm problemlerin saptanmasına 
yönelik değildir (özellikle analiz öncesi ve sonrasına 
ait problemler) 

 

 YT Kısıtlılıkları 



DKD örneklerinin çalışılması 

Örnekler rutin çalışma içine girdirilmeli, hasta 
örnekleri ile çalışılmalıdır. 

Örnekler rutin hasta örneklerini çalışan personel 
tarafından aynı prosedürler kullanılarak çalışılmalıdır 

 Laboratuvar diğer katılımcılarla örneklerin sonuçları 
hakkında, sonuçları gönderene kadar 
konuşmamalıdır. 

 Laboratuvar, sonuçları kaydedene kadar, dış kalite 
kontrol örneklerini, doğrulama testleri için kaynak 
kabul etmemelidir. 

ISO 15189:2012  



Diğer DKD Yöntemleri 

Yeniden kontrol/Yeniden test 

Referans 
laboratuvarı Perifer 

laboratuvar 
Yeniden kontrol 

DSÖ “Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi”  kursu 



 Yerinde Değerlendirme 

50 Laboratuvar 

 Laboratuvar uygulamalarının gerçek halini gösterir 

 Sorunlu alanlara yardım sağlar 

 Eğitim  planlanması ve uygulanması  

Periyodik 
ziyaretler 

Dış grup ya da organizatörler 
DSÖ “Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi”  kursu 



 DKD ile kazanımlar 

Doğru, tekrarlanabilir ve güvenilir test sonuçları 

 Yöntem / test performanslarının değerlendirilmesi 

 Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve uygulanması 

 Personel motivasyonunu sağlaması 

 Farklı laboratuvarlarda yapılan test sonuçları ve 

performansları ile karşılaştırma 

 Sistematik hatalarda erken uyarı  

 



DKD’e Katılım 

• Bütün laboratuvarlara önerilir 

• Hastane Hizmet Kalite Standartları (HKS) ve 
ISO 15189 gerekliliğidir 

• Laboratuvar performansının bir ölçütüdür 

 



Özet 

Dış Kalite Değerlendirme 

• Kalite yönetim sisteminin önemli bir parçasıdır 

• Laboratuvar performansının tarafsız olarak kontrol 

edildiği bir sistemdir  

• DKD örnekleri, hasta örnekleri ile aynı şekilde işlem 

görmeli, kör olarak çalışılmalı, değerlendirilmeli ve 

raporlanmalı 

 



Dış Kalite Değerlendirme 

•Program seçimindeki kriterlere dikkat edilmeli 

•DKD programlarının hastane yönetimlerince satın 

alınması önerilir 

•Hatalı sonuçlar alındığında mutlaka düzeltici faaliyetler 

uygulanmalı 

•İyileştirme aracı olarak kullanılmalı 

 

Anahtar Mesajlar 


