
 
 

 
 

 

HORMON PROGRAMI  

ŞUBAT DÖNEMİ DEĞERLENDİRMESİ 

Bu yıl hormon programına 6 yeni test ilave edilmiş ve bu testlerde ilk defa bu dönem sonuç 

alınmıştır. Katılımcı sayısı ise 100’ü geçmiştir. Katılımcı sayısının artışı, “consensus değere” 

göre yapılan değerlendirmenin daha iyi olmasını sağlamaktadır. Ayrıca her yöntemin kullanıcı 

sayısı da paralel bir şekilde arttığından, yöntemlere göre değerlendirmede de daha iyi sonuçlar 

alınması beklenmektedir. 

Yeni parametreler 

Ferritin 

PTH 

Kortizol 

İnsülin 

25-OH Vitamin D (Total) 

17-OH Progesteron 

 

Bu dönemde gönderilen örneklerde ilk defa 2 parametrenin düzeyi referans yöntem ile tespit 

edilmiştir. Bu şekilde katılımcıların kendi kullandıkları yöntemlerin referans yöntemlere göre 

sapmasını çok daha iyi bir şekilde görebilmeleri sağlanmıştır. Parametre ve test sayısının 

önümüzdeki dönemlerde arttırılması planlanmaktadır. 

LC-MS/MS değerleri 
Örnek No 

H-12-02-01 H-12-02-02 

25-OH Vitamin D (ng/mL) 26,3  33,7 

17-OH Progesteron (ng/mL) 0,3 0,1 

 

Benzer dış kalite kontrol programlarında TSH için laboratuvarlararası CV’nin %10 civarında 

olduğu görülmektedir. Programımızdaki CV’de bu düzeylerde seyretmektedir. Bununla birlikte 

özellikle FT3 ve FT4 testlerindeki CV beklenenin çok üzerindedir. Veriler incelendiğinde 10 

civarında katılımcının tüm uyarılara rağmen yanlış birimle sonuç girdiği ve bu nedenle CV’nin 

yüksek olduğu görülmektedir.  

Bu problem total testosteron, prolaktin, T3, T4 ve insülin parametrelerinde de karşımıza 

çıkmaktadır. Total testosteron testinde bu problem tüm katılımcıları içine alacak sağlıklı bir 



 
 

 
 

 

değerlendirme yapmayı nerede ise olanaksız kılmaktadır. Bazı katılımcıların raporlama 

birimlerine dikkat etmeden buldukları sonuçları doğrudan sisteme girmeleri 

değerlendirmelerin düzgün yapılamamasına yol açmaktadır. Bu nedenle bu konuya hassasiyet 

gösterilmesi gerektiği bir kez daha hatırlatmak isteriz. 

Ayrıca metot, kit ve cihaz bilgilerinin tekrar gözden geçirilerek gerekli ise düzeltmelerin 

yapılması da verilerin daha iyi değerlendirilebilmesini sağlayacaktır. 

hCG testi için özellikle 01 no’lu örnekte tüm katılımcılarının sonuçlarına birlikte bakıldığında 

yüksek bir CV’nin elde edildiği görülmektedir (%80,5). Oysa 02 no’lu örnekte %11,2 gibi 

oldukça iyi bir CV elde edilmiş durumdadır. Benzer dış kalite kontrol programlarında 

laboratuvarlararası CV %10-15 civarında olmaktadır. Buradan da anlaşılabileceği gibi 02 no’lu 

örnek için tüm katılımcılar arasında iyi bir harmonizasyon sağlanmıştır. Bu durumda 01 no’lu 

örneğin konsantrasyonu önem kazanmaktadır. hCG konsantrasyonu çok düşük olan 

örneklerde, ölçümlerde elde edilen sonuçlar arasındaki farkın, analitik sistem ya da kitlerin alt 

ölçüm sınırları arasındaki farktan kaynaklandığı görülmektedir. 

Parathormon parametresinde bazı sistemler arasında iki misline ulaşan farklar olduğu dikkat 

çekmiştir. Kitlerin dizayn ya da antikor yapılarından kaynaklanması muhtemel bu farkların 

laboratuvar uzmanları tarafından bilinmesinde ve bu bilginin gerektiğinde sonuçlar 

değerlendirilirken kullanılmasında fayda vardır. 

 

Dr. Çağatay Kundak   Dr.Alev Öktem   Dr.Murat Öktem 

Hormon Programı Danışmanı  Hormon Programı Danışmanı  labpt Koordinatörü 


