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ANCA

• Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies (Anti-
Nötrofil Sitoplazmik Antikorlar)

– Nötrofil ve monositlerin sitoplazmik granüllerinde
bulunan antijenlere karşı oluşmuş otoantikorlardır

• Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies (Anti-
Nötrofil Sitoplazmik Antikorlar)

– Nötrofil ve monositlerin sitoplazmik granüllerinde
bulunan antijenlere karşı oluşmuş otoantikorlardır



Tarihçe

• 19821: Davies ve ark.
– Nekrotizan glomerülonefritli hastaların

serumlarında granülositlerdeki sitoplazmik
antijenlere karşı otoantikorları gösterdiler.

• 19852: Van der Woude ve ark.
– Wegener granülomatozlu hastalarda benzer

otoantikorları tanımladılar.

• 19821: Davies ve ark.
– Nekrotizan glomerülonefritli hastaların

serumlarında granülositlerdeki sitoplazmik
antijenlere karşı otoantikorları gösterdiler.

• 19852: Van der Woude ve ark.
– Wegener granülomatozlu hastalarda benzer

otoantikorları tanımladılar.
1 Davies DJ, et al. Br Med J (Clin Res Ed) 1982, 285: 606.
2 van der Woude, et al. Lancet 1985, 1: 425-9.



ANCA saptanması

Wegener granülomatozunun tanısı ve
olasılıkla hastalık aktivitesinin takibinde

yararının gösterilmesi ile

Wegener granülomatozunun tanısı ve
olasılıkla hastalık aktivitesinin takibinde

yararının gösterilmesi ile

Van der Woude FJ. Lancet 1985, 1: 425-9.

Daha büyük ilgi odağı haline geldi



ANCA‘lar tanımlandı

Çok uluslu çalışma grupları
. BCR Study Group of Vasculitis
. The European Vasculitis Study Group
. The International Network for the Study of
Systemic Vasculitides

Çok uluslu çalışma grupları
. BCR Study Group of Vasculitis
. The European Vasculitis Study Group
. The International Network for the Study of
Systemic Vasculitides

Tanısal ve tedaviye
yönelik gelişmeler elde

edildi



Sistemik Vaskülitlerin Sınıflandırılması:
“Chapel Hill Consensus Conference on the Nomenclature of Systemic
Vasculitis”

 Küçük Damar Vaskülitleri

 Wegener granulomatozu
 Churg-Strauss sendromu
 Mikroskobik polianjitis

 Henoch-Schonlein purpurası
 Esansiyel kriyoglobulinemik vaskülit
 Kutanöz lökoklastik anjitis

ANCA ile ilişkili
sistemik vaskülitler

 Küçük Damar Vaskülitleri

 Wegener granulomatozu
 Churg-Strauss sendromu
 Mikroskobik polianjitis

 Henoch-Schonlein purpurası
 Esansiyel kriyoglobulinemik vaskülit
 Kutanöz lökoklastik anjitis

Jennette JC, et al. Arthritis Rheum 1994, 37: 187-92.

ANCA ile ilişkili
sistemik vaskülitler



ANCA ile ilişkili vaskülitlerin patogenezi

• Serumda nötrofil ve monositlerin
sitoplazma komponentlerine karşı
otoantikorlar: ANCA

• Hedef sitoplazmik antijenler, TNF-α
veya IL-1 ile aktive olduğunda, PNL
ve monosit yüzeyine hareket eder

• Antijenler dolaşan ANCA ile
reaksiyona girer

• ANCA tarafından aktive edilen
nötrofiller, vasküler endotel
hücrelerine yapışır, lokal
inflamasyonu indükler
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• Antijenler dolaşan ANCA ile
reaksiyona girer

• ANCA tarafından aktive edilen
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inflamasyonu indükler



Diğer hastalıklarda ANCA

• Bağ dokusu hastalıkları:
– SLE, romatoid artrit, myozit

• Enfeksiyonlar:
– Subakut bakteriyel endokardit, tüberküloz, HIV enfeksiyonu

• İnflamatuar barsak hastalıkları:
– Ülseratif kolit > Crohn hastalığı

• Diğer otoimmün GİS hastalıkları
– Sklerozan kolanjit, otoimmün hepatit

• İlaçla indüklenen ANCA:
– Antitiroid ilaçlar, hidralazin, propiltiyourasil, penisilamin, minosiklin, vd.
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• İlaçla indüklenen ANCA:
– Antitiroid ilaçlar, hidralazin, propiltiyourasil, penisilamin, minosiklin, vd.



