روشکار حسابگر "خطیبودن"
LINEARITY
توجه:
 (١اجرای اين حسابگر به ويرايش  ٢٠١٠يا باالتر برنامهی  Excelنياز دارد.
 (٢چون اين حسابگر در برنامهی  Excelتھيه شده است ،ممکن است ابعاد صفحهی بازشده ھمسان با
صفحهی نمايشگر نباشد .در اين صورت الزم است پس از باز کردن برنامه با کاستن يا افزودن بر
اندازهی صفحه آن را طوری تنظيم کرد که مناسب نمايشگر باشد .برای اين که ھر بار مجبور به اين کار
نباشيم ،میتوان پيش از باز کردن برنامه ،تيک  Read-onlyرا برداشت ،صفحه را باز و اندازهی آن
را تنظيم و ذخيره کرد و پس از بستن صفحه دوباره  Read-onlyرا تيک زد.
در ارزشيابی روشھا ،اولين ويژگیيی که بايد بررسی ش ود "خطیب ودن" اس ت .اي ن بررس ی ب رای شناس ايی ح د
باالی سنجش است؛ يعنی شناسايی باالترين غلظتی که میتوان بدون نياز به رقيق کردن اندازهگيری کرد.
برای انجام اين بررسی نياز است که دس ت ک م  ۵غلظ ت گون اگون از آنالي ت م ورد نظ ر را داش ت .غلظتھ ا باي د
طوری باشد که از صفر يا نزديک به صفر شروع شود و تا غلظتھای باالی مھم از نظر بالينی ادامه يابد.
برای در دست داشتن غلظتھای گوناگون میتوان يکی از کارھای زير را انجام داد:


خري د م ادهی تج اری ب ا غلظتھ ای گون اگون؛ اي ن م واد را ش رکتھای س ازندهی دس تگاهھا و کيتھ ا تھي ه و در
اختيار میگذارند،



رقيق کردن يک مادهی تجاری با غلظت باال )مثال استاندارد بيليروبين با غلظت باال( ،يا رقيق کردن يک نمون هی
غليظ که غلظت آن با روش قابل اطمينانی مشخص شده است و به دست آوردن غلظتھای گوناگون،



و تھيهی نسبتھای گوناگون از يک نمونهی غليظ که به روش قابل اطمينانی تعيين مقدار نشده است.

در زير روش استفاده از حسابگر برای غلظت و نسبت به ترتيب ارائه شده است.

 ارزيابی خطی بودن با تھيهی غلظتھای گوناگون
الف( تھيهی غلظتھا با استفاده از حسابگر "تھيهی غلظتھا – نسبتھا":
مثال:میخواھيميک استاندارد بيليروبين با غلظت ٢٠.۶با آب مقطر رقيق کنيم و  ۶غلظت گوناگونتھيه کنيم.

 -١در اولين خانهی حسابگر از سمتچپ ،حرف " "Cرا مینويسيم تا تعيين کنيم که بناس ت غلظتھ ای گون اگون تھي ه
کنيم ).(C: Concentration
 -٢با وارد کردن حرف  ،Cعنوانھای دو خانهی طرف راست نمايان میشود که از ما میخواھد غلظت محلولھايی
را که بناست به نسبتھای گوناگون با ھم ترکيب شوند تعيين کنيم .در اين مث ال غلظ ت "ب اال" براب ر  ٢٠.۶اس ت،
و چون از آب مقطر برای رقيق کردن استفاده میکنيم غلظت "پايين" صفر است.

توجه :چنانچه گاھی برای اين که زمينهی نمونه به ھم نخورد بخواھيم به جای آب مقطر از نمونهای با غلظت ک م
استفاده کن يم باي د غلظ ت آن نمون ه را زي ر عن وان "پ ايين" وارد کن يم .م ثال اگ ر در اي ن مث ال از س رمی ب ا
غلظت بيلي روبين  ٠.٢ميلیگ رم ب ر دس یليتر ب رای س اختن س طوح گون اگون اس تفاده کن يم ،آنگ اه باي د زي ر
خانهی "پايين" عدد  ٠.٢را وارد کنيم.
 -٣س پس باي د تعي ين کن يم ک ه چن د س طح ني از داري م .اي ن حس ابگر میتوان د محاس بات مرب وط ب ه تھي هی غلظتھ ای
گوناگون تا  ١٠سطح را انجام دھد .برای مثال ما ،عدد  ۶را زير عنوان "تعداد سطح" وارد میکنيم.
 -۴زير عنوان "حجم مورد نياز" تعيين میکنيم که به چه حجمی از محلولھا نياز داريم .فرض کنيم برای اين مثال ١
ميلیليتر از ھر سطح کافی باشد ،بنا بر اين عدد  ١را وارد میکنيم.
در شکل زير اطالعات وارد شده نمايش داده شده است:

پس از وارد کردن اطالعات باال ،حجمھای الزم از ھ ر محل ول ب ا دو واح د ميلیليت ر و ميکروليت ر در ج دول س مت راس ت
نمايش داده میش ود )نم ايش ب ا دو واح د ب رای اي ن اس ت ک ه ک اربر بتوان د بس ته ب ه م ورد از س مپلر ي ا پیپ ت ب رای ريخ تن
حجمھا استفاده کند( .در آخرين ستون سمت راست ،غلظت نھايی ھر سطح نمايش داده میشود:

با رفتن به صفحهی "برگهی کار" میتوان نتيجهی محاسبه را بر روی برگ هی  A5چ اپ ک رد و ب رای تھي هی رقتھ ا
در دسترس گذاشت.

ب( محاسبهی خطیبودن:
پس از تھيهی غلظتھای باال بايد ھر کدام را دست کم  ٣بار سنجيد و نتايج را در حسابگر خطی بودن وارد کرد.
اين حسابگر دارای  ١٠رديف برای ١٠سطح ،و  ۵ستون برای  ۵بار سنجش ھر سطح است .خانهھای مربوط ب ه
 ٣بار سنجش بر روی  ۵سطح اول رنگی شدهاند تا يادآور حداقلھای سطح و سنجش باشد )حداقل  ۵سطح و ح داقل  ٣ب ار
سنجش(.
فرض کنيماز  ٣بار سنجش بر روی  ۶رقت تھيه شده دراين مثالنتايج زير به دست آمده است:



غلظت ٠.١١ – ٠.١٣ – ٠:٠.٩۵



غلظت ۴.١٠ – ۴.١۶ – ۴.١٢:۴.١۵



غلظت ٨.٢٨ – ٨.۴١ – ٨.٢۴:٨.٣٠



غلظت ١٢.١۵ – ١٢.۵ – ١٢.٣۶:١٢.١٠



غلظت ١۶.١١ – ١۵.٨٩۵ – ١۶.۴٨:١۶.١٠



غلظت :٢٠

١٨.٣٨ –١٨.٧٧ – ١٨.٣۵

حال بايد اين اعداد را در حسابگر خطی بودن وارد کنيم:
 (١اولين کار اين است که تعيين کنيم با غلظتھا کار میکنيم يا با نسبتھا .برای اين مثال چ ون غلظتھ ای مش خص
تھيه کردهايم ،زير عن وان " "?: C/Rح رف  Cرا وارد م یکن يم .غلظتھ ای نھ ايی حس اب ش ده را ب ه ترتي ب از
غلظت کم به زياد در خانهھای زيريناين ستون وارد میکنيم.
 (٢سپس بايد نتايج به دستآمده را وارد کنيم.
در شکل زير جدول کامل شده نمايش داده شده است:

پس از وارد کردن اين دادهھا ،ميانگين ھر رديف در ستون دوم از طرف راست نمايش داده میشود .در س تون "اخ تالف"،
اختالف بين ميانگين ھر رديف با غلظت نمون ه محاس به و نم ايش داده میش ود .ھم انطور ک ه دي ده میش ود مي انگين غلظ ت
نمونهی پنجم حدود  ٠.۴۴ميلیگرم بر دسیليتر ،و ميانگين نمونهی ششم  ١.۵ميلیگرم بر دسیليتر از غلظت مورد انتظ ار
کمتر است.
ھمچنين ميانگينھای حاصل در مقابل غلظتھای مورد انتظار بر روی نمودار نمايش داده میش ود .ھم انطور ک ه در ش کل
زير دي ده میش ود ب ا رف تن ب ه ط رف غلظتھ ای  ١۶.۴٨و  ٢٠نم ودار از حال ت خ ط راس ت خ ارج ش ده و ب ه س مت پ ايين
متمايل میشود:

حال بايد داوری کرد که آيا اين مقدار اختالف از نظر بالينی مھم است يا نه .برای اين کار بايد در نظر داشته باشيم که کار
ما تا جايی قابل قبول است که خطای کل ما کمتر از خطای کل مجاز باشد:


خطای کل مجاز برای سنجش بيليروبين در جدول  CLIAبرای غلظتھای باال برابر  %٢٠است.



ھمانطور که میدانيم خطای کل ما از فرمول روبرو حساب میشودTE = B + CV :



ب رای حس اب ک ردن خط ای ک ل ،ني از داري م ک ه  CVس نجش در اي ن س طوح را ب دانيم .ف رض کن يم ک ه  CVاي ن
سنجش برابر  %٣باشد.



ناميزانی ) (Bبرای ھر سطح را ھم بايد به درصد حساب کنيم:



خطای کل برای سطوح پنجم و ششم میشود:

(0.44 / 16.48) x 100 = 2.7%
(1.5 / 20) x 100 = 7.5%

TE16.48= B + 2CV = 2.7% + 2x3% = 8.7%
TE20= B + 2CV = 7.5% + 2x3% = 13.5%

ھمانطور که ديده میشود خطای کل در ھر دو سطح از خطای کل مجاز کوچکتر است .بنا بر اين ،اگر چه با نزديک شدن
به غلظت  ٢٠نتايج ما کمی از مقدار مورد انتظار کمتر میشود اما اين مق دار ب ه ان دازهای نيس ت ک ه بتوان د از نظ ر ب الينی
مشکلساز باشد.
برای اين که حسابگر محاسبهھای باال را انجام دھد ،بايد مقادير خطای کل مج از و انح راف معي ار را در خان هھای مرب وط
وارد کرد:

اين يعنی اين که تا غلظت  ٢٠ميلیگرم بر دسیليتر نيازی به رقيق کردن نمونه نيست.
به عنوان مثالی ديگر فرض کنيم که انحراف معيار روش ما عددی بزرگتر باشد ،مثال .%٧در اين ص ورت خط ای ک ل م ا
در سطح  ٢٠به اندازهای بزرگ خواھد بود که ديگر نمیتوان به نتايج به دست آمده در آن سطح اطمينان کرد:
TE16.48 = B + 2CV = 2.7% + 2x7% = 16.7%
TE20= B + 2CV = 7.5% + 2x7% = 24.5%
ھمانطور که ديده میشود اگرچه خطای کل ما در سطح  ٢٠قابل قبول نيست ،اما ھن وز ھ م خط ای ک ل در س طح ح دود ١۶
قابل قبول است؛ اين يعنی اين که مرز خطی بودن حدود ١۶ميلیگرم بر دسی ليت ر اس ت و باي د در ص ورت ب ه دس ت آم دن
غلظتھای باالتر از  ١۶ميلیگرم بر دسیليتر بايد نمونه را رقيق و دوباره سنجيد.

نکته:
در کت اب  Basic Method Validationنوش تهی پروفس ور وس تگارد ک ه منب ع م ورد اس تفاده ب رای تھي هی
مجموعه حسابگرھای ارزشيابی روشھاست ،بيان شده است که اول ين ک ار در ارزش يابی ي ک روش ،بررس ی خط ی ب ودن
است .اشکالی که در اينجا نمايان میشود اين است که وقتی بناست ارزيابی خطی بودن اولين کار باشد و بع د ب رويم س راغ
ارزيابیھای ديگر از جمله ارزيابی انحراف معي ار ،آنگ اه ب رای محاس بهی خط ی ب ودن انح راف معي ار را ک ه ھن وز تعي ين
نشده است از کجا به دست آوريم؟!
پيشنھاد من اين است که برای حل اين مشکل میتوان از ھمين سنجشھای انجام ش ده ب رای خط ی ب ودن ،انح راف
معي ار را ب رآورد ک رد .ب رای اي ن منظ ور در حس ابگر تھي ه ش ده ح د ب االی مح دوده اطمين ان  %٩٩ب رای انج راف معي ار
محاسبه و مقابل عنوان  (estimated CV) eCVنمايش داده میشود تا در ص ورت دسترس ی نداش تن ب ه انح راف معي ار
از آن استفاده کرد.

 ارزيابی خطی بودن با تھيهی نسبتھای گوناگون
ب( تھيهی نسبتھا با استفاده از حسابگر "تھيهی غلظتھا – نسبتھا":
مثال:میخواھيم خطی بودن يک کيت سنجش گلوکز جديد را با تھيهی  ۶نسبت گوناگون از رقيق کردن يک نمونهی گلوکز
باال با غلظت حدود  ۴٢٠ميلیگرم بر دسیليتر بررسی کنيم .در اين مورد چون روش قابل اطمينانی برای س نجش نمون هی
غليظ نداريم ،از بررسی نسبتھا استفاده میکنيم.
 -١با نوشتن حرف " "Rدر اولين خان هی حس ابگر از س مت چ پ تعي ين م یکنيم ک ه بناس ت نس بتھای گون اگون تھي ه
کنيم ).(R: Ratio

 -٢در مورد تھيهی نسبتھانيازی به وارد کردن غلظت در خانهھای ط رف راس ت نيس ت .حس ابگر غلظ ت ح الل را
ص فر در نظ ر گرفت ه و محاس بات را انج ام میدھ د )در تھي هی نس بتھا ب ا اس تفاده از اي ن حس ابگر حتم ا باي د از
رقيقکننده با غلظت صفر استفاده کرد ،مثال آب مقطر(.
 -٣تعداد سطوح و حجم الزم را در خانهھای مربوط را وارد میکنيم.
در شکل زير اطالعات وارد شده نمايش داده شده است:

پس از وارد کردن اطالعات باال ،حجمھای الزم از ھر محلول ب ا دو واح د ميلیليت ر و ميکروليت ر در ج دول س مت راس ت
نمايش داده میشود .در آخرين ستون سمت راست ،غلظت نسبی ھر سطح نمايش داده میشود:

با رفتن به صفحهی "برگهی کار" میتوان نتيجهی محاسبه را بر روی برگ هی  A5چ اپ ک رد و ب رای تھي هی رقتھ ا
در دسترس گذاشت.

ب( محاسبهی خطیبودن:

پس از تھيهی نسبتھای باال بايد ھر کدام را دست کم  ٣بار سنجيد ونتايج را در حس ابگر خط ی ب ودن وارد ک رد.
فرض کنيماز  ٣بار سنجش بر روی  ۶رقت تھيه شده در اين مثالنتايج زير به دست آمده است:



نسبت٢ – ٣ – ٠:٣



نسبت٨٧ – ٩٠ – ٨٨ :٠.٢



نسبت١٧١ – ١٧۵ – ٠.۴:١٧٨



نسبت٢۵٧ – ٢۵۵ – ٢۵٨ :٠.۶



نسبت٣٣٨ – ٣۴١ – ٣۴٠ :٠.٨



نسبت٣٨٠–٣٧۵–٣٨٢ :١

حال بايد اين اعداد را در حسابگر خطی بودن وارد کنيم:
 (٣اولين کار اين است که تعيين کنيم با نسبتھا کار م یکنيم .بن ا ب ر اي ن ،زي ر عن وان " "?: C/Rح رف  Rرا وارد
کنيم .نسبتھای نھايی حساب شده را نيز به ترتيب از نسبت کم به زياد در خانهھای زير ھمين ستون وارد کنيم.
 (۴سپس بايد نتايج به دستآمده را وارد کنيم.
در شکل زير جدول کامل شده نمايش داده شده است:

پ س از وارد ک ردن اي ن دادهھ ا ،در س تون "غلظ ت منتظ ره" غلظتھ ايی ک ه ب رای ھ ر نس بت انتظ ار م یرود نم ايش داده
میشود .غلظتھای منتظره با مبنا قرار دادن ميانگين غلظت ميانی )جايی کيفيت س نجش بھت ر از بقي هی جاھاس ت( حس اب
میشود .در اين مثال ،ميانگين نمونهی سوم که  ١٧۴.۶٧شده است مبنا قرار گرفته است .ميانگين ھر رديف در ستون دوم
جدول از طرف راست نمايش داده میشود .در ستون "اختالف" ،اختالف بين ميانگين ھر رديف با غلظ ت منتظ ره محاس به
و نمايش داده میشود.
ھمانطور که ديده میشود ميانگين غلظت نمونهی چھارم حدود  ۵.٣ميلیگرم بر دسیليتر ،ميانگين نمونهی پنجم حدود ٩.٧
ميلیگرم بر دسیليتر ،و ميانگين نمونهی ششم حدود  ۵٧.٧ميلیگرم بر دسیليتر از غلظت مورد انتظار کمتر است.

ھمچنين ميانگينھای حاصل در مقابل غلظتھ ای نس بی ب ر روی نم ودار نم ايش داده میش ود .ھم انطور ک ه در ش کل زي ر
ديده میشود با رفتن به طرف غلظتھای باال ،نمودار از حالت خط راست خارج شده و به سمت پايين متمايل میشود:

حال بايد داوری کرد که آيا اختالف ديده شده در سطوح چھارم ،پنجم و ششم از نظر بالينی مھم است ي ا ن ه .ب رای اي ن ک ار
ھمانطور که در بخش بررسی خطی بودن با غلظتھا بيان شد ،بايد خطای ک ل در اي ن س طوح را حس اب ک رد و ب ا خط ای
کل مجاز مقايسه کرد:


خطای کل مجاز برای سنتجش گلوکز در جدول  CLIAبرای غلظتھای باال برابر  %١٠است.



فرض کنيم که  CVاين سنجش برابر  %٢باشد.



ناميزانی ) (Bبرای ھر سطح را ھم بايد به درصد حساب کنيم:



خطای کل ھر سطح:

(5.3 / 262) x 100 = 2.0%
(9.7 / 349.3) x 100 = 2.8%
(57.7 / 436.7) x 100 = 13.2%

TEL4= 2.0% + 2x2% = 8%
TEL5= 2.8% + 2x2% = 8.8%
TEL6= 2.0% + 2x13.2% = 28.4%

ھمانطور که ديده میشود خطای کل در سطح ششم از خطای کل مجاز بزرگتر است .بنا بر اين ،نتايج به دست آمده بعد از
سطح پنجم قابل اعتماد نيست و بايد نمونهھای دارای غلظت باالتر از سطح پ نجم ،يعن ی  ٣۴٩.٣ميلیگ رم ب ر دس یليتر ،را
رقيق کرد و دوباره سنجيد .بنا بر اين ،با اين روش حد باالی خطی بودن حدود  ٣۵٠ميلیگرم بر دسیليتر است.
برای اين که حسابگر محاسبهھای باال را انجام دھد ،بايد مقادير خطای کل مج از و انح راف معي ار را در خان هھای مرب وط
وارد کرد:

در پايان بررسی میتوان با مراجعه به صفحهی گزارش ،اطالعات الزم را تايپ و گزارش بررسی را ب ر روی کاغ ذ A4
چاپ کرد.

با احترام،
حسن بيات
١٣٩٢/١٠/۵

