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Belgeler - 1
 ISO 15189, 2003 (2009’da revizyon)

Tıbbi laboratuvarlar için uluslar arası kalite standardı
4. bölüm - yönetsel gereklilikler
5. bölüm - teknik gereklilikler

 Cumitech 31A (ASM, ABD)
“ Verification and validation of procedures in the
clinical microbiology laboratory, 2009”

 National Standart Method, QSOP 27 (HPA, İngiltere)
“Quality assurance in the diagnostic virology and
serology laboratory, 2010”
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ISO 15189
5.0 Teknik Gereklilikler

5.1 Personel
5.2 Yerleşim ve çevresel koşullar
5.3 Laboratuvar Donanımı
5.4 Preanalitik Evre
5.5 Analitik Evre
5.6 Analitik Evrenin Kalitesinin Temini
5.7 Post-analitik Evre
5.8 Sonuçların rapor edilmesi
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5.0 Teknik Gereklilikler
5.5 Analitik Evre

İnceleme Prosedürleri /Test Rehberleri

Yöntem Onaylama

Referans aralıklarının gözden geçirilmesi
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Cumitech 31A

 Tanımlar
 Federal regülasyon

 FDA ve CLIA’nın rolü

 Laboratuvar yöntemi nasıl seçilir?
 Verifikasyon
 Validasyon
 Örnekler
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Testler

 “Food and Drug Administration” (FDA) onaylı
 Kapsamlı analiz sonuçları FDA tarafından

gözden geçirilir.
 Laboratuvar yapımı test
 Deneme / araştırma amaçlı testler
 Kullanıcı tarafından modifiye edilmiş test
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Kurumlar
 FDA

 ABD’de ticari laboratuvar testleri FDA kontrolündedir.
Dağıtım öncesi, FDA, testin / cihazın IVD için kullanıma
uygun olduğuna onay vermelidir.

 Ticari yöntemler dışında laboratuarlar kendi yöntemlerini
geliştirebilirler, ancak CLIA ve FDA gerekliliklerini yerine
getirmek zorundadırlar.

 AB’de bunun karşılığı 98/79/EC – In vitro Diagnostics
Directive (IVDD) kurallarıdır.
 IVDD üretim, ithalat ve satış konularında sıkı kurallar koyar.
 CE belgesi, bu kurallara uyulduğunu gösterir. Ancak her CE

belgesi olan ürünün FDA onayı olmayabilir (veya tersi).
 CE belgesi testin kalitesini göstermez.
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Kurumlar
 FDA IVD onayı

 “For in-vitro diagnostic use” (IVD) belgesi FDA tarafından,
 510(k) veya
 PMA kuralları yerine getirilen tıbbi testler/cihazlar için verilir.

 FDA tıbbi test/cihazları sınıf I, II, III olarak gruplar.
 Sınıflama, cihazın (testin) kullanımına bağlı riskleri ve dolayısıyla

gerekli olan güvenlik ve etkinlik düzeyini tanımlar.
 Ürünün sınıfına göre IVD belgesi alma kuralları farklıdır.

 Satış öncesi bilgilendirme: “Premarket notification” 510(k)
ABD’de aynı amaçla kullanılmakta olan tıbbi cihaz ile
karşılaştırıldığında yeni veya değiştirilmiş cihazın özellikleri.

 Satış öncesi onay: “Premarket approval” (PMA)
Cihazın güvenli ve amacına uygun olduğunu gösteren yeterli
bilimsel veri sunulmalıdır. Sıkı bir bilimsel inceleme ve üretim
tesisinin denetlenmesini içerir. FDA dışındaki uzmanların olumlu-
olumsuz görüşleri / önerileri alınır. HPV saptama ve tiplendirme,
tüm hepatit ve HIV testleri, Mtb NAT testleri PMA gerektirir.
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Kurumlar

 CLIA (“Clinical Laboratory Improvement Amendments”)
 “Centers for Medicare and Medicaid Services” (CMS),

ABD’de insanlarda kullanılan laboratuvar testlerini
(araştırmalar dışında) CLIA kurallarına göre düzenler.

 CLIA kuralları, kaliteli laboratuvar testleri sağlamak
içindir.

 CLIA testleri 3 gruba ayırır: “waived, moderate
complexity, high complexity”.
 Basit testler için kalite kontrol tanımlanmamıştır.
 CLIA, orta derece ve zor testler için kalite kontrolünün

gerekliliklerini tanımlar.
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Kurumlar
 FDA onaylı ve herhangi bir modifikasyon yapılmamış test için yöntem

onayı şu maddeleri kapsar:
 Doğruluk
 Tekrarlanabilirlik
 Raporlanabilir aralık
 Referans aralık

 Laboratuvar yapımı veya FDA onaylı ama modifiye edilmiş test için:
 Doğruluk
 Tekrarlanabilirlik
 Analitik duyarlılık
 Analitik özgüllük (interfere olan maddeler dahil)
 Raporlanabilir aralık
 Referans aralık
 Test performansı ve sonuçların yorumu için gerekli diğer özellikler

 CMS’nin izin verdiği tüm laboratuvar akreditasyon programları (“CAP, The
Joint Commission, Commission on Lab Accreditation”) bu kuralları
kapsayacak değerlendirmeler yaparlar.
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“RUO” ve “IUO”

