
ی نامیزانی و میانگین گروهمحاسبھ

ی برنامھایشان با استفاده از نتیجھاین کھ بیان باچندی پیش یکی از ھمکاران 
:اندھا را حساب کردهسنجش) Bias(بیوشیمی، بھ روش زیر نامیزانی  Bias = x – meanmean × 100

را پرسش ، )استEQAPیxmeanکھ در آن (
.داشتند

.پرسش را برای تاالرگفتگو نیز بفرستم شاید برای ھمکاران جوان سودمند افتد

را نشان ١٠٠الف بگذاریم و آن ترازو عدد گرمی مطمئن را روی ترازوی ١٠٠ی اگر ما یک وزنھ
آن صفر ترازوی الف کامال میزان است؛ یعنی نامیزانیتوانیم بگوئیم کھ بدھد چھ خواھیم گفت؟ آیا می

١٠٢و ٩٨ی
است؟% ٢و % ٢-و پ بھ ترتیب نامیزانی ترازوھای بتوانیم بگوئیم کھ می

را با آن وزن وزنھاگر مطمئن بودیم کھ نوسان ترازوھای ما صفر است، یعنی ھرچند بار ھم کھ یک 
داد و " آری"ھیم دید، آنگاه میاکنیم یک عدد یکسان را خو

.است% ٢و % ٢-، %٠نامیزانی سھ تراوزی باال بھ ترتیب ن بود کھ ئمطم

 .
: استبستھ بھ بخت و اقبال چیز نوسان، دیگر ھمھ

١٠٠١٠٠این بار 
...نمایش داده است؟ و ٩٨این بار اتفاقی لینامیزان باشد و

ھر جایی کھ یکدستی وجود ندارد: دانیم ساده استھمانطور کھ میراھکار حل مشکل راه حل چیست؟
،توان فقط با یک داده در بارهنمیو بنا بر این

عضو داردبیش از یک کھ را ای "نمونھ"و سپس بھ طور اتفاقی ھم زدب خو
.وضعیت کل داوری کردیبارهدر،آن نمونھبررسی و از میانگین 

. است" نمونھ"ی پاسخ بھ این پرسش در خود کلمھبیش از یکی یعنی چندتا؟
است " چندتا" . و بن

ی مورد نظر کمتر باشد، و نیز ھرچھ بخواھیم برآورد سادگی روشن است کھ ھرچھ یکدستی مجموعھ
در آزمایشگاه برای این کھ برآورد . ی ما بیشتر باشدباید تعداد اعضای نمونھ،تر باشدما قابل اطمینان
آوردبرمیانگین آن را بتوانیم بار یک نمونھ را بسنجیم تا ٢٠کم باشیم الزم است دستمطئمنی داشتھ
.انیممیانگین کل بدقابل قبولی از



است فقط یک ٢٠٠ای را کھ مطمئن ھستیم گلوکز آن بھ عنوان مثالی آزمایشگاھی، اگر ما نمونھ:مثال
در ،١٩٢عدد

. است% ۴-ی مقدار نامیزانی این روش داوری کنیمباره
.سنجش ما صفر بود میCVاگر 

.توانیم چنین کنیمنمینوسان دارند

% ۵این روش CVاگر 
اما تک تک خواھد شد٢٠٠، دقیقا ٢٠٠ای با مقدار حقیقی میانگین تکرار سنجش بر روی نمونھ،باشد

پرا٢٠٠عددنتیجھبلکھ نخواھد بود، ٢٠٠ھا نتیجھ
:د بودخواھ٢٠٠از 2CV±بینیدر فاصلھھاآناز % ٩۵خواھند بود طوری کھ 

SD = CV × Mean = 5% × 200 = 10

2 SD= 20

200 – 20 = 180

200 + 20 = 220

تا ٢٠٠180باای ھای تکرار سنجشاز نتیجھ% ٩۵یعنی با چنین دستگاھی 
از ١٨٠از ھای؛ و)واحد۴٠ای برابر گستره(بوددخواھ220
.دیده خواھد شد٢٢٠

احد ۴٠ھا %٩۵ی گستره استو
مثال فرض . ت

را ١٠۴عدد ،کھ عدد درست کالیبراتور بوده است١٠٠عدددستگاه بھ اشتباه بھ جای) کالیبراسیون(
با . % ۴ی این یعنی این کھ دستگاه ما بھ اندازه. باشیموارد کرده

