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  مقدمه :

بایست ضمن دقت در انتخاب روش بر اساس  استفاده از یک روش یا کیت جدید در آزمایشگاه امري عادي و روزمره است. بدیهی است آزمایشگاه می
  روش جدید را بررسی و تائید نماید.به مشتریان قبل از استفاده از آن براي گزارشدهی شرایط خاص خود، 

کنندگان، اثرات  ساختهاي مختلف کیت، معرف، کالیبراتور ، تغییر تامین عملکرد یک روش آزمایشگاهی تحت تاثیر عوامل متعددي مانند، شماره ازآنجائیکه
یت آب، پایداري جریان برق و طبیعتا مهارت کاربر دارد، الزم است هر آزمایشگاه خود قابلیت روش را حمل و نقل و نگهداري، شرایط آب و هوایی، کیف

  ارزیابی نماید.

  الزم است حداقل پارامترهاي اند که قبال توسط شرکت سازنده مورد ارزیابی قرار گرفته  quantitative بررسی روشهاي کمیبراي 

  دقت 

 صحت 

 محدوده گزارشدهی و 

 وده مرجعمحد 

یابند عالوه بر موارد فوق  شوند و نیز روشهایی که در آزمایشگاه تغییر می احی و اجرا میرروشهایی که در آزمایشگاه طدر مورد مورد ارزیابی قرار گیرد.  
  و سایر موارد با توجه به روش مورد ارزیابی قرار گیرد. بایست حساسیت ، تداخالت  می

بصورت ساده و مختصر بیان شده است و براي کسب اطالعات بیشتر گذاري روشها بر اساس مراجع مختلف  ارزیابی و صحهدر دستورالعمل حاضر روشهاي 
  توان از مراجع انتهاي دستورالعمل و نیز سایر منابع معتبر استفاده نمود. می

 

  تکرارپذیري دقت از طریق آزمون  بررسی -1

آزمایش بکار  (اتفاقی) ی یک روش آزمایشگاهی بوده و بمنظور تخمین میزان عدم دقت یا خطاي راندومبررسی تکرارپذیري یکی از گامهاي اولیه در بررس
  رود. می
  

  : قرار گیرند مورد استفاده توانند یی میها نمونهچه 
  شوند. منظور استفاده  راي اینبتوانند  میهمگی هاي انسانی  استاندارد، مواد کنترلی و نمونه محلولهايهاي مناسبی انتخاب نمود.  براي این مطالعه باید نمونه

 ولی بعلت اینکه ماتریکس آنها نسبت به نمونه به آسانی قابل دستیابی هستند  و در غلظتهاي مختلف ندارد در مورد بسیاري از آنالیتهاتامحلولهاي اس
  قت حاصله از آزمایش آنها بسیار خوب و دور از واقعیت باشد.باشد) ممکن است عدم د (نمونه سرم انسان داراي پروتئین باالتري می انسانی ساده تر است
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  نسبت مواد کنترلی از منابع تجاري مختلف در حجمها و غلظتهاي مختلف و با پایداري طوالنی قابل دستیابی هستند. ماتریکس آنها مشابهت بیشتري
هابراي افزایش مقادیر  ها، لیوفیلیزاسیون ، برخی افزودنی پایدارکننده همچونواملی تواند متاثر از ع مینتیجه حاصل از آزمایش آنها به نمونه انسانی دارد ولی 

  د. باشحجم رساندن ه و تشدید فعالیت آنزیمها و نیز ب
 توان براي مدت کوتاه استفاده کرد مثل آزمایشات دوبل در یک روز  هاي تازه انسانی می از مخلوط نمونه 

 
  : شوند انتخاب دیريها در چند غلظت و با چه مقا نمونه

دارد . بعنوان مثال براي   Decision levelگیري بالینی  قرار گیرند بستگی به محدوده تصمیم بررسیاینکه نمونه ها در چند غلظت و در چه غلظتی مورد 
(محدوده مورد استفاده  160mg/dLو ( محدوده تشخیصی دیابت)   120mg/dL،  ( هیپوگلیسمی)50mg/dL  غلظتهاي نمونه در  3توان  گلوکز می

  د.باش مناسب می 240mg/dLو  200mg/dLمقادیر نمونه در  2براي کلسترول و  نمود انتخاب )GTTدر 
  

  :و تعداد دفعات آزمایش  مدت مطالعه
اي باشد که  العه باید به اندازهمدت مطآید.   نمونه و محاسبه  میانگین و انحراف معیار بدست می کمیت در یک آزمایش  بار 20 بطور معمول تکرارپذیري با

سري کاري اي کوتاه مدت (مثال در یک  . اگر مطالعه  تري بدست آید تاثیر متغیرهایی که بطور معمول در آزمایشگاه وجود دارند، نتایج واقعیباعث گردد با 
Within runولی بهتر بینانه از میزان عدم دقت بدست آید.  ی خوشتخمینشود  که باعث می گردند نتایج نزدیک به هم حاصل میطبیعتا   ،)  انجام شود

