روشکار حسابگر ارزيابی روش بر پايهی اطالعت سازنده
توجه:
 (١اجرای اين حسابگر به ويرايش  ٢٠١٠يا باالتر برنامهی  Excelنياز دارد.
 (٢چون اين حسابگر در برنامهی  Excelتھيه شده است ،ممکن است ابعاد ص فحهی بازش ده ھمس ان ب ا ص فحهی نمايش گر نباش د .در
اين صورت الزم است پس از باز کردن برنامه با کاستن يا افزودن بر ان دازهی ص فحه آن را ط وری تنظ يم ک رد ک ه مناس ب نمايش گر
باشد .برای اين که ھر بار مجبور به اين کار نباشيم ،میتوان پيش از ب از ک ردن برنام ه ،تي ک  Read-onlyرا برداش ت ،ص فحه را
باز و اندازهی آن را تنظيم و ذخيره کردو پس از بستن صفحه دوباره  Read-onlyرا تيک زد.

منظور از اين ارزيابی اين است که بررسی کن يم ب ا توج ه ب ه ن اميزانی و انح راف معي اری ک ه س ازنده در بررس یھايش ب ه
دست آورده است ،آيا يک کيت/دستگاه میتواند الزامات کيفيت بالينی نتايج را برآورده کند يا نه.
برای اين بررسی بايد از ترکيب ناميزانی و نوسان روش در سطوح بالينی مورد نظر خطای سنجشی کل ) (TAEرا حساب
کرد و سپس آن را با خطای کل مجاز ) (ATEمقايسه کرد .چنانچه خطای سنجشی ک ل از خط ای ک ل مج از ک وچکتر باش د ،آن روش
قابل قبول است.
سازندگان معموال نتايج روش خود را با يک روش مرجع مقايسه میکنند و حاصل بررسی را ب ه ص ورت ي ک معادل ه ارائ ه
میکنند و آزمايشگاه بايد با استفاده از آن معادله ،عدم صحت را در سطوح ب الينی م ورد نظ ر حس اب کن د .م ثال اگ ر ب رای ي ک روش
سنجش کلسترول معادلهی زير ارائه شده باشد:
Y = 2 + 1.03X
آزمايش گاه ب رای حس اب ک ردن ن اميزانی در س طوح مھ م ب الينی ،يعن ی  ٢٠٠و  ،٢۴٠باي د ع ددھای  ٢٠٠و  ٢۴٠را در اي ن معادل ه
بگذارد و پس از به دست آوردن نتيجه ،عدم صحت را از روی آن حساب کند .مثال برای سطح :٢٠٠
Y = 2 + 1.03X
Y200 = 2 + 1.03x200 = 208
Bias = (208-200)/200 = 4%

ھمچنين سازندگان با استفاده از چند سطح کنترل  CVرا تعيين میکنند .البته ھميش ه اينط ور نيس ت ک ه  CVدقيق ا در س طوح
مورد نظر آزمايشگاه تعيين شده باشد .مثال اگر برای کيت مثال زده شده ،سازنده CVھ ای  ٢.۵و  ٢را ب ه ترتي ب ب رای س طوح ١٨٠
و  ٢٧۵ميلیگرم بر دسیليتر گزارش ک رده باش د ،آنگ اه آزمايش گاه باي د  CVس طح  ٢٠٠را تقريب ا  ٢.۴و  CVس طح  ٢۴٠را تقريب ا
 ٢.٢در نظر بگيرد .در حسابگری که تقديم میگردد ،معادلهی  CVدر مقابل غلظت تعي ين میش ود و ب ا اس تفاده از آن  CVدقي ق ھ ر
سطح محاسبه میشود.

 روش کار با حسابگر
 (١ابتدا بايد در بخش "نتيجهی بررسیھای انجام شده به وسيلهی سازنده"CVھايی را که سازنده ب ه دس ت آورده اس ت ب ا مي انگين
کنترلھا وارد کرد .سپس بايد اطالعات مربوط به عدم صحت را وارد کرد .مثال چنانچه سازندهی يک کي ت گل وکز اطالع ات
زير را داده باشد:
Between-Run Variation
Mean
)CV (%
33.5
3.1
185.6
2.0
145.3
1.7
298.8
1.6

n
40
40
40
40

Accuracy:
Y = 3 + 0.99X
اطالعات باال به شکل زير در حسابگر وارد میشود:

¾ توجه:
در جدول مربوط به  CVميانگينھا بايد به شکل افزاينده يا کاھنده مرتب باشد.

 (٢در قسمت مربوط به "معادلهی خطای سنجشی کل" بايد مشخص ک رد ک ه اي ن حس ابگر خط ای سنجش ی ک ل را ب ا چ ه ض ريبی
برای  CVحساب کند .ھمانطور که میدانيم معمول آن است که خطای کل از رابطهی  TAE = B + 2CVحس اب ش ود .در
اينصورت بايد درون مربع مربوط عدد  ٢گذاشت .البته اگر خواھان ارائهی کيفيت باالتری به بيماران باشيم میتوانيم ب ه ج ای
 ٢اعداد بزرگتر مانند  ٣يا  ۴و حتا  ۶بگذاريم .در اين مثال ،عدد  ٢جايگزين شده است:

 (٣سپس بايد سطوح تصميم بالينی را زي ر عن وان  Xcوارد ک رد .ھم انطور ک ه م یدانيم ب رای گل وکز س طوح تص ميم عبارتن د از
 ٢٠٠ ،١٠٠ ،۵٠و  .۴٠٠با وارد کردن سطوح تصميم ،يک سری نتايج به شرح زير محاسبه و نمايش داده میشود:



مقدار ن اميزانی ب ه ص ورت مق دار و درص د نم ايش داده میش ود .م ثال ب رای س طح  ١٠٠ع دم ص حت اي ن روش براب ر ٢.۵
ميلیگرم بر دسیليتر يا  %۵است.