از % ٢٠٨٩۵را چندین بار بسنجیم میانگین باالی نمونھ
کردن دستگاه بھ اشتباه عدد برعکس، اگر ھنگام میزان. قرار دارند٢٢٨تا ١٨٨ی ھا در فاصلھنتیجھ

؛ آنگاه باشد% ۴-دستگاه ما نامیزانی و باشیمرا وارد کرده ٩۶
بیایید عددھای مربوط بھ. خواھند بود٢١٢تا ١٧٢ی ھا در فاصلھاز نتیجھ% ٩۵و خواھد بود١٩٢

:سھ وضعیت را مرتب کنیماین

٢٢٨تا١٨٨%:۴برای نامیزانی % ٩۵ی محدوده-

٢٢٠تا١٨٠:برای دستگاه کامال میزان% ٩۵ی محدوده-

٢١٢تا١٧٢%:۴-برای نامیزانی % ٩۵ی محدوده-

از ٢١٢تا ١٨٨کھ میھمانطور
.٢٠٠ای با مقدار حقیقی یک بار سنجش نمونھ



اه نبودن دستگ/ی میزان بودنتوانیم در بارهنمی، )مثال باال(مدبھ دست آ١٩٢یک بار سنجدیم و 
.توانیم مقدار نامیزانی را حساب کنیمبکنیم و بھ ھیچ عنوان نمیقضاوتی 

را فقط EQAPھای : شودبھ این ترتیب پاسخ بھ پرسش آغاز این نوشتھ نیز روشن می
ھای ما نوسان دارند، این روش برسنجیم و چون روشیک بار می

٢٠کم دسترا EQAPی نمونھخواھیم خودمان را با میانگین ھمگروه مقایسھ کنیم، بایدمیاگر. نیست
:نامیزانی را حساب کنیمی زیر از رابطھبسنجیم، از آن میانگین بگیریم و سپسبار

Bias = mean – meanmean × 100
: نین استکھ چ" نامیزانی"رسیم بھ تعریف سرراست ھا میی ایناز ھمھ

.یک مقدار حقیقیحاصل از تکرار سنجش بھ تعداد زیاد با 

:چند نکتھ

 .
مواد/وروش

)Traceable ( گر ماده. باشندی مرجع اولیھ مادهیا /وروش قطعی بھ ا
:، آنگاهباشدھاییویژگیدارای چنین ارزیابی نامیزانی 

کنیم؛میزان المللیھای مرجع بینبھ روشھایمان را نسبت توانیم روشمی

ھای مرجع خواھند دیابی بھ روشکنیم قابل رھایی کھ برای بیماران گزارش میجواب
بود،

ھا و روشھای بھ دست آمده از آزمایشگاهجواب
خواھند بود؛) Commutable(پذیر خواھند بود و بھ اصطالح تبادل


.خوانند تفسیر کرده و بھ کار برندمیالمللیبین

 اگر
. )Harmonized(با اکثریت گروه ھستیم" ھماھنگ"توانیم مطمئن باشیم کھ می

.است یا نھ، نامشخص است" مقدار حقیقی"آیا میانگین گروه ھمان 



ھا در اگر پیش از شروع بھ شرکت در برنامھ
،) Standardization(" یکسان"ی برنامھ
مشخصھاییپس از آن شوند، و میزانھایی با مقدار حقیقی نمونھ وب  ا با تن

بودن آنبار برای آزمایشگاهمثال سالی یک
نامتوان ھدر بر

البتھ . استفاده کردی بررسی نامیزانیرامیانگین گروه بھای با مقدار حقیقی، ازفرستادن نمونھ
:**توجھ بھ این کھ و با * بھ شرط آنکھ 

از وه شوندبارھا سنجیدEQAPی ھمانطور کھ در باال آمد نمونھبھ شرط آنکھ * 
؛ھ شودمیانگین گرفتھا نتیجھ

و با توجھ بھ این کھ ** 
آن مادهسطح 

EQAP٢۴٠مثال اگر . داد
ی میزانفقط می،بشود٢۴٢تکرار سنجش ما برروی آن 

توھای باال مطمئن باشیم و نمیی جوابدر محدوده%)٠٫٨(
ی نامیزانی این روش در سنجش نمونھدر باره

.قضاوت کنیم

۵
ا را با روش تا از نمونھ١٠روزانھ حدود ،روزه

. ی مرجع و روش خودمان بھ فاصلھ
ی سنجش از مقادیر تا بشود و ھمچنین طوری انتخاب شوند کھ در سراسر گستره۴٠کم دست

. ط
. را ای حاصل از دو روش ھنتیجھ

بود از معادلھ٠٫٧۵ضریب ھمبستگی بیش از 
. گیری بالینی استفاده کنیمدر سطوح تصمیم

را بسنجیم و چنانچھ آزمون ی نزدیک بھ آن سطحنمونھ٢٠دود جداگانھ حگیری بالینیتصمیم
tنگینیاوجود اختالف را تایید کرد آنگاه با استفاده از اختالف م

.سطح را حساب کنیم


EQAPی سنجش آن آنالیتتوانیم مان بسنجیم، میبھ گروه

CVما
١٠توانیم با ، می%١دارد، مثال 

.از اختالف آن با میانگین گروه برآورد قابل قبولی از نامیزانی خودمان داشتھ باشیم

ی کنترل ی یک بار سنجش مادهبا ترکیب نتیجھEQAP وCVای میفقط، روش
.تعیین کنیمقرار دارد احتمال معین در آن را کھ نامیزانی ما با یک 



CVبشود و EQAP١۵٠ی ی 
% ٩۵میباشد آنگاه% ١٠روش ما 

: گرفتقرار می2CVی کردیم میانگین سنجش ما جایی در گسترهتعداد زیاد تکرار می

SD = CV ×X = 10% ×150 = 15

2 SD=30

150 – 30 = 120

150 + 30 = 180

باشد ١٢٠شده است؛ اگر میانگین ما کمترین مقدار یعنی ١۶٠با فرض این کھ میانگین گروه 
اشد ١٨٠% ٢۵-آنگاه نامیزانی ما برابر  ب

یعنی با یک بار سنجش نمونھ می. خواھد بود% ١٢٫۵ی ما نامیزان
%. ١٢٫۵تا % ٢۵-مقداری است بین % ٩۵کھ نامیزانی ما برای این روش بھ احتمال 

١۶٠ی را در مقابل نتیجھ١۵٠ی بود و ھمین نتیجھ% ۵آن CVاگر روش بھتری داشتیم کھ 
توانستیم چنین نتیجھ بگیریم کھ نامیزانی ما ورده بودیم، آنگاه میبرای میانگین گروه بھ دست آ

گستره نشدتربستھ%. ٣٫١تا % ١۵٫۶-مقداری است بین % ٩۵برای این روش بھ احتمال 
.استCVبھ دلیل کوچک بودن 

١٠،باشد و % ١روش ما CVاگر 
nCVگستره

شود و ١٠% ١برابر CVتقسیم میnرادیکال 
توانیم چنین نتیجھ بگیریم کھ می١۴٨بار سنجش بشود ١٠چنانچھ میانگین %. ٠٫٣٢شود می

٩۵ %-٨٫١ %-۶٫٩ .%
بار CV١٠ھمانطور کھ می

%٨تا ٧دسنجش استفا
.قدام کنیمطرف پایین نامیزان است و باید برای میزان کردن آن ا

 :
:عملکرد ما کمک کند باید

 ھماننددر ھر بار بیش از یک نمونھ بفرستد؛ مثالCLIA سطح بفرستد؛۵ھر بار


اند آ

استفاده کند؛ و

A1C
ی کنترل تجاری نمونھنمونھ



ی اندالمل/روش
.ھا را در مقابل یک مرجع معتبر ارزیابی کردھا و کیتروش

ی (تعیین کند IDMSمرجع ی بیمار را با روشمثال کراتینین سرم تازه
؛)٣بشود 

بعد و ؛
ھای بین است نتیجھ٢برای مقادیر باالی % ١۵برای کراتینین کھ CLIAجدول TEaدادن 
کاری بھ این کھ ھیچ گاهبرای پذیرفتن عملکرد آزمایشو؛را پذیرفتھ بداند٣٫۴۵تا ٢٫۵۵

.باشدنداشتھچند است گروه CVدستگاه و یا کیت ما چھ و چھ است، و میانگین گروه و 

با احترام، 

حسن بیات