  آید: یکی از راههاي زیر بدست و از طریق  (Between run)آزمایش نمونه در سري هاي کاري مختلف خوانده از  20است 
o هفته ) حاصل گردد. 4روز کاري (  20است این تعداد خوانده از تکرار آزمایش در  ارجح  
o  روز کاري است. 10بصورت دوتایی در روش دیگر، انجام آزمایش  
o باردر هر روز آزمایش نمود. 4روز کاري ، نمونه را  5توان در  در صورت عدم امکان اجراي روشهاي فوق می 

 
  محاسبات آماري :

  .آید می  خطاي راندوم از طریق محاسبه انحراف معیار و  ضریب انحراف و با استفاده از فرمولهاي زیر بدست

                                             
mean
SDCV 100*%              

1
)( 2




 

n
meanxi

SD  

  
CV   ضریب انحراف :(Coefficient of variation)  
xi : هر تک خوانده 

SDانحراف معیار :(Standard deviation)   
mean میانگین :  

 n: ها   تعداد خوانده  
  

  دهد. گیري، ارائه می شاخص بهتري از عدم دقت سیستم اندازه %CVباشد، بطور معمول  حراف معیار تابعی از غلظت نمونه مورد بررسی میبا توجه به اینکه میزان ان
  

    تفسیر نتایج:

n
x

mean i



  (Quantitative) آزمايشگاهدر  یمکروشهاي  گذاری صحه
Method Validation 

Dastmardi.blogfa.com Page 5 
 

حاصـله بایـد    %CVگـردد.    با عدم دقت مجاز آزمایشگاه یا ادعاي سازنده مندرج در دستورالعمل کیت یا دستگاه مقایسـه مـی   %CVنتیجه حاصله بر حسب 
   کمتر یا معادل عدم دقت مجاز باشد.

  
  مثال:

  ش قرار داده و نتایج زیر را بدست آورده است :یبار مورد آزما 20تجاري را  خریداري و کنترل  فتومتر فلیمگیري سدیم دستگاه  آزمایشگاهی براي اندازه 
  
  

132 132 129 124 
123 143 129 126 
129 132 127 132 
125 132 132 123 
128 128 132 132 

  
بـا    باشـد.  مـی   4.5و انحراف معیار معادل  129.5میانگین  قرائت گردیده است. 143تا  123شود محدوده نتایج بین  همانطور که در جدول مشاهده می

  بدست میآید که با هیچیک از معیارههاي خطاي مجاز همخوانی ندارد. %3.5در حدود  %CVمحاسبه نتایج فوق 
و  1.05، انحـراف معیـار   131تنظیم مجدد سیستم نتایج زیر حاصل گردیـده کـه در آن میـانگین   تماس با شرکت پشتیبان و بررسی مراحل کاري ،  پس از
CV%  بوده که با معیار  %0.8معادلCLIA  )0.76%( .مطابقت دارد  

  
132 130 132 130 
131 132 129 130 
129 131 131 132 
131 132 132 130 
131 132 132 132 

 
  

  مقایسه دقت دو روش آزمایشگاهی:
اسـتفاده نمـود. بـراي انجـام ایـن        F-Testتوان از آزمـون آمـاري    ، میبراي اینکه دقت و بعبارتی تکرارپذیري دو روش آزمایشگاهی با یکدیگر مقایسه شود

 گیـرد  قـرار مـی   Fو در فرمـول   راف معیار هـردو گـروه نتـایج محاسـبه    گیرد. سپس انح آزمون ابتدا یک نمونه با هر دو روش به دفعات مورد آزمایش قرار می
  شود: انحراف معیار بزرگتر در صورت کسر و انحراف معیار کوچکتر در مخرج کسر قرار داده میصرف نظر از نوع روش آزمایشگاهی، گردد.  می

  

 
  انحراف معیار کوچکتر است. SD2انحراف معیار بزرگتر و  SD1منظور از 



  (Quantitative) آزمايشگاهدر  یمکروشهاي  گذاری صحه
Method Validation 

Dastmardi.blogfa.com Page 6 
 

که در کتب آماري قابل دسـتیابی اسـت،    F  با جدول مقادیر بحرانی ،بایست عدد حاصله از فرمول باال را با توجه به تعداد تکرار آزمایش فسیر نتیجه میبراي ت
دارد، بـه لحـاظ آمـاري     دار بوده و تکرارپذیري روشی که انحراف معیار کوچکتري بحرانی بیشتر باشد، اختالف معنی Fاگر عدد حاصله از میزان  مقایسه نمود.