در ستون  Ycنتايج ميانگين روش نمايش داده میشود .مثال اگر با اين روش کار کنيم وقتی ک ه مق دار واقع ی ي ک نمون ه ۵٠
باشد ،ميانگين سنجش ما  ۵٢.۵خواھد شد.



نوسان روش با دو واحد  CVو  SDنمايش داده میشود.



از ترکيب ناميزانی و نوسان ،خطای سنجشی ک ل حس اب ش ده و زي ر عن وان  TAEب ه دو ش کل درص د و مق دار نم ايش داده
میشود .برای سطح تصميم  ۵٠خطای کل به ترتيب  %٩.٣و  ۴.۶٣٧ميلیگرم بر دسیليتر میشود .يعنی به احتمال %٩۵
جواب يک نفر که واقعا  ۵٠است تقريبا کمتر از  ۴.٧ميلیگرم بر دسیليتر با مقدار واقعی اختالف خواھد داشت.



در ب االی دو س تون بع دی مقاب ل عن وان  CIع ددی ب ه نم ايش در میآي د ک ه نش ان میدھ د چ ه مح دودهی اطمين انی در دس ت
بررسی است .اين محدودهی اطمينان از روی ضريب وارد شده برای  CVدر معادلهی خطای سنجش ی ک ل حس اب میش ود.
در مورد باال که عدد  ٢را وارد کردهايم جلوی CIعدد  ٩۵.۴۴نمايش داده میشود يعن ی م ا میخ واھيم تعي ين کن يم ک ه آي ا ب ا
اين روش تقريبا  %٩۵از جوابھای ما درون محدودهی مجاز قرار میگيرديا نه .اگر به جای  ٢عددھای  ٣و  ۴بگذاريم ب ه
ترتيب محدودهھای اطمينان  ٩٩.٧٣و  ٩٩.٩٩به نمايش در میآيد يعنی ما قصد داريم به ترتي ب  %٩٩.٧و  %٩٩.٩ج واب
سالم توليد کنيم .چنين است که در باال گفتم اگر بخواھيم کيفيت ب االتری ب ه بيمارانم ان ارائ ه کن يم باي د اع داد بزرگت ری را ب ه
عن وان ض ريب  CVدر معادل هی  TAEبگ ذاريم .ع دد  ۶را ب ه عن وان ض ريب  CVج ايگزين کني د و مح دودهی اطمين ان
حاصل را ببينيد.
در دو ستون زير عنوان  CIمشخص میشود که درصد مورد نظر از جوابھای ما در چه فاصلهای خواھد بود .مثال برای مث ال ب اال
 %٩۵.۴از نتايج بيمارانی که جواب واقعی ايشان  ۵٠است بين  ۴٧.٩تا  ۵٧.١خواھد بود.

 (۴در آخرين مرحله بايد خطای کل مجاز را وارد ک رد .ب رای گل وکز در ج دول  CLIAخط ای ک ل مج از ب رای نت ايج زي ر  ۶٠ميلیگ رم ب ر
دسیليتر برابر  ۶ميلیگرم بر دسیليتر و برای نت ايج ب االتر از  ۶٠براب ر  %١٠اس ت .بن ا ب ر اي ن باي د ب رای س طح تص ميم  ۵٠ع دد ١٢
) (6/50 = 12%و برای بقيه سطوح عدد  ١٠را زير عنوان ) ATE (%وارد م یکنيم .ب ا وارد ک ردن اي ن اع داد ،مرزھ ای خط ای ک ل
مجاز ،داوری و نيز عيار سيگما ) (SMبه نمايش درمیآيد:

ھمانطور که ديده میشود عملکرد اين روش در ھر  ۵سطح مھم بالينی قابل قبول است ،اگرچه ھمانطور که از عيار سيگما پيداست در سطوح
باالتر عملکرد بھتری دارد.

در پايان با مراجعه به صفحهی گزارش میتوان اطالعات مربوط به بررسی مانند آناليت ،روش مقي اس و  ..را تاي پ ک رد و س پس از
آن چاپ گرفت.

 توضيح:
ھمانطور که پيداست اين حسابگر در قسمت زيرينستونھای متعددی دارد در حالی که فقط ک افی ب ود چن د س تون باش د .تع داد
اين ستونھا را به اين دليل افرايش دادهام که به کار ھمکاران جوانی ک ه عالقمن د مبح ث پ ايش کيفي ت ھس تند بياي د؛ ب ا م رور
اين ستونھا میتوان مفاھيم متعددی را مرور کرد.

با احترام،
حسن بيات – ٩٢/١٠/١٩

