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در خصوص ارزيابي عدم قطعيت اندازه گيري  ISO 15189الزامات استاندارد  -1
   شده گيري اندازه كميت مقادير گيري اندازه قطعيت عدم -5-5-1-4

 كمي مقادير گزارش براي استفاده مورد آزمايش مرحله در گيري اندازه روش هر براي را گيري اندازه قطعيت عدم بايد آزمايشگاه
 گيري اندازه روش هر گيري اندازه قطعيت عدم براي را عملكردي الزامات بايد آزمايشگاه .كند تعيين بيماران هاي نمونه در شده گيري اندازه
    .كند بازنگري را شده گيري اندازه قطعيت عدم منظم طور به و كند تعريف

 روش به نمونه دادن با كه هستند، مربوط واقعي گيري اندازه فرايند به كه هستند هايي آن قطعيت عدم مرتبط هاي مولفه :1 يادآوري
    .پذيرد مي پايان شده گيري اندازه مقدار خروجي با و شروع گيري اندازه

 تحت كيفيت كنترل مواد اندازه گيري از حاصل كمي مقادير از استفاده با است ممكن گيري اندازه هاي قطعيت عدم :2 يادآوري
 گيري اندازه روش استاندارد اجراي در معقول طور به كه معمول تغييرات از بسياري شامل كه شود محاسبه مياني دقت شرايط
    ها، دستگاه شده ريزي برنامه داري نگه مختلف، كاربرهاي كاليبراتورها، و ها معرف هايبچ  در تغييرات مانند هستند، محتمل
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در خصوص ارزيابي عدم قطعيت اندازه گيري  ISO 15189الزامات استاندارد  -1

   شده گيري اندازه كميت مقادير گيري اندازه قطعيت عدم -5-5-1-4
 اهداف بيماران مقادير كه باشد اين تاييد شامل است ممكن گيري اندازه قطعيت عدم برآورد عملي كاربردي از هايي مثال :3 يادآوري
  مقدار با يا نوع همان از قبلي مقادير با بيمار يك مقدار داري معني مقايسه و مي سازد برآورده آزمايشگاه توسط شده تعيين كيفيت
   .است شده تامين باليني گيري تصميم
 آزمايشگاه درخواست، صورت در .بگيرد نظر در شده گيري اندازه كمي مقادير تفسير هنگام در را گيري اندازه قطعيت عدم بايد آزمايشگاه

   .دهد قرار آزمايشگاه كاربران دسترس در را خود قطعيت عدم شده برآورده مقادير بايد
 قطعيت عدم بايستي آزمايشگاه شود، نمي گزارش شده گيري اندازه كميت مقدار ولي باشند داشته گيري اندازه مرحله يك ها آزمايش هرگاه
 دارد، شده گزارش نتيجه بر اثري يا است مفيد آزمايش اجرايي روش اطمينان قابليت ارزيابي در كه جايي در را مرحله آن گيري اندازه

   .كند محاسبه
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تفاوت بين خطا و عدم قطعيت در اندازه گيري -2
measurement) اندازه گيري عدم قطعيت uncertainty):

منطقي طور به كه را پراكندگي ميزان كه است اندازه گيري نتيجه به مربوط منفي غير پارامتر يك" :اندازه گيري عدم قطعيت تعريف 
".مي كند مشخص را داد، نسبت اندازه ده به مي توان
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اهميت ارزيابي عدم قطعيت اندازه گيري -3
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Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods 23nd Edition

Glucose, fasting (Serum or plasma)



10          www.Dastmardi.ir                           

اهميت ارزيابي عدم قطعيت اندازه گيري -3
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Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods 23nd Edition

Glucose, fasting (Serum or plasma)

6.5±0.5 mmol/L
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اهميت ارزيابي عدم قطعيت اندازه گيري -3
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Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods 23nd Edition

Glucose, fasting (Serum or plasma)

6.5±0.3 mmol/L

5.8±0.3 mmol/L
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اهميت ارزيابي عدم قطعيت اندازه گيري -3

False accepts Risk

Lab A Lab B
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Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods 23nd Edition

Glucose, fasting (Serum or plasma)
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P903: Policy on Estimating Measurement Uncertainty for ISO 15189 Testing Laboratories
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طبقه بندي آزمون ها براي برآورد عدم قطعيت اندازه  گيري -4
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رويكرد
پايين به باال 
Bottom-up