  دار نبوده و تکرارپذیري دو روش با هم تفاوت ندارند. بحرانی کمتر باشد، اختالف معنی Fنیز بهتر است و اگر عدد حاصله از میزان 
  

ین منظور یک نمونه کنترلی را بـا  خواهد تکرارپذیري آنها را با هم مقایسه نماید. بد گیري آمیالز دو نوع کیت خریداري و می ازمایشگاهی براي اندازه  :مثال 
  بار آزمایش و نتایج زیر را بدست آورده است 20هر دو روش 

  نماید: به روش زیر عمل می  Fبراي استفاده از فرمول 

 
 

 
 

بار تکرار ( درجه آزادي بـابر   20بحرانی براي   Fمقدار  Fجدول با مراجعه به 
 بدسـت  2.16دل معـا   P = 0.05) بـا 19یـا   20-1یعنـی   n-1اسـت بـا   

  آید. می
  

 بوده که کمتـر از  1.07در محاسبات آماري آزمایشگاه  Fنظر به اینکه عدد 
  دار ندارد. است، تکرارپذیري دو روش باهم اختالف معنی 2.16

  
  
  

  کيت آزمايشگاه کنترلکيت تحت 
90 78 97 98 
88 89 94 89 
98 63 93 87 
87 96 97 76 
89 95 96 79 
92 76 93 97 
90 98 89 95 
88 96 88 98 
65 98 79 88 
76 90 86 89 

 
  

mean 87.1 mean 90.4 
SD 10.35 SD 6.65   

  بررسی صحت :  -2

مرجع و مقایسه نتیجه حاصله با  هدام گیري کمیت مورد نظر در اندازهاز آنها  یکه یک گردد ی میبررس یمختلف ياز راهها یصحت یک روش آزمایشگاه
صحتی ندارند و نباید براي این  ارزششوند عموما  مختلف در بازار عرضه می در انواعباید در نظر داشت کنترلهاي تجاري که  باشد. یدار مورد انتظارممق

و در مقابل  رسیبر منظور استفاده شوند. تنها موادي براي این منظور قابل استفاده هستند که توسط روشهاي مرجع تعیین مقدار شده یا توسط روش مورد
  ماده مرجع تعیین ارزش شده باشند. 

هاي  روش آزمایشگاهی بر روي نمونه قابل قبولمتاسفانه براي بسیاري از پارامترها مواد یا روشهاي مرجع در دسترس نیست و یا حتی علیرغم عملکرد 
  گیرد. نجام نمیخوانش مقادیر ماده مرجع بدرستی ااي  به دالیل مختلف مانند اثرات زمینهانسانی، 

  .کند ارزش پیدا می Comparison between methodمقایسه روشها بهمین جهت روش دوم بررسی صحت از طریق 

  Comparison of methods experimentآزمون مقایسه روشها 2-1

یستماتیک بر مبناي تفاوت نتایجی که از گردد. در این آزمون، خطاي س بررسی خطاي سیستماتیک و عدم صحت انجام می آزمون مقایسه روشها بمنظور
  شود. جدید( تحت آزمون) و روش مورد مقایسه بدست آمده است، تخمین زده می وشآزمایش نمونه بیماران ، با استفاده از ر
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یرا تفسیر نتایج ، بر مبناي دقت کافی مبذول داشت. زباید ، شود یاستفاده م يا به عنوان روش مقایسه یبزیاکه در این ار یدر انتخاب روش نکات مهم :
مینان از درستی آن انجام شده و تفاوت نتایج حاصله بعنوان خطاي ناشی از روش مورد ارزیابی تلقی خواهد شد. در طمورد مقایسه و اروش ارزش نتایج 

  جهت مقایسه استفاده شود. Reference Methodصورت امکان بهتر است از روش مرجع 
یا از طریق ردیابی به مواد  Definitive Methodی است که داراي کیفیت بسیار باال بوده و خود در مقابل روش قطعی یا واژه روش مرجع معرف روش

  صحیح شناخته شده است.  Standard Reference Material استاندارد مرجع
نماید. اغلب  ستی نتایج و وجود شواهد مستند نمیعنوان معمولتري است که داللت بر درستی یا نادر  Comparative Methodاي  روش مقایسهواژه 

شوند. هنگام استفاده از این اینگونه روشها بعنوان روش مورد مقایسه در ارزیابی روشها، باید نتایج دو  بندي می روشهاي رایج آزمایشگاهی در این گروه رده
باشند ولی اگر  باشد بدین معناست که هر دو روش داراي صحت نسبی می قرار گیرند. اگر اختالف نتایج بین دو روش ناچیز هروش به دقت مورد مطالع

  اند. اختالف زیاد باشد باید مشخص گردد کدامیک از روشها صحیح نبوده

  تعداد نمونه:
که محدوده غلظتی قابل  اي انتخاب شود ها باید به گونه نمونه تعیین شده است. این نمونه 40دو روش بررسی شوند، هر حداقل تعداد نمونه که باید توسط 

هاي با غلظت طبیعی و غیرطبیعی را در بر گیرند. وجود غلظتهاي مختلف بحدي مهم  اي را پوشش داده و نمونه گیري دو روش مورد آزمون و مقایسه اندازه
گیري باشد ، اطالعات  ر تمام گستره اندازهنمونه  که با دقت انتخاب شده و پراکندگی غلظت آنها د 20است که در برخی مقاالت عنوان شده که از آزمایش 

  آید. نمونه که فاقد این خصوصیات باشد، بدست می 100بیشتري نسبت به 

  :یمحدوده زمان
مختلف انجام شود. حداقل دوره  يسه روشها در روزهایمقا یشود ارزیاب ی، توصیه ميکار ياز یک سر یسیستماتیک  ناش يبه حداقل رساندن اثر خطا يبرا