ANCA ile ilişkili hastalıklarANCA ile ilişkili hastalıklar



ANCA Saptanması-1

• ANCA’lar immunfloresan paternlerine göre
tanımlanmıştır.

• Temel paternler:
Sitoplazmik (c-ANCA) ve perinükleer (p-ANCA)

• ANCA’lar immunfloresan paternlerine göre
tanımlanmıştır.

• Temel paternler:
Sitoplazmik (c-ANCA) ve perinükleer (p-ANCA)



ANCA Saptanması-2

• Bu paternlerden sorumlu antijenler de
tanımlanmıştır.

– c-ANCA için Proteinaz 3 (PR3)

– p-ANCA için myeloperoksidaz (MPO)

• Bu paternlerden sorumlu antijenler de
tanımlanmıştır.

– c-ANCA için Proteinaz 3 (PR3)

– p-ANCA için myeloperoksidaz (MPO)



İmmunfloresan Paternler ve Hedef Antijenler

• c-ANCA pozitifliği
– Pozitif reaksiyonların % 90’ından fazlasından PR3

sorumludur

– Daha nadiren sorumlu, diğer antijenler:

• BPI (Bakterisidal permeabilite artırıcı protein)

• MPO

• c-ANCA pozitifliği
– Pozitif reaksiyonların % 90’ından fazlasından PR3

sorumludur

– Daha nadiren sorumlu, diğer antijenler:

• BPI (Bakterisidal permeabilite artırıcı protein)

• MPO



İmmunfloresan Paternler ve Hedef Antijenler

• p-ANCA pozitifliği
– ~ % 10’undan MPO sorumludur
– Diğer antijenler:

• Laktoferrin
• Elastaz
• BPI
• Katepsin G
• Beta glukuronidaz
• Lizozim
• Alfa enolaz
• ……

• p-ANCA pozitifliği
– ~ % 10’undan MPO sorumludur
– Diğer antijenler:

• Laktoferrin
• Elastaz
• BPI
• Katepsin G
• Beta glukuronidaz
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• Alfa enolaz
• ……



Hedef Antijenler

• PR3

• Bakterisidal permeabilite
arttırıcı protein (BPI)

• MPO

• MPO h-lamp-2

• Elastaz Katalaz

• Laktoferrin Aktin

• Lizozim HMG1

• Katepsin G HMG2

• Beta glukuronidaz

• Azurosidin

• Alfa enolaz

• Histon H1

C-ANCA
p-ANCA

• PR3

• Bakterisidal permeabilite
arttırıcı protein (BPI)

• MPO

• MPO h-lamp-2

• Elastaz Katalaz

• Laktoferrin Aktin

• Lizozim HMG1

• Katepsin G HMG2

• Beta glukuronidaz

• Azurosidin

• Alfa enolaz

• Histon H1



ANCA Testi-1
International Consensus Statement for Testing

and Reporting of ANCA

Öneriler

 ANCA testi, küçük damar vaskülitleri (WG, MPA,
CSS)’nin tanısı  ve inflamatuar aktivitenin izlemi için
kullanılır.

 İndirekt immunfloresan (IIF) test (Tarama) ve antijen
spesifik (PR3/MPO) ELISA testleri (Doğrulama)
kombine kullanılmalıdır.

 ANCA testi, küçük damar vaskülitleri (WG, MPA,
CSS)’nin tanısı  ve inflamatuar aktivitenin izlemi için
kullanılır.

 İndirekt immunfloresan (IIF) test (Tarama) ve antijen
spesifik (PR3/MPO) ELISA testleri (Doğrulama)
kombine kullanılmalıdır.

Savige J, et al.  Am L Clin Pathol 1999, 111: 507-13.



ANCA Testi-2
Addendum to the International Consensus Statement

for Testing and Reporting of ANCA

Ek Öneriler

 İnflamatuar barsak hastalıkları ve diğer ANCA ile ilişkili (vaskülit
olmayan) otoimmün hastalıklarda;

Etanol ile tespit edilmiş granülositlerde IIF yöntemi
kullanılmalıdır.