رويكرد
باال به پايين
Top-Down 
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(Bottom-up)رويكرد پايين به باال  تعيين اندازه ده

تعيين منابع عدم قطعيت

هاي عدم قطعيت تعيين كمي مولفه

محاسبه عدم قطعيت مركب

MCMروش شبيه سازي مونت كارلو 

ISO Guide 98-3 Suppl.1

GUMروش مدل سازي كالسيك 

ISO Guide 98-3
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)GUMروش مدل سازي كالسيك (رويكرد پايين به باال رويكردهاي مختلف در تخمين عدم قطعيت اندازه گيري -5
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رويكردهاي مختلف در تخمين عدم قطعيت اندازه گيري -5

:ندهد ارائه را بخشي رضايت نتايج است ممكن زير موارد در GUM روش
است؛ خطي غير اندازه گيري تابع كه زماني
نيست؛ متقارن ورودي متغيرهاي توزيع تابع
و نيست؛ يكسان تقريباًورودي متغيرهاي عدم قطعيت سهم
خروجي متغير توزيع تابع Y،يا نرمال t ،نباشد متقارن توزيع تابع اين آنكه يا نيست.

)MCMروش شبيه سازي مونت كارلو (رويكرد پايين به باال 
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(Top-Down)رويكرد باال به پايين 
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Combined Standard UncertaintyRandom effects

Possible bias                      u(refi) from Certificates

u(bias)

∑

∑

u(Rw) = SR  or Spooled

Bias lab 	ref

(Top-Down)رويكرد باال به پايين 
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ارائه يك مثال عددي -6
اسپكتروفتومتري روش از استفاده با انساني سرم در گلوكز غلظت مقدار اندازه گيري در عدم قطعيت محاسبه :هدف
  محاسبه نقطه دو كاليبراسيون منحني يك از گلوكز غلظت مقدار است آمده اندازه گيري اجراي روش در كه آنچه با مطابق
:مي شود محاسبه زير رابطه اساس بر استاندارد و شاهد نمونه غلظت از استفاده با آزمون مورد نمونه غلظت و مي شود

	 	

	
∙ 	
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ACalجذب نمونه استاندارد 

خطي بودن

 Ccalغلظت نمونه  مرجع 

كاليبراسيون

كاليبراسيون

)ASample_Drift(رانش 

وزن مرجع

حجم مرجع

رقيق سازي

كاليبراسيون

دما

)  ASample_round(گرد كردن 

غلظت نمونه ها
) ASample_REP(تكرارپذيري اندازه گيري شده

) A0_Drift(رانش 

) A0_acc(گرد كردن 

)A0_REP(تكرارپذيري 

)Acal_Drift(رانش 

)Acal_acc(گرد كردن 

)Acal_REP(تكرارپذيري 

)Acal_round(درستي ) A0_round(درستي ) ASample_acc(درستي 

)Fmatrix(اثر ماتريس 

ASampleجذب آزمون A0جذب نمونه شاهد 

 dرقيق سازي 

V1حجم نمونه 

دماتكرارپذيريكاليبراسيون

V2حجم حالل 

دماتكرارپذيريكاليبراسيون
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ارائه يك مثال عددي -6
:اندازه ده رياضي معادله

	 	

	
∙ 	 Fmatrix

ASample =ASample_REP + ASample_Drift +ASample_acc + ASample_round

A0 =A0_REP +A0_Drift +A0_acc + A0_round

Acal =Acal_REP +Acal_Drift +Acal_acc + Acal_round

d=(V1 +V2) / V1

V1 = V1Tol+ V1rep + V1temp

V2 = V2Tol+ V2rep + V2temp

V1temp=V1Nominal * λ*ΔT

V2temp=V2Nominal * λ*ΔT
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ارائه يك مثال عددي -6
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ارائه يك مثال عددي -6
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ارائه يك مثال عددي -6
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ارائه يك مثال عددي -6
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رويكردهاي متفاوت براي 
ارزيابي عدم قطعيت 

اندازه گيري
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بحث و نتيجه گيري -7
)MCMو   GUM(رويكرد پايين به باال 

.در آزمايشگاه هاي پيشرفته استفاده مي شود•
اضافي دارد؛كار به  معموالً نياز -
دانش وسيعي  نياز دارد؛ -