 “For research use only” RUO
Henüz geliştirilme aşamasındaki testler

 “For investigational use only” IUO
Ticari dağıtım hakkını elde etmeden
önce deneme amaçlı kullanılacak testler
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Verifikasyon - Validasyon

 Amaç: Laboratuvarın standartlara
uyduğunu ve test sonuçlarının
doğruluğunu garanti etmek

 Amaç: Laboratuvarın standartlara
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doğruluğunu garanti etmek



Verifikasyon
 FDA ve ISO

 Belirlenen gerekliliklerin sağlandığına ilişkin objektif kanıtlar
sunarak doğrulamak

 CLIA
 Testin FDA onayı alması, testin son kullanıcının

laboratuvarında, gerçek koşullarda ve gerçek hasta
popülasyonunda nasıl sonuç vereceğini belirlemez.

 Laboratuvarın, test kitapcığında tanımlanan prosedürü
uyguladığında üreticinin iddia ettiği performansı
sağlayabildiğinin gösterilmesi
 Doğruluk, tekrarlanabilirlik, rapor edilebilir aralık, …

 Cumitech 31A
 Testin laboratuvarda kullanıma başlanmadan önce yapılması

gereken bir kerelik değerlendirme. Hem laboratuvar yapımı
hem de ticari testler için yapılmalıdır.
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Validasyon
 FDA ve ISO

 Verifikasyon ile benzer.
 Fark: testin, belirlenen kullanım amacına uygunluğunun sürekli

sağlanabildiğinin kanıtlanması
Hangi amaçla (tanı, izlem,..) hangi popülasyon için (pediyatrik, gebe,

erişkin,…)

 DSÖ tanımı biraz farklı
 Testin beklendiği gibi çalıştığının ve sonuç verdiğini gösterecek

eylem / süreç
 CLIA

 Validasyon yerine “performans özelliklerinin belirlenmesi”
 Kullanıma girmeden önce bu özellikler (doğruluk, tekrarlanabilirlik,

rapor edilebilir aralık, analitik duyarlılık ve özgüllük) belirlenir ve sürekli
kalite kontrolü ve kalite değerlendirmesi ile izlenir.

 Cumitech 31A
 Verifikasyonu yapılmış testin beklenen performansı sürekli

gösterdiğini belgelemek için yapılan izlem.
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ISO’ya göre validasyon
 Validasyon: Performans özellikleri + kalite değerlendirmesi

 Analit
 Testin amacı
 Performanstan beklenenler ve gereklilikler

 Saptama sınırı
 Kantitasyon sınırı
 Doğrusallık
 Duyarlılık
 Özgüllük (sonucu etkileyen etkenler dahil)
 Kesinlik ve tekrarlanabilirlik

 Örnek tipi
 Gerekli aletler
 Kalibrasyon işlemleri
 Testin yapılışı – basamak basamak
 Kalite kontrol
 Hesaplamalar, ölçüm belirsizliği
 Rapor edilebilir aralık
 Kritik değer (varsa)
 Sonucun yorumu
 Alınması gereken güvenlik önlemleri
 Çapraz reaksiyon
 Kabul / red kriterleri
 Diğer yöntemlerle karşılaştırma sonuçları
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Rabenau HF ve Burd EM

 Validasyon
 Laboratuvar yapımı veya laboratuvar tarafından

değiştirilmiş test için gereken performans
özelliklerinin belirlenmesidir.

 Verifikasyon
 IVD-CE belgesi olan ticari test için, testin

performansını üretici belirler. Verifikasyon
laboratuvarın bu performansı kullanım sırasında
sağlayabildiğini gösteren yöntem onayıdır.

 Validasyon
 Laboratuvar yapımı veya laboratuvar tarafından

değiştirilmiş test için gereken performans
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Verifikasyon - Validasyon
Cumitech 31A

 Verifikasyon
 Bir kerelik işlem. “Test çalışıyor mu?” sorusuna yanıt

arar.
 Laboratuarda kullanmadan önce testin performansını

belirlemek veya belirlenmiş performans özelliklerini
doğrulamak için yapılır.

 Validasyon
 Sürekli izlem. “Test hala çalışıyor mu?” sorusuna yanıt

arar.
 Testin beklenen performansı sağlayıp sağlamadığı kontrol

edilir. Kalite kontrol işlemleri, yeterlilik testleri, aletlerin
kalibrasyonu, çalışanların yetkinliklerinin izlenmesi ile
gerçekleştirilir.

Cumitech 31A
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Yöntem onayı (minimum)
Ticari test

(Verifikasyon)
Laboratuvar yapımı test

(Validasyon)
Doğruluk
Tekrarlanabilirlik

(intra-,inter-assay)

Doğrusallık
(kantitatif ise)

Doğruluk
Tekrarlanabilirlik

(intra-,inter-assay)

Doğrusallık
(kantitatif ise)

Duyarlılık
Özgüllük

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



Gereklilikler
FDA onaylı test Laboratuvar yapımı test

Doğruluk
Tekrarlanabilirlik

(intra-,inter-assay)
Doğrusallık

(kantitatif ise)
Analitik duyarlılık

CLIA (-) CAP (+)
(kantitatif ise)
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Tekrarlanabilirlik

(intra-,inter-assay)
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Burd EM, Clin Microbiol Rev 2010