  نمونه باید با دو روش آزمایش شود. 8روز تعیین شده است و روزانه  5 یزمان

  تفسیر نتایج :
رود انطباق نقطه  بین نتایج دو روش است. در مورد روشهایی که انتظار میاختالفات  یچشم یرسم نمودار مقایسه نتایج و بررس ،ترین روش تحلیل یاساس

  گیرد. مورد استفاده قرار می Difference Plotبه نقطه داشته باشند ، نمودار تفاوتها 
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باشد. بعبارتی   در این نمودار هر نقطه نشانگر تفاوت نتایج دو روش مختلف در آزمایش یک نمونه و محور صفر نشاندهنده عدم اختالف نتایج دو روش می

ه آن قرار گیرند، بدین معناست که نتایج حاصل از دو روش با هم اختالف روي محور صفر یا در دو طرف محور صفر و با فاصله اندك نسبت ب ،وقتی نقاط
 ،بوده و جهت اطمینان از آنگیري کمیت در یک نمونه، با دو روش  حاصل از اندازه کمی دارند. . وجود هر خوانده دورافتاده نشاندهنده تفاوت نتایج آزمایش

  بهتر است نمونه دوباره بررسی شود.
استفاده نمود. که   Comparison Plotباید از نمودار  شوند انتظار تطابق نقطه به نقطه نداشته باشیم می شهایی که با هم مقایسه میهرگاه در مورد رو

  باشد. مثال آن واکنشهاي آنزیمی می
نتایج روش مورد بررسی روي نمودار  باشد. نقاط  تالقی نشانگر نتایج روش تحت بررسی می  Yاي  و نمودار  نشانگر روش مقایسه Xدر این نمودار محور 

  شود. نشان داه شده و بهترین خط از بین نقاط ترسیم می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  باشد تا بتوان تازمانیکه نمونه ها در دسترس هستند ، بررسی مجددي روي آنها  صورت داد. هدف اصلی این نمودار تشخیص فوري نقاط دور افتاده می
  

  :يمحاسبات آمار
و  Slopeن خطی و تعیین و. فرمول رگرسیشودگیري بالینی انجام  محدوده تصمیم بهتر است دري بمنظور تعیین مقادیر خطاي سیستماتیک محاسبات آمار
Intercept گیرد. در این محاسبات مورد استفاده قرار می  

Y = a + bXc 

SE = Yc - Xc 

 

Y                                    نتیجه روش مورد بررسی :                                     b:Slope   

:Xc اي در محدوده تصمیم گیري بالینی روش مقایسه نتیجه                             a  :Intercept 

SE :  خطاي سیستماتیک  
  : بشرح زیر حاصل گردیده است یرگرسیون خطی نتایجاز گیري کلسترول،  بطور مثال در مقایسه دو روش اندازه

a  :Intercept  2معادلmg/dL     وb :Slope    1.03معادل     



  (Quantitative) آزمايشگاهدر  یمکروشهاي  گذاری صحه
Method Validation 

Dastmardi.blogfa.com Page 9 
 

  
 Y = 2 + 1.03 Xcبعبارتی                   

  
  آید: از طریق فرمول زیر بدست می Yکلسترول،   200mg/dLبنابراین در غلظت  

Y = 2 + 1.03  *200 = 208 
  خواهد بود. mg/dL 208 شد ، جواب روش تحت آزمون معادلبا mg/dL 200در واقع  اگر نتیجه آزمایش با روش مورد مقایسه 

 
 خواهد بود. یعنی   8mg/dLو خطاي سیستماتیک برابر با 

SE = 208 – 200 = 8mg/dL 
  
  

د بو  0.99معادل یا بیش از  rشود. اگر  ها و ارزش رگرسیون خطی استفاده می بمنظور برآورد کفایت محدوده مورد بررسی نمونه rضریب همبستگی 
یا سایر  T-Testهاي بیشتري آزمایش شود یا از محاسبات آماري  توان از رگرسیون خطی ساده استفاده کرد و هر گاه کمتر از آن بود باید نمونه می

  آزمونهاي آماري پیچیده ، جهت تخمین خطاي سیستماتیک استفاده شود.
م یا کلسیم بهتر است میانگین تفاوت روشها مورد بررسی قرار گیرد که همان تفاوت گیري کوچکی دارند مانند سدی در مقایسه روشهایی که دامنه اندازه

  شود. تخمین زده می  Paired t testق یشود. این شاخص از طر  نیز اطالق می Biasمیانگین نتایج دو روش بوده و به آن تورش یا 
  

  .مجموع خطاي سیستماتیک و خطاي تصادفی باید از خطاي مجاز کمتر باشد
  
  :  Recovery آزمون بازیابی 2-2

دهـد کمتـر    ولی بدلیل اشتباهاتی که بطـور رایـج در تفسـیر نتـایج رخ مـی      باشد بازیابی یک روش کالسیک براي بررسی عملکرد روشهاي آزمایشگاهی می
اي قابـل اعتمـاد، بازیـابی اهمیـت بیشـتري       هدر نبود یک روش مقایسـ ولی  بیشتر مد نظر قرار گرفته است  "مقایسه روشها"آزمون و بجاي آن شده استفاده 