.خطر دست كم گرفتن عدم قطعيت وجود دارد•
.باالي آموزشي دارد ارزش•

)روش صحه گذاري درون آزمايشگاهي(رويكرد باال به پايين 
.در آزمايشگاه هاي روتين استفاده مي شود•

اطالعات زيادي نياز دارد؛  -
كار كمتري نياز دارد؛ -

  .ممكن است عدم قطعيت  را بيش از حد بزرگ نشان دهد•
.ارزش آموزشي پايين تري نسبت به روش مدل سازي دارد•

)روش صحه گذاري بين آزمايشگاهي(رويكرد باال به پايين 
.حداقل كار و يا دانش را نياز دارد•
.بايد بدانيد  SRمقدار •
.برآورد عدم قطعيت خام است•

)روش آزمون مهارت(رويكرد باال به پايين 
.حداقل كار و يا دانش را نياز دارد•
.برآورد عدم قطعيت بسيار خام است•
.بايد تنها به عنوان برآورد اوليه استفاده شود•
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سادگي استفاده از روش

توانايي پشتيباني از روش هاي بهينه سازي

بزرگي مورد انتظار عدم قطعيت 
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بحث و نتيجه گيري -7
:پيشنهادات

 باال به پايين رويكرد از است بهتر مي باشند، دسترس در عدم قطعيت برآورد در مهم و موثر مقادير تمام اطالعات و زمان الزم، دانش اگر•

.شود استفاده )GUM مدل سازي روش(
  غيريكسان؛ تقريباً ورودي متغيرهاي عدم قطعيت سهم يا غيرمتقارن؛ ورودي متغيرهاي توزيع تابع يا غيرخطي؛ اندازه گيري رياضي مدل اگر•

.شود استفاده )MCM كارلو مونت شبيه سازي روش( باال به پايين رويكرد از نيست، متقارن يا t يا نرمالخروجي متغير توزيع تابع يا و
 درون معتبرسازي روش( پايين به باال رويكرد از مي باشند، دسترس در روش صحه گذاري يا و تصديق نتايج و كيفيت كنترل داده هاي اگر•

.شود استفاده )آزمايشگاهي
 خود آزمون هاي براي عدم قطعيت از اوليه برآورد يك به نياز آزمايشگاه و دارد وجود آزمايشگاهي خدمات دامنه در بسيار استاندارد روش اگر•

.شود استفاده )آزمايشگاهي بين معتبرسازي روش( پايين به باال رويكرد از دارد،
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بحث و نتيجه گيري -7
:پيشنهادات

.  استفاده شود MUkitپيشنهاد مي شود از نرم افزار تجاري رايگان  رويكرد باال به پايينبه منظور محاسبه عدم قطعيت با •
  نظير تجاري افزار نرم از مي شود پيشنهاد )محاسبات انجام شدن ساده براي( باال به پايين رويكرد با عدم قطعيت محاسبه منظور به•

GUMsim يا QMSYS GUM يا GUM Workbench شود استفاده.  
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بحث و نتيجه گيري -7
:نتيجه گيري

  شد؛ تشريح اندازه گيري عدم قطعيت خصوص در اساسي مفاهيم مقاله اين در•
 .گرديد معرفي (Top-Down) پايين به باال و (Bottom-up) باال به پايين رويكرد دو پزشكي آزمايشگاه هاي در عدم قطعيت ارزيابي براي•
 بر عدم قطعيت ارزيابي براي پيشنهاداتي و گرفت قرار بررسي مورد رويكردها اين از يك هر ضعف و قوت نقاط عددي مثال يك با همراه•

  .شد ارائه آزمايشگاهي مراكز در شده، بررسي رويكرد دو اساس

  در عدم قطعيت ايجاد عوامل تعيين و برآورد كه است شده اندازه گيري نتايج كيفيت كمي نمود عدم قطعيت، گفت مي توان كلي طور به•
 آزمايشگاهي مراكز همچنين .مي نمايد شاياني كمك درماني هزينه هاي كاهش و اشتباه تشخيص احتمال كاهش به پزشكي آزمايشگاه هاي

  .دهند افزايش را خود آزمون نتايج اطمينان قابليت مي توانند آزمون ها، عدم قطعيت ايجاد عوامل تاثير كاهش و شناسايي با
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