
  حسابگرتداخلکار  روش
Interference  

  

  :توجه

  .نياز دارد Excelی  يا باالتر برنامه ٢٠١٠حسابگر به ويرايش اجرای اين ) ١

ا صفحه تھيه شده است، ممکن است ابعاد صفحه Excelی  چون اين حسابگر در برنامه) ٢ ده ھمسان ب ی  ی بازش
دازه. نمايشگر نباشد ر ان زودن ب ا اف ا کاستن ي ه ب ردن برنام آن را طوری  ی صفحه در اين صورت الزم است پس از باز ک

يم، می. تنظيم کرد که مناسب نمايشگر باشد ار نباش ن ک ه اي ور ب ار مجب يش از برای اين که ھر ب وان پ ه،  ت از کردن برنام ب
اره  را برداشت، صفحه را باز و اندازه Read-onlyتيک  -Readی آن را تنظيم و ذخيره کردو پس از بستن صفحه دوب
only زد تيک را.  

  

  ارزيابی تداخلی  در بارهچند نکته  

ه در ارزشيابی روش  ر يک روش سنجش  ھا، يکی از کارھا ارزيابی تاثير مواد مداخل الی ب  .استگر احتم
ر اساس الزامات  ه ب رای روش CLIAالبت ن بررسی را ب ھا  ھای ساخت شرکت الزم نيست آزمايشگاه اي

واد/کار و انجام دھد، اما چنانچه آزمايشگاھی روشی را خودش ساخته است يا اينکه در روش ا م ساخت  ي
ه آزمايشگاه به رغم اين، گاھی ال. شرکت تغييری داده است آنگاه بايد اين بررسی را انجام دھد زم است ک

رای روش ا ب دون  ھای ساخت شرکت حت ه ب ه ھا ک رھر گون ا را  آن یتغيي ار میھ ه ک رد ب داخل را  ب ز ت ني
اران در يک بيمارستان خاصی داروی يکه مثال در صورت.بررسی کند شود  استفاده میبرای برخی از بيم

ايد آن دارو استو اين احتمال مطرح  ه ش ر روی يک ک تب داخل داشته باشد اسیايمونو کي بايد ،خاص ت
داخلی آن ،ھای بيماران پيش از شروع به استفاده از آن کيت برای سنجش نمونه ر ت ر روی آن  دارو اث را ب

 .کيت بررسی کرد

هيک . کرد  ی مشکوک به تداخلتھيه مادهبرای انجام اين بررسی بايد يک محلول غليظ از   ه دو  نمون ای را ب
يم قسمت  ردتقس ی ک م معين ه و حج يظ مداخل ول غل الی محل ه  گر احتم هرا ب زود، و  يک قسمت از نمون اف