Hedef antijenler çok çeşitlidir ve primer granüllerden çok
nükleus, sitozol ve spesifik granüllerden kaynaklanır.

Antijen spesifik ANCA ELISA testlerinin kullanımı, özgül
antijenlerin klinik hastalık ile korelasyonu doğrulanana dek
önerilemez.

 İnflamatuar barsak hastalıkları ve diğer ANCA ile ilişkili (vaskülit
olmayan) otoimmün hastalıklarda;

Etanol ile tespit edilmiş granülositlerde IIF yöntemi
kullanılmalıdır.

Hedef antijenler çok çeşitlidir ve primer granüllerden çok
nükleus, sitozol ve spesifik granüllerden kaynaklanır.

Antijen spesifik ANCA ELISA testlerinin kullanımı, özgül
antijenlerin klinik hastalık ile korelasyonu doğrulanana dek
önerilemez.

Savige J, et al.  Am J Clin Pathol 2003, 120: 312-18.



ANCA Testi-3
• İndirekt immünfloresan (IIF) yöntem

– Etanol ile fikse granülositler veya
– Etanol + formalin ile fikse granülositler
– DNAse ile muamele edilmiş nötrofiller

• Antijen spesifik ELISA
– Direkt ELISA
– Capture (sandviç) ELISA
– Anchor ELISA
– Whole-nötrofil ELISA

• LIA
• Floroimmünoenzimatik yöntemler
• Flow sitometri
• Kemiluminesan immunassay
• Biochip teknolojisi (IIF+ PR3 ve MPO-mikrodot ile özgül antikor aranması)
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– Direkt ELISA
– Capture (sandviç) ELISA
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• LIA
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• Flow sitometri
• Kemiluminesan immunassay
• Biochip teknolojisi (IIF+ PR3 ve MPO-mikrodot ile özgül antikor aranması)



ANCA Testi-Uygulamalar

• IIF ile tarama ve antijen spesifik ELISA (PR3 ve MPO)
ile doğrulama

• ELISA ile tarama ve IIF ile doğrulama

• Yalnız IIF

• Yalnız ELISA

• IIF ile tarama ve antijen spesifik ELISA (PR3 ve MPO)
ile doğrulama

• ELISA ile tarama ve IIF ile doğrulama

• Yalnız IIF

• Yalnız ELISA



İndirekt immunfloresan paternlerine göre
ANCA tipleri-1

1. c-ANCA (Sitoplazmik ANCA)

(Klasik c-ANCA, gerçek c-ANCA)

1. c-ANCA (Sitoplazmik ANCA)

(Klasik c-ANCA, gerçek c-ANCA)



c-ANCA
(Klasik c-ANCA, gerçek c-ANCA)

• Major hedef antijen Proteinaz 3 (PR3)
– Serin proteaz (29 kDa)
– Azurofilik granüllerde bulunur

• Diğer hedef antijenler
– BPI (Bakterisidal permeabilite artırıcı protein)
– MPO
– PR3 ve MPO

• Major hedef antijen Proteinaz 3 (PR3)
– Serin proteaz (29 kDa)
– Azurofilik granüllerde bulunur

• Diğer hedef antijenler
– BPI (Bakterisidal permeabilite artırıcı protein)
– MPO
– PR3 ve MPO



• Etanol ile tespit edilmiş
nötrofillerde;

– Azurofilik granül
proteinlerine ANCA
bağlanması ile oluşur.

– Sitoplazmada diffüz, ince
granüler floresans

– Nükleer loblar arasında
belirgin boyanma

c-ANCA
(Klasik c-ANCA, gerçek c-ANCA)

• Etanol ile tespit edilmiş
nötrofillerde;

– Azurofilik granül
proteinlerine ANCA
bağlanması ile oluşur.

– Sitoplazmada diffüz, ince
granüler floresans

– Nükleer loblar arasında
belirgin boyanma

C-ANCA



• Formalin ile tespit edilmiş
nötrofillerde;

– Daha kaba granüler,
sitoplazmik boyanma
görülür

– Nükleer loblar arası
boyanma daha az
belirgindir

c-ANCA
(Klasik c-ANCA, gerçek c-ANCA)

• Formalin ile tespit edilmiş
nötrofillerde;

– Daha kaba granüler,
sitoplazmik boyanma
görülür

– Nükleer loblar arası
boyanma daha az
belirgindir

Etanol

Formalin



c-ANCA
(Klasik c-ANCA, gerçek c-ANCA)

• ANCA ile ilişkili vaskülit için destekleyici, tanı
koydurucu değildir.

