
 
 

 
 

 

VİRAL MARKER PROGRAMI  

MAYIS-2015 DÖNEMİ GENEL DEĞERLENDİRMESİ 

Viral marker programında son 3 yıldır yaklaşık 170 katılımcı ile programımıza devam ediyoruz. 

2010 yılından beri katılımcı sayısındaki değişim aşağıda görülebilir. 

 

Tüm katılımcı sonuçlarının numunelere göre değerlendirmesi: 

V-15-05-01 

HBsAg sonuçlarında 160 katılımcıda %86 uyum gözlenmektedir. Sonuçlar yöntemlerine göre 

değerlendirildiğinde farklı metotlarda 1-2 katılımcının negatif sonuç aldığı ve raporlama yaptığı 

anlaşılmaktadır. 

Anti-HBs sonuçlarında ise 151 katılımcıda %3 negatif, %97’sinde ise pozitif sonuç alınmış 

gözükmektedir. Konsensus dışında kalan sonuçların farklı metotlarda 1’er katılımcıdan geldiği 

gözlenmiştir.  

Anti-HCV sonuçlarında 159 katılımcıdan %2’sinde negatif, %97'sinde pozitif sonuç alındığı 

gözlenmektedir. Konsensus dışında kalan sonuçların farklı metotlarda 1’er katılımcıdan geldiği 

gözlenmiştir.  

Anti-HIV sonuçlarına göre 159 katılımcıdan %5’i negatif, % 95’i ise pozitif bulmuştur. 

Konsensusun dışında kalan ve negatif olarak değerlendirilen numunelerin otomatik 

yöntemlerle çalışıldığı ve özellikle bir grup kit kullanıcısında yoğunlaştığı gözlenmektedir.  

VDRL sonuçlarında 115 katılımcıda %88 uyum gözlenmektedir. %11 katılımcı pozitif sonuç 

vererek konsensus dışında kalmıştır. VDRL testinde manuel test çalışmalarında da 

gözlenmesine rağmen otomatize yöntemlerde yalancı pozitiflik daha sık gözlenmektedir.  



 
 

 
 

 

VM-15-05-01 

 

TEST ADI KATILIMCI SAYISI NEGATİF (%) POZİTİF (%) 

HBsAg 161 13.00 86.00 

Anti-HBs 152 3.00 96.00 

Anti-HCV 160 2.00 97.00 

Anti-HIV 160 5.00 94.00 

VDRL 115 88.00 11.00 

 
VM-15-05-02 

 

TEST ADI KATILIMCI SAYISI NEGATİF (%) POZİTİF (%) 

HBsAg 161 0.00 100.00 

Anti-HBs 153 82.00 17.00 

Anti-HCV 159 3.00 96.00 

Anti-HIV 159 97.00 2.00 

VDRL 114 99.00 0.00 
 

 

V-11-10-02 

HBsAg testinde 160 katılımcıdan %100 uyumlu sonuç gelmiştir.    

Anti-HBs sonuçlarında ise 152 katılımcıda %82 negatif, %17’sinde ise pozitif sonuç alınmış 

gözükmektedir. Konsensus dışında kalan %17 yanlış pozitif olarak değerlendirilen numunelerin 

otomatik yöntemlerle çalışıldığı ve özellikle bir grup kit kullanıcısında yoğunlaştığı 

gözlenmektedir.  

Anti-HCV sonuçlarında 158 katılımcıdan %3 negatif, %96’sında pozitif sonuç alındığı 

gözlenmektedir. Sonuçlar yöntemlerine göre değerlendirildiğinde farklı metotlarda 1-2 

katılımcının negatif sonuç aldığı ve raporlama yaptığı anlaşılmaktadır.  

Anti-HIV sonuçlarına göre 158 katılımcıdan %97’si negatif,  %3’ü ise pozitif bulmuştur. Sonuçlar 

yöntemlerine göre değerlendirildiğinde pozitif sonuçların otomatik yöntemlerle çalışıldığı ve 

özellikle bir grup kit kullanıcısında yoğunlaştığı gözlenmektedir. 

VDRL sonuçlarında 114 katılımcıda %99 negatif, % 1’inde ise pozitif sonuç alınmıştır. Konsensus 

başarıyla sağlanmış gözükmektedir.  

 



 
 

 
 

 

LabPT için kullanılan numuneler homojenize insan örneklerinden oluşturulan serum havuzları 

kullanılmaktadır. Bu gruptaki testler için kullanılan her reaktif için sensitivite farklı olduğundan, 

sınırda değerler ve değerlendirme farklılıkları sıkça gözlenmektedir. Bu durum da hem yalancı 

pozitifliklere, hem de yalancı negatifliklere neden olabilmektedir. Sonuçların kullanılan reaktif 

cut-off’ ve aynı reaktifi kullanan diğer katılımcı sonuçları ile birlikte, bu bilgiler dikkate alınarak 

değerlendirilmesi ilave bilgi elde edilmesini sağlayabilir. 

HCV tanısında tarama testi olarak kullanılan anti-HCV testleri sonuçları değerlendirilirken en sık 

yaşanan sorun düşük titrede gözlenen yanlış pozitif sonuçlardır. Bu tür sonuçların mutlaka 

daha yüksek rpm ile yeniden santrifüj edilerek testin tekrarlanması ve/veya farklı bir kit veya 

metot ile ikinci bir çalışma yapılmasıdır. Tanı için HCV RIBA ve/veya HCV RNA testleri ile ileri 

tetkik yapılması ve özellikle pozitif anti-HCV sonuçlarının doğrulanması mutlaka gerekmektedir.  

HIV tanısında en önemli nokta testin şüpheli temastan sonra doğru zamanda yapılmasının 

yanısıra çıkan sonucun ikinci bir farklı metotla mutlaka teyit edilmesi ve western blot yöntemi 

ile doğrulanmasıdır.  

VDRL testlerin manuel çalışmalarında bu konuda tecrübeli teknik değerlendirme oldukça 

önemlidir.  
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