 یابد. می

که با آنالیـت واکـنش داده و بـا    اي در زمینه نمونه  اغلب بعلت وجود مادهرود. این نوع خطا  بکار می  Proportionalبازیابی بمنظور تخمین خطاي آزمون 
  گردد. این مطالعه بمنظور بررسی محلولهاي کالیبراسیون نیز استفاده مییابد.  میبا افزایش غلظت آنالیت، افزایش  د شده و کند ایجا رقابت می معرف

  روش اجرا:
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بررسـی  یک نمونه به حجم مساوي در دو لوله ریخته شده در مرحله بعد به حجم مساوي در یکی از آنها آب و در دیگري محلـولی کـه حـاوي آنالیـت مـورد      
گـردد.   هر دو لوله با روش آزمایشگاهی تحت بررسی آزمایش شده و نتایج با هم مقایسه میشود.  ته میاست ( اغلب استاندارد یا محاولهاي کالیبراسیون) ریخ

 )شکل زیر(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  نکات مهم:
 يا  باشد که باعـث اثـرات زمینـه    يبایست به حد یباید در نظر داشت حجم استاندارد اضافه شده در مقابل حجم نمونه م matrix effect    نگـردد. در

  اضافه گردد. 1mLیا  0.9از استاندارد به  0.1mLگردد بعنوان مثال  ی% پیشنهاد م10این مورد نسبت 
 این آزمون از کارشناسـان بـا    ياجرا يبایست برا یدارد، م یدر آزمون بازیاب یپیپت کردن : با توجه به اینکه حجم نمونه برداشت شده نقش اساس یدرست

  فیت استفاده نمود.تجربه و وسایل با کی
  اشتی را بـه حـداقل برسـانیم، غلظـت اولیـه اسـتاندارد       داي ، حجم استاندارد بر بایست براي جلوگیري از اثرات زمینه اضافه شده : نظر به اینکه میغلظت

 براي گلوکز 1000mg/dLیا  500بایست باال باشد بعنوان مثال  می

 بـا مـورد آزمـایش قـرار      4-2هاي تهیه شده را  نمونه ها براي به حداقل رساندن خطاي راندم باید نمونه آزمایش بر روي نمونه: پس از تهیه تتعداد دفعا
 داد.

 گیرند بستگی به آنالیـت مـورد بررسـی دارد. مـثال در مـورد       مایش مورد استفاده قرار میزهاي انسانی که در این آ هاي انسانی  : تعدادي نمونه تعداد نمونه
 نمونه کافی است ولی در مورد بررسی داروها شاید الزم باشد تعداد بیشتري نمونه آزمایش شود.پروتئین تعداد کمی 

 شـود   عالوه بر روش تحت کنترل، با روش مقایسه اي نیز آزمایش شوند. ایـن کـار باعـث مـی    هاي تهیه شده،  وش انجام آزمون : بهتر است نمونهتائید ر
 شناسایی گردد. ،ها  کال در تهیه نمونه و مخلوط نکردن نمونهخطاهایی مانند عدم پایداري استاندارد، اش

 
  محاسبات :

 اید محاسبه نمائید غلظت آنالیتی را که به نمونه اضافه کرده -1

Standard concentration × (ml standard) / (ml standard + ml specimen)  
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لیتر سرم اضافه  یمیل 1را به  mg/dL 20از استاندارد  ml 0.1دهید، در صورتیکه  یانجام م یکلسیم آزمون بازیاب يیک روش اندازه گیر يمثال :اگر برا
  نمائید، مقدار اضافه شده برابر خواهد بود با

20*(0.1/1.1) = 1.82 mg/dL. 

قل بصورت دوبل مورد آزمایش قرار که به آن آنالیت اضافه شده ) را حدا يا کنندده اضافه شده و لوله که به آن رقیق يا نمونه موجود در هر دولوله ( لوله -2
  دهید و میانگین نتایج را بدست آورید.

Sample A addition = (11.4 +11.6)/2 = 11.5 mg/dL;  

Sample B addition = (11.2 + 11.0)/2 = 11.1 mg/dL;  

Sample A dilution = (9.7 + 9.9)/2 = 9.8 mg/dL;  

Sample B dilution = (9.5 + 9.5)/2 = 9.5 mg/dL;  

 کننده و آنالیت اضافه شده محاسبه نمائید. اختالف بین دو نمونه که به آنها رقیق -3

Sample A addition = 11.5, Sample A dilution = 9.8, difference = 1.7 mg/dL  

Sample B addition = 11.1, Sample B dilution = 9.5, difference = 1.6 mg/dL  

بدست آمد) محاسبه  1کننده و آنالیت ( که در باال بدست آمد ) بر غلظت اضافه شده ( که در بند  رقیق يتالف نتایج دو نمونه حاورا از تقسیم اخ یبازیاب
 نمائید.