• WG’lu hastaların % 90’ında aktif hastalık sırasında c-
ANCA (PR3) pozitiftir.

• Mikroskobik polianjitisli hastaların ~ % 30’unda
bulunur.

• PR3 ve MPO spesifik test çalışılmalıdır.

• ANCA ile ilişkili vaskülit için destekleyici, tanı
koydurucu değildir.

• WG’lu hastaların % 90’ında aktif hastalık sırasında c-
ANCA (PR3) pozitiftir.

• Mikroskobik polianjitisli hastaların ~ % 30’unda
bulunur.

• PR3 ve MPO spesifik test çalışılmalıdır.



c-ANCA
(Klasik c-ANCA, gerçek c-ANCA)

•• CC--ANCAANCA PR3PR3 WGWG (% 80-90)
MPA (% 20-40)
CSS (% 35)

Patern Hedef  antijen Hastalık

•• CC--ANCAANCA PR3PR3 WGWG (% 80-90)
MPA (% 20-40)
CSS (% 35)



İndirekt immunfloresan paternlerine göre
ANCA tipleri-2

2.   p-ANCA (Perinükleer ANCA)2.   p-ANCA (Perinükleer ANCA)



p-ANCA

• Vaskülit ile ilişkisi bulunan, major hedef antijen
myeloperoksidaz (MPO)’dur

• Diğer hedef antijenler, diğer ANCA (+) hastalıklarda
( inflamatuar barsak hst., endokardit, vd.) bulunur.

– Elastaz
– Lizozim
– Katepsin G
– ……

• Vaskülit ile ilişkisi bulunan, major hedef antijen
myeloperoksidaz (MPO)’dur

• Diğer hedef antijenler, diğer ANCA (+) hastalıklarda
( inflamatuar barsak hst., endokardit, vd.) bulunur.

– Elastaz
– Lizozim
– Katepsin G
– ……



• Etanol ile tespit edilmiş
nötrofillerde;
– Hidrofilik katyonik

proteinlerin, nötrofillerin
negatif yüklü
perinükleer/nükleer
alanına dağılması ve bu
antijenlere ANCA
bağlanması ile oluşur
(Artefakt) .

– Keskin sınırlı perinükleer
boyanma

p-ANCA

• Etanol ile tespit edilmiş
nötrofillerde;
– Hidrofilik katyonik

proteinlerin, nötrofillerin
negatif yüklü
perinükleer/nükleer
alanına dağılması ve bu
antijenlere ANCA
bağlanması ile oluşur
(Artefakt) .

– Keskin sınırlı perinükleer
boyanma

p-ANCA



• Formalin ile tespit edilmiş
nötrofillerde;

– Formalin, MPO ve diğer p-ANCA
ilişkili antijenlerin doğal yerleşim
yerlerinde (primer granüllerde)
kalmalarını sağlar.

– c-ANCA şeklinde, daha ince
granüler sitoplazmik boyanma
görülür.

p-ANCA

c- Etanol ile fikse nötrofillerde MPO
spesifik p-ANCA

d- Formalin ile fikse nötrofillerde
MPO spesifik p-ANCA

• Formalin ile tespit edilmiş
nötrofillerde;

– Formalin, MPO ve diğer p-ANCA
ilişkili antijenlerin doğal yerleşim
yerlerinde (primer granüllerde)
kalmalarını sağlar.

– c-ANCA şeklinde, daha ince
granüler sitoplazmik boyanma
görülür.

c- Etanol ile fikse nötrofillerde MPO
spesifik p-ANCA

d- Formalin ile fikse nötrofillerde
MPO spesifik p-ANCA



ANCA

Akdeniz Üniversitesi arşivi
Akdeniz Üniversitesi arşivi

Etanol ile fikse nötrofiller Formalin ile fikse nötrofillerEtanol ile fikse nötrofiller Formalin ile fikse nötrofiller



p-ANCA

•• pp--ANCAANCA MPOMPO MPAMPA % 50
CSS % 35
WG % 10

IIF test sonucu MPO spesifik test ile doğrulanmalıdır.

