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T-16-05-01 numaralı numune için; 

Toksoplazma IgM: 64 katılımcıda % 96 konsensus sağlanmış olduğu gözlenmektedir. Sonuçlar 
yöntemlerine göre değerlendirildiğinde 2 farklı kit ile  negatif sonuç alındığı anlaşılmaktadır. Spesifik 
IgM sonuçlarında yalancı pozitiflik oranmları yüksek olduğundan firmalar sensitiviteleri daha düşük 
tutmaya çalışmaktadır. Spesifik proteinlere yönelik kitler üretmeye çalışmaktadırlar. Ancak yalancı 
negatiflik endişesi taşıyan sonuçlar tanıyı geciktirme riski nedeniyle önemlidir.   

Toksoplazma IgG: 55 katılımcıda % 100 konsensus sağlanmıştır.  

Rubella IgM:  63 katılımcının  % 98 uyum sağladığı gözlenmektedir. Sadece bir katılımcının farklı 
sonuç vermesi bunun sehven yapılan bir hata olduğunu düşündürmektedir.   

Rubella IgG: 55 katılımcıda % 100 konsensus sağlanmıştır.  

CMV IgM:  54 katılımcıda % 92 negatif sonuca ragmen % 8 pozitif sonuç alındığı gözlenmektedir. 
Sadece 2 firma ve kite ait sonuçlarda pozitif sonuçların varlığı bu kitlerin sensitivitesinin istenenden 
daha yüksek olduğunu ve gözden geçirilmesi gerektiğini düşündürmektedir.    

CMV IgG:  42 katılımcıda % 100 konsensus sağlanmıştır.  

 

 

T-16-05-02 numaralı numune için; 

Toksoplazma IgM: 64 katılımcı arasında consensus sağlanamadığı gözlenmektedir.   Sonuçlar 
yöntemlerine göre değerlendirildiğinde farklı metodlarda Pozitif sonuç alındığı gözlenmekle birlikte 
kullanıcı sayısı fazla olan bir method/kitte pozitifliğin neredeyse % 50 oranında gözleniyor olması bu 
kit kullanıcılarının  yalancı pozitiflik açısından özellikle düşük düzey pozitifliklerde dikkatli olmaları ve 
tanı için değerlendirmeyi sadece IgM düzeyleri ile yapamayacağımızın altını çizerek raporlama 
yapmaları önerilir. Bilindiği üzre TORCH grubu testlerinde akut enfeksiyon tanısı için IgM pozitifliği 
yeterli değildir. Enfeksiyonun zamanlaması intrauterin enfeskiyon gelişme riski için önemli 
olduğundan bu grupta IgM pozitifliği saptandığında beraberinde IgG ve hatta IgG avidite testi 
çalışılması önerilmelidir.  

Toksoplazma IgG:  54 katılımcıda % 100 konsensus sağlanmıştır.  

Rubella IgM:  62  katılımcının  % 98 uyum sağladığı gözlenmektedir. % 2 lik grupta konsensustan 
sapma izlenmektedir. Sadece bir kit üreticisinin katılımcıları arasında gözlenen sapma kullanıcı sayısı 
düşük olduğu için dışlanabilir.   

Rubella IgG: 54 katılımcıda % 100 konsensus sağlanmıştır.  



 
 

 
 

 

CMV IgM: 52 katılımcıda % 99 uyum gözlenmektedir. % 1 oranındaki konsensus dışı sonuç  sadece 1 
kit ile gözlenmiştir. Sehven yapılan bir hata olduğunu düşündürmektedir. Laboratuvar kendi 
performansını diğer laboratuvarlarla karşılaştırarak değerlendirmesini sağlayan tüm dış kalite control 
sonuçları hata kaynaklarının analizi açısından önemlidir ve preanalitik, analitik ve postanalitik 
hatalrın gözlenerek iyileştirme için yardımcı olması amaçlanmaktadır. Sehven yapıldığını 
düşündüğümüz hatalarda laboratuvarın preanalitik, postanalitik ve dolayısıyla analitik hataların 
kaynaklarını tespit etmeyi ve iyileştirmeyi sağlayacaktır.  

CMV IgG: 40 katılımcıda % 100 konsensus sağlanmıştır.  
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