 (1.7 mg/dL/1.82 mg/dL)100 = 93.4% recovery  

(1.6 mg/dL/1.82 mg/dL)100 = 87.9% recovery 
 

 را محاسبه نمائید یمیانگین بازیاب -4

(93.4 + 87.9)/2 = 90.6% average recovery  

 را محاسبه نمائید. proportional errorیا  ینسب يمقدار خطا  -6

100 - 90.6 = 9.4% proportional error  
  

  تفسیر :

  مجاز مقایسه گردد. %Biasتواند با  نتایج حاصله می
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  Linearityآزمون خطی بودن بررسی محدوده گزارشدهی از طریق   -3
توان محدوده غلظتـی را کـه بـا     . با انجام این آزمایش میرود  ان خطی بودن یک روش ازمایشگاهی، بمنظور بررسی محدوده گزارشدهی بکار میبررسی میز

  باشد، تعیین کرد. استفاده از روش مورد نظر بطور قابل اعتماد قابل گزارش می
بصـورت چشـمی بررسـی     ،پس از نمایش روي نمودارنتایج آنها رقیق شده، آزمایش  و هاي  یا نمونه و ها با غلظت مشخص آزمون یک سري از نمونه در این

  گردد. می

  : قرار گیرند مورد استفاده توانند یی میها نمونهچه 
 د.توانند براي کنترل خطی بودن بکار رون کنند که می بسیاري از تولیدکنندگان سري محلولهاي استاندارد با غلظتهاي مختلف و مشخص تولید می  
 تواند رقیق شده و براي بررسی خطی بودن بکار رود. غلظتهاي باال می باهاي بیماران  نمونه  
 Spike رود.   اي با غلظت باال گردد که خود براي بررسی خطی بودن بکار می تواند منجر به تهیه نمونه نمودن یک نمونه نیز می  

  :ها رقیق کننده
تـوان آب یـا سـالین رقیـق نمـود. گـاهی        برخی آنالیتهاي بیوشیمی را می کننده مناسب استفاده شود. از رقیق مونه،با توجه به ماتریکس ن سازي باید براي رقت

ین انتخـاب توصـیه      کننده  استفاده گردد. در هر حال براي انتخاب رقیق الزم است نمونه سرم با غلظت بسیار کم از ماده مورد بررسی، بعنوان رقیق کننـده اوـل
  سازنده است.

  ز تهیه:طر
  توان رقیق سازي را بشکل زیر انجام داد: می بعنوان نمونه با غلظت پائین در نظر گرفته شود  Lبعنوان نمونه با غلظت باال  و  Hاگر 

  )¾( رقت        Lقسمت  1و  Hقسمت  3
  )½( رقت        Lقسمت  2و  Hقسمت  2
  )¼( رقت        Lقسمت  3و  Hقسمت  1

  وان رقتهاي دیگري نیز تهیه نمود.  ت با توجه با نیاز می
شـوند و میـانگین نتـایج بعنـوان      بار آزمایش پیشنهاد شده)  آزمایش می 4تا 3) بصورت دوتایی (در مراحع  Lو  Hهاي رقیق نشده(  رقتهاي تهیه شده و نمونه

  گیرد.   نتیجه نهایی، قرار می

  تفسیر :
نمایش داده شده و محدوده گزارشدهی با ترسـیم بهتـرین خـط کـه از بـین نتـایج عبـور         Xوي محور و نتیجه مورد انتظار ر Yنتیجه بدست آمده روي محور 

  شود. کند تعیین می می
  شود.  تائید می mg/dL 600بعنوان مثال در شکل زیر میزان خطی بودن براي آزمایش کلسترول تا غلظت 
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  روش آزمایشگاهی : نتایج ارزیابی تصمیم گیري در مورد

مجاز  يمحاسبه خطا يتوانند برا یمجاز مقایسه نمود. همه موارد زیر م يباید مقادیر حاصله را با خطا یدر مورد یک روش آزمایشگاه يگیر تصمیم يبرا
  شوند. نمودار تصمیم گیري همه آنها به نوعی لحاظ می بکارگیريبا  . استفاده شوند

 bias + 2SD < TEa;  
 bias + 3SD < TEa;  
 bias + 4SD < TEa 

 يخطانمایش دهید.  allowable imprecisionرا به بعنوان  xو محور  allowable inaccuracyرا بصورت   yمحور  ترسیم این نمودار  يبرا
  سپس گیرد. یقرار م یمجاز به درصد در محور افق ياز خطا یمیو ن يمجاز به درصد در محور عمود

کشیده است)  %5( که در مثال معادل   TAE 0.50)  خطی به انتهاي محور افقی یعنی %10یر از باالترین حد مجاز محور عمودي  ( در شکل ز  -1
 شود.یم

 شود. است کشیده می %3.3که در مثال معادل  ،  TAE 0.33به )  %10( در شکل زیر   مقدار محور عموديخط دوم از باالترین   -2