Patern Hedef  antijen Hastalık

•• pp--ANCAANCA MPOMPO MPAMPA % 50
CSS % 35
WG % 10

IIF test sonucu MPO spesifik test ile doğrulanmalıdır.



İndirekt immunfloresan paternlerine göre
ANCA tipleri-3

3. Atipik ANCA (a-ANCA)

a. Atipik p-ANCA (x-ANCA)

b. Atipik c-ANCA (flat c-ANCA)

3. Atipik ANCA (a-ANCA)

a. Atipik p-ANCA (x-ANCA)

b. Atipik c-ANCA (flat c-ANCA)



a) p-ANCA, PR3-ANCA (+)

 Etanol ile tespit edilmiş
nötrofillerde;
 Çekirdek kenarında belirgin,
çekirdekte minimal floresans

 WG’na benzer sistemik
vaskülit

b) p-ANCA, PR(3) ve MPO(+)
 Sitoplazmik ve perinükleer

floresans

Atipik p-ANCA (x-ANCA)

a) p-ANCA, PR3-ANCA (+)

 Etanol ile tespit edilmiş
nötrofillerde;
 Çekirdek kenarında belirgin,
çekirdekte minimal floresans

 WG’na benzer sistemik
vaskülit

b) p-ANCA, PR(3) ve MPO(+)
 Sitoplazmik ve perinükleer

floresans

Etanol

FormalinEtanol



c)    p-ANCA, diğer antijenler (BPI,
katepsin G, elastaz, lizozim)

 Etanol ile tespit edilmiş
nötrofillerde;
 Çekirdek kenarında belirgin,
çekirdekte minimal floresans

 Formalin ile tespit edilmiş
nötrofillerde;
 Negatif reaksiyon veya zayıf

perinükleer veya sitoplazmik
floresans (gerçek p-ANCA’dan
ayrılır)

Atipik p-ANCA (x-ANCA)

Üst sıra: Etanol
Alt sıra: Formalina

İnflamatuar barsak hast., primer
sklerozan kolanjit, romatoid artrit

c)    p-ANCA, diğer antijenler (BPI,
katepsin G, elastaz, lizozim)

 Etanol ile tespit edilmiş
nötrofillerde;
 Çekirdek kenarında belirgin,
çekirdekte minimal floresans

 Formalin ile tespit edilmiş
nötrofillerde;
 Negatif reaksiyon veya zayıf

perinükleer veya sitoplazmik
floresans (gerçek p-ANCA’dan
ayrılır)

Etanol

FormalinEtanol



 Etanol ile tespit edilmiş nötrofillerde;

 Homojen, çok ince granüler
sitoplazmik boyanma,

 Santral/interlobüler belirgin boyanma
görülmez.

 Klasik c-ANCA’dan ayrımı zordur,
antijen spesifik (PR3) test çalışılır.

 İnflamatuar barsak hast. (Ülseratif
kolit, Crohn hast.)

 İnfeksiyonlar (Parvovirus, vd.)
 Diğer otoimmün hast.
 Bağ dokusu hast.

Atipik c-ANCA (flat ANCA)

 Etanol ile tespit edilmiş nötrofillerde;

 Homojen, çok ince granüler
sitoplazmik boyanma,

 Santral/interlobüler belirgin boyanma
görülmez.

 Klasik c-ANCA’dan ayrımı zordur,
antijen spesifik (PR3) test çalışılır.

 İnflamatuar barsak hast. (Ülseratif
kolit, Crohn hast.)

 İnfeksiyonlar (Parvovirus, vd.)
 Diğer otoimmün hast.
 Bağ dokusu hast.

Atipik c-ANCA



ANA İnterferansı veya ANCA-ANA birlikteliği

• Etanol ile tespit edilmiş nötrofillerde:
– ANA pozitifliği, c-ANCA ve p-ANCA paternlerini taklit

edebilir

• Formalin ile tespit edilmiş nötrofillerde:
– Çoğunlukla negatif sonuç: Nükleer antijenlerin çoğu formalin

tarafından parçalanır

ANA tarafından indüklenen ANCA (soldan sağa: etanol-
PNL, formalin-PNL, Hep-2 hücreleri)

a-c: Kaba granüler ANA tarafından indüklenen

p-ANCA,

d-f: Antisitoplazmik antikorlar tarafından indüklenen

c-ANCA

• Etanol ile tespit edilmiş nötrofillerde:
– ANA pozitifliği, c-ANCA ve p-ANCA paternlerini taklit

