
• Platelia Aspergillus Ag, serum örneklerinde aspergillus galaktomannan antijenini
saptayan bir “enzyme immun assay” testidir. Test invaziv aspergillozis tanısında
kullanılmaktadır.

• Kit prospektüsünde kalibratör serumunun optik densitesi “Cut-off” olarak
tanımlanmıştır. İndeks değerse, örnek optik densite değerinin kalibratör serumun
optik densitesine bölünmesi ile hesaplanmaktadır.

• Laboratuvarınızda hasta sonuçlarını kalitatif olarak rapor ediyorsunuz. Prospektüste
sonuçların yorumlanması için aşağıdaki öneri yapılmaktadır.
– İndeks değeri ≥0.5 olan örnekler Pozitif
– İndeks değeri <0.5 olan örnekler Negatif

• Literatürde indeks değeri ≥ 0.4 örneklerin pozitif olarak yorumlanmasına dair
yayınlar okudunuz. Duyarlılığı arttırmak için bu değişikliği yapmak istiyorsunuz.
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Yorumlama kriterinin değiştirilmesi için verifikasyon alt
başlıklarından hangilerini kontrol etmek istersiniz?

– Doğruluk
– Kesinlik (Tekrarlanabilirlik)
– Analitik duyarlılık
– Analitik özgüllük
– Rapor edilebilir aralık (alt ve üst değerler)
– Referans aralığı (normal değerler)

• Performans değerleri indeks değeri “0.4-0.5” arasında olan örnekler için
kontrol edilmelidir

• Referans aralığı (normal değerler) üretici firma ve bilimsel yayınlarda
sağlıklı kişiler için bildirilen değerlerdir. Bu test için normal değer
sonucunun negatif olmasıdır. Yapılan değişiklik normal değerde bir
değişiklik oluşturmamıştır
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Doğruluk çalışmasında kaç örnek kullanılmalı ve bu
örneklerin özellikleri ne olmalıdır?

• Laboratuvarda gerliştirilmiş veya modifiye  tanısal testlerin
verifikasyonunda
– 50 Pozitif, 100 Negatif örnek
– En az %95 doğruluk

• Doğruluk için,
– İndeks değeri “0.4-0.5” aralığında olan en az 50 hasta örneğine

gereksinim vardır. Bu örneklerin en az %95’inin gerçek pozitif olduğu
hastaların diğer laboratuvar ve klinik verileri ile kanıtlanmalıdır.

– Gerçek negatif olduğu kanıtlanmış 100 örnek ile yapılan çalışmada 95
tanesi indeksinin <0.4 olması gerekmektedir

• Laboratuvarda gerliştirilmiş veya modifiye  tanısal testlerin
verifikasyonunda
– 50 Pozitif, 100 Negatif örnek
– En az %95 doğruluk

• Doğruluk için,
– İndeks değeri “0.4-0.5” aralığında olan en az 50 hasta örneğine

gereksinim vardır. Bu örneklerin en az %95’inin gerçek pozitif olduğu
hastaların diğer laboratuvar ve klinik verileri ile kanıtlanmalıdır.

– Gerçek negatif olduğu kanıtlanmış 100 örnek ile yapılan çalışmada 95
tanesi indeksinin <0.4 olması gerekmektedir



Tekrarlanabilirlik

• İndeks değeri
– 0.4-0.5 arasında olan 5 örnek
– 0.4’den küçük olan 5 örnek
– 5 gün, günde iki defa çalışıldı
– Her çalışmada örnekler 2’şer kez çalışıldı.

• Sonuçları nasıl yorumlarsınız?
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Tekrarlanabilirlik
ÇALIŞMA VERİLERİ PROSPEKTÜS VERİLERİ

İndeks Değeri “0.4-0.5” olan örnekler Düşük Pozitif Örnekler

Çalışma İçi Ortalama 0.47 Çalışma İçi Ortalama 0.88

SD 0,098 SD 0,078

%CV %21.3 %CV %8.9

Çalışmalar
Arası

Ortalama 0.43 Çalışmalar
Arası

Ortalama 0.86

SD 0.113 SD 0.092

%CV %26.3 %CV %10.9

Negatif Örnekler (İndeks Değeri <0.4) Negatif Örnekler (İndeks Değeri <0.5)

Çalışma İçi Ortalama 0.35 Çalışma İçi Ortalama 0.42

SD 0.120 SD 0.118

%CV %34.3 %CV %28.1

Çalışmalar
Arası

Ortalama 0.31 Çalışmalar
Arası

Ortalama 0.40

SD 0.118 SD 0,1250

%CV %38.1 %CV %31.2

Yeni kriterle rapor verildiğinde düşük pozitiflerde tekrarlanabilirlik yeterli değildir



Analitik duyarlılık

• Testin analitik duyarlılığı üretici firmaya sorulmuş ve indeks
değeri 0.2 olan örnekleri saptayabildiği öğrenilmiştir. Saptama
sınırının yeni yorumlama kriteri için önemini tartışınız.

• Testin saptama sınırı yeni yorumlama kriteri içinde yer alan
örnekleri de kapsamaktadır.
– Saptama sınırı 0.45 indeks olsaydı, yeni yorumlama aralığı geçersiz

olacaktı
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Analitik özgüllük

• Test prospektüsünde özgüllük %97 olarak belirtilmiştir.
• Test prospektüsünde çapraz reaksiyon değerlendirilmesinde

kullanılan romatoid faktör, ANA, HAV, HCV, Sifiliz (RPR) veya
Toxoplasmosis pozitif 10 örnek ve antijen negatif 90 örnek
çalışıldı.
– 84 örnek indeks değeri 0.3 veya altında
– 16 örnek indeks değeri 0.4-0.5 aralığında  sonuçları değerlendiriniz

• Özgüllük %84
• Değerlendirmede, hesaplanan değerin referans değere göre

(İndeks ≥ 0.5) %95 uyumu aranmalıdır.
• Bu nedenle, analitik özgüllük yetersiz bulunmuştur.
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Rapor edilebilir aralık

• Verifikasyonu için; rapor edilebilir alt ve üst sınırlara yakın
örneklerle çalışılmalıdır

• Senaryoda;
– Üst sınırda değişiklik yok
– Alt sınıra yakın değerler doğruluk çalışmasında kullanıldı

– Doğruluk çalışması sonuçları aynı zamanda rapor edilebilir aralığın
verifikasyonu için de kullanılabilir.
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Sonuçta

• Yeni yorumlama kriterinin sorunları

– Tekrarlanabilirlik sorunu

– Analitik özgüllük sorunu
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