 شود.  کشیده میاست،  %2.5که در مثال معادل  TAE 0.25خط سوم از باالترین نقطه به  -3

 
  باشند.  فرمول باال می 3این سه خط در واقع به ترتیب نمایش 
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 یقرار گرفته و نقطه تالق يمحور عمود يرو %Biasصحت بر حسب  یو نتایج بررس یمحور افق يرو %CVدر مرحله بعد نتایج عدم دقت بر حسب 
  باشد. یم ینده عملکرد سیستم آزمایشگاهنشانده  یشود. محل نقطه تالق ینمودار نمایش داده م يرو

کیت سنجش  4است لذا نمدار مطابق توضیحات ترسیم شده و عملکرد  %10خطاي تام مجاز کلسترول معادل  CLIAبر اساس معیارهاي  :  مثال
  کلسترول نمایش داده شده است:

Aگیري کلسترول که  : کیت اندازهCV%  و  %2آنbias  جه به محل تقاطع  است.   با تو %0آن معادلCV% و   یمحور افق يرو  Bias% که در
  شود. قرار گرفته، عملکرد این کیت عالی در نظر گرفته می  Excellentمنطقه 

B در کیت دوم :CV%  و  %2برابرbias  است.   تقاطع نقاط در محل  %2معادلGood شود. قرارگرفته و عملکرد کیت خوب در نظر گرفته می  

C کیت سوم :CV%  و  %3برابرbias  دارد که معیارهاي  %3معادلNCEP باشد. عملکرد بینابینی است و باید همیشه به نتایج حاصل از این کیت  می
  توجه ویژه داشت.

D کیت سوم :CV%  و  %4برابرbias  شگاه کیت براي استفاده در آزمایکه تقاطع نتایج در محدوده  عملکرد نامناسب قرار گرفته و   دارد %3معادل
  مناسب نیست.
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  محدوده مرجع بررسی  -4

  هدف

میباشد و این بررسی فقط  هنگامی ضرورت  Reference Intervalمحدوده مرجع آخرین ویژگی که درروند ارزیابی روشها مورد  مطالعه قرار میگیرد،
  داشته باشد .) قابل قبولی عدم صحت و مجموعا خطاي تاممییابد که کیت ویژگی عملکردي ( مقادیر عدم دقت و 

  مقدمه  
)  گردیده ، بطور معمول از ارزیابی کمیت هاي مختلف Normal Range(  "دامنه طبیعی"که مدتهاست جایگزین واژه منسوخ  "محدوده مرجع "واژه 

اد وگروه مرجع در آید . روشهاي انتخاب افر در نمونه هاي بدست آمده از افرادي با ویژگی هاي مشخص  و تعریف شده (گروه مرجع)، بدست می
نمونه در نظر  120شرح داده شده است . در این مراجع، حداقل تعداد نمونه و افراد مورد بررسی ،   CLSI (NCCLS C28-A)و IFCC  استانداردهاي 

  گرفته شده که با استفاده از معیارهاي جداسازي و گروه بندي انتخاب میشوند.
رنامه ریژي ، کنترل و مستند سازي بسیاردقیق بوده و کلیه عوامل  پیش از تجزیه و پس از تجزیه باید کامال در نیازمند ب "محدوده مرجع  "تهیه و معرفی 

شده  این روند مشخص باشند . نیاز به تعیین محدوده مرجع معموال هنگامی محسوس است که یک آزمایشگاه در دستورالعمل کیتها و یا روشهاي تایید
  ویآ از روشهاي راه اندازي شده درهمان آزمایشگاه استفاده مینماید . قبلی تغییراتی انجام داده

هاي استاندارد ، شرایط کاري دشوار ونیاز به صرف هزینه قابل توجه و تنوع کیتها و روشهاي مورد  که تعیین محدوده مرجع با توجه به دستورالعمل ییاز آنجا
مایشگاهها اطمینان نقش مهمی ایفا نموده و آزسازندگان کیتها در تعیین محدوده مرجع مورد ، ی باشداستفاده آزمایشگاهها براي اکثر آزمایشگاهها میسر نم

  فقط امکان انتقال و استفاده از محدوده معرفی شده را بررسی نمایند . میتوانند

 معرفی میشود .  "ده مرجع روشهاي انتقال محدو"،در این دستورالعمل "انتقال محدوده مرجع  "با توجه به ضرورت و اهمیت پدیده 

 محدوده مرجع  روشهاي بررسی  قابل قبول بودن انتقال
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   انتقال محدوده مرجع یک کمیت از یک آزمایشگاه به ازمایشگاه دیگر زمانیکه  از سیستم اندازه گیري  -حالت اول

 :(روش و ابزار) یکسان استفاده میشود 

1- Divine judgment 

با هردو روش (روشی که براي آن قبال محدوده مرجع تعیین شده و  ي مورد اندازه گیري العات دموگرافیک و جغرافیایی نمونه هاکلیه اط در این حالت باید
جزئیات دستورالعملهاي قبل و حین تجزیه ، ویژگیهاي عملکردي ، مجموعه کامل  همچنینده نماید ) واروشی که میخواهد از محدوده مرجع این روش استف

فته و رها مورد قضاوت مسئول آزمایشگاه قرار گآن  انطباق در صورتیکههردو روش در دسترس بوده و  در رجع و روشهاي محاسبه محدوده مرجعم ارزشهاي
ا مسئولیت ب استفاده از محدوده مرجع از پیش تعیین شده ، بدون هیچگونه ارزیابی عملی در آزمایشگاه این انطباق مورد تائید مسئول آزمایشگاه قرار گیرد ،

  مسئول آزمایشگاه میسر میباشد .