edebilir

• Formalin ile tespit edilmiş nötrofillerde:
– Çoğunlukla negatif sonuç: Nükleer antijenlerin çoğu formalin

tarafından parçalanır

ANA tarafından indüklenen ANCA (soldan sağa: etanol-
PNL, formalin-PNL, Hep-2 hücreleri)

a-c: Kaba granüler ANA tarafından indüklenen

p-ANCA,

d-f: Antisitoplazmik antikorlar tarafından indüklenen

c-ANCA

Kobkitjaroen J,et al. Siriraj Med J 2010, 62 (4): 179-81.



ANA İnterferansı veya ANCA-ANA birlikteliği-2

• ANA ve ANCA birlikte pozitif olabilir
• Etanol ve formalin ile tespit edilmiş nötrofillerde:

– ANCA pozitifliği

• ANA ve ANCA birlikte pozitif olabilir
• Etanol ve formalin ile tespit edilmiş nötrofillerde:

– ANCA pozitifliği

p-ANCA,MPO ve ANA pozitifliği

a: Etanol-PNL, b: formalin-PNL, Hep-2 hücreleri

Kobkitjaroen J,et al. Siriraj Med J 2010, 62 (4): 179-81.



ANA İnterferansı veya ANCA-ANA birlikteliği-3

• Substrat olarak
– Etanol ile fikse nötrofiller
– Formalin ile fikse nötrofiller
– Hep-2 hücre hattı ve nötrofiller
– Primat karaciğeri

birlikte kullanılması ANA pozitifliğinin saptanmasını ve
ANCA sonuçlarının daha iyi değerlendirilmesini sağlar.

• Substrat olarak
– Etanol ile fikse nötrofiller
– Formalin ile fikse nötrofiller
– Hep-2 hücre hattı ve nötrofiller
– Primat karaciğeri

birlikte kullanılması ANA pozitifliğinin saptanmasını ve
ANCA sonuçlarının daha iyi değerlendirilmesini sağlar.



ANCA Testi-Sorunlar-1

• ANCA hedef antijenlerinde çeşitlilik

• Saptama yöntemlerindeki standardizasyon eksikliği

• Yöntemlerin performanslarındaki farklılıklar;
– IIF testlerde kullanılan hücresel substrat, konjugat ve

mikroskoba bağlı teknik duyarlılıkta değişme

– Farklı üretici firmalara ait EIA kitlerinde optimal cut-off
değerlerinin bulunmaması
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• Yöntemlerin performanslarındaki farklılıklar;
– IIF testlerde kullanılan hücresel substrat, konjugat ve

mikroskoba bağlı teknik duyarlılıkta değişme

– Farklı üretici firmalara ait EIA kitlerinde optimal cut-off
değerlerinin bulunmaması



ANCA Testi-Sorunlar-2

• IIF testlerde değerlendiren kişinin deneyimi

• ANCA testi ve raporlama ile ilgili kılavuzların güncel
olmaması

• ANCA testinin rasyonel kullanılmaması
– Klinik bulgularla uyumlu olmayan test istemleri
– Test sonuçlarının hastalık aktivitesinin izlenmesi ve tedavi

kararında tek başına kullanılması

• IIF testlerde değerlendiren kişinin deneyimi

• ANCA testi ve raporlama ile ilgili kılavuzların güncel
olmaması

• ANCA testinin rasyonel kullanılmaması
– Klinik bulgularla uyumlu olmayan test istemleri
– Test sonuçlarının hastalık aktivitesinin izlenmesi ve tedavi

kararında tek başına kullanılması



Sonuç

• İyi standardize edilmiş test yöntemleri
• Test kılavuzlarının güncellenmesi ve bunlara uyum
• ANCA testlerinin rasyonel kullanımı

ile

• İyi standardize edilmiş test yöntemleri
• Test kılavuzlarının güncellenmesi ve bunlara uyum
• ANCA testlerinin rasyonel kullanımı

ile

Gereksiz test sayısında azalma
Yalancı pozitif sonuçlar ve laboratuvar giderlerinde azalma
Gereksiz ve potansiyel tehlike oluşturan tanısal ve tedaviye

yönelik işlemlerin önlenmesi sağlanacaktır


