Metot Validasyonu (5N+1K)

Nedir ?
Bir metodun veya ölçüm prosedürünün belirlenen amaçlara uygunlu unun objektif olarak test
edilerek yazılı delillerle kanıtlanmasıdır. Bir metodun performansını belirlemek için yapılan
test ve ölçme i lemleridir.
Neden?
Metot validasyonun amacı seçilen metodun istenen amaca uygun nitelikte (performansta,
kalitede) sonuç verdi ini test etmek ve metodun rutin kullanımı sırasında istenen performansı
sa lamasının ko ullarını belirlemek ve kontrol altında tutmaktır.
Kimyasal analizlerde analiz metodunun uygulama performansı birçok faktöre ba lıdır. Bu
nedenle ölçüm metodunun çok iyi tanımlanması gerekmektedir. Analiz edilen örne e, analiz
edilen bile enlerin cinsine ve miktarına ba lı olarak farklı metot kullanmak gerekebilmektedir.
Belli bir analiz için çok de i ik metotlardan hangisinin kullanılaca ı analiz edilen örnek
cinsine, analiz edilecek bile enlerin miktarına, günlük yapılacak analiz sayısına, istenen
sonucun kalitesine, metodunun uygulama kolaylı ına, analiz süresine,

analiz maliyetine

ba lı olarak yapılacak bir de erlendirme sonucunda belirlenmelidir.
Nasıl?
Metot validasyonunda hangi parametreler test edilmelidir?
Metot Validasyon parametreleri metodun uygulama amacına ve kapsamına ba lı olarak
belirlenmelidir.
Genel metot performans parametreleri a a ıda sıralanmı tır.
Metot Validasyon parametreleri;
•

Do ruluk ( Accuracy)

•

Tekrarlanabilirlik ( Repeatibility)

•

Tekrar Üretilebilirlik ( Reproducibility)

•

Hassasiyet ve Seçicilik ( Sensivity/Selectivity)

•

Belirleme Sınır(LOD)

•

Tayin Sınırı ( LOQ)

•

Lineerlik ( Linearity)
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•

Metot Sa lamlı ı( Robustness and Ruggedness)

Metot uygulama amacına göre Metot Validasyon parametreleri

Parametre
Do ruluk
Tekrarlanabilirlik
Tekrar üretilebilirlik
Spesifiklik
LOD
LOQ
Lineer Aralık
Aralık
Sa lamlık

Tanımlama/
Kalitatif

Saflık -Limit

Safık-Miktar

Assay

-

-

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

-

+

-

-

+

-

+

+

+

+

+

+

Ne zaman?
Herhangi bir metot bir laboratuarda ilk defa uygulanaca ı zaman
Bir analiz için yeni metot geli tirildi i zaman
Kullanılmakta olan metotta de i iklik yapıldı ı zaman
Valide edilmi bir metot ba ka bir laboratuarda kullanılaca ı zaman veya farklı bir ki i
veya farklı bir cihazla kullanılaca ı zaman
ki metodu kar ıla tırmak için
Kalite kontrol testleri sonunda metodun performansı belirlenen kontrol sınırları dı ına
çıktı ı zaman yapılmalıdır.
Nerede?
Bir laboratuarda kullanılacak her türlü metot rutin analiz için kullanılamadan önce laboratuar
ko ullarında analiz yapan ki iler tarafından valide edilmesi gerekmektedir.

Metot

validasyonu akredite laboratuvarlar için bir zorunluluktur. Belli bir kalite sistemine uygun
çalı an laboratuarların kullandıkları metotları valide etmeleri gerekmektedir. Kalite sisteminin
yaygınla ması laboratuvarlarda metot validasyonu çalı maların yapılmasını zorunlu
kılmaktadır.
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Kim?
Metot validasyonu bu metodu uygulayacak ki iler tarafından ve/veya metot geli tirme
çalı malarını yapan ki iler tarafından velide edilmelidir. Laboratuarda bir metotla analiz
yapan her ki inin metodu valide etmesine gerek olmayabilir. Yeni bir ki i daha önce valide
edilen bir metotla analiz yapması gerekti inde, bu ki i metodu uygulama performansın analiz
yapan ki ilerle aynı oldu unu gösterecek çalı maları yaptıktan sonra ( metot validasyonunu
yapan ki ilerle kar ıla tırmalı analizler yaparak) analiz yapabilir.
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