  :نمونه  20ارزیابی عملی محدوده مرجع  با  -2 

که این افراد داراي شرایط جغرافیایی ودموگرافیک مشابه با جمعیت مرجع روش قبل یفرد (جمعیت مرجع روش جدید ) در صورت 20هاي  در این روش نمونه 
است ) باشند،  مورد اندازه گیري کمیت خاص قرار میگیرد .( بطور مثال مانند زمانیکه براي کیت اول مورد  (روشی که براي آن محدوده مرجع تعیین شده

نتیجه از نتایج  استفاده در آزمایشگاه، محدوده مرجع قابل اطیمنان تعیین شده و آزمایشگاه میخواهد روش فعلی را به روش دوم تغییر دهد ). اگر حداکثردو
رجع روش قبل قرار گیرد آزمایشگاه میتواند از آن محدوده مرجع براي روش جدید استفاده نماید . اگر بیش از دونتیجه خارج از محدوده حاصله در محدوده م

گیرد  نتیجه خارج ازمحدوده مرجع قرار 2فرد دیگر انتخاب شده و برروي آنان آزمایش انجام شود اگر مجددا بیش از  20مرجع قرار گیرد در اینصورت میباید 
  توان استفاده کرد و باید براي روش اخیر محدوده مرجع جدید تعیین گردد. یعنی از این محدوده مرجع نمی

  نمونه 60ارزیابی عملی محدوده مرجع  با  -3
روي  جام آزمایش برفرد را  با محدوده مرجع کیت قبل مقایسه نمود . پس از ان 60گیري کمیت خاص در  در این روش میباید نتایج حاصله از اندازه 

از روشهاي محاسباتی خاص مطابق دستورالعمل براي حذف خوانده هاي دور افتاده ، تطابق با محدوده روش مورد  و ها ، موارد دورافتاده حذف شده نمونه
اده  مطالعه کامل محدوده مرجع انجام در صورتیکه تفاوت معنی داري بین نتایج دو روش مشاهده شد میباید تعداد نمونه را افزایش د مقایسه پیروي نمود.

 فرد مرجع مورد مطالعه قرار گیرند. 120طبق دستورالعملها براي تعیین محدوده مرجع حداقل میباید نتایج حاصله از اندازه گیري یک کمیت در  شود.
  کند. نمونه) را بیشتر می 20جذابیت استفاده از روش قبل ( استفاده از دشواري مرحله مقایسه آماري، 

  استفاده از محاسبه رگرسیون خطی -4
میتواند  ،در همان آزمایشگاه تعیین شده باشد و آزمایشگاه در صدد استفاده از روش جدیدي باشد ،جع روش مورد استفاده آزمایشگاهدر صورتیکه محدوده مر

  جدید محدوده مرجع معرفی نماید .با استفاده از محاسبات رگرسیون ، از محدوده مرجع روش قبل استفاده نموده و براي روش 
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 برابر خواهد بود با Yباشد ، پس     b=2و         a=1و   x=150  U/ lاگر   Y = a + bXدر رابطه     

 Y = 1+ 2*150=301 U/ l                        

  یعنی اگر حدمرجع 

  

 داشته ولی از سیستم هاي اندازه گیري ( روش و زمانیکه جمعیت مورد بررسی با جمعیت مرجع اولیه انطباق  - دوم حالت
 . با مطابق دستورالعمل مقایسه روشها استفاده نمود ابزار) مختلف استفاده میشود

 نمونه سرم بیمار در گستره اندازه گیري روشها انتخاب شود  40 -1 

  رد اندازه گیري قرار گیرد .نمونه در حداکثر فاصله زمانی دو ساعت با هردوروش مو 8روز ، روزانه  5به مدت  -2
  هرروز نتایج را بالفاصله برروي نموداربرده وارتباط نتایج بطور چشمی بررسی میشود هرگونه خوانده دور از انتظار میباید تکرار گردد. -3
  روز دیگر تکرار میگردد. 5نتایج تفاوت حاصل شده باشد کلیه مراحل   اگر -4
5- correlation / coefficient  0 9شده و اگر   جامان. > r  بود رگرسیون خطی ساده انجام شده و خطاي سیستماتیک در محدوده تصمیم گیري

  توان  در این مرحله میتخمین زده میشود. 
    محاسبه کرده وسپس خطاي کلی در محدوده تصمیم گیري تخمین زده میشود.  t-testباشد خطاي میانگین خوانده هارا از طریق  .r<0 9اگر   -6
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Y = a + bX   

SE (systematic error) = Y - X 

ALP comparison study    :  

  X= 200 mg/dl  

Y = a + bX                              

a=2        slope=1.03   

 Y = 2.0 + 1.03X =208 

systema c error       =  208-200 = 8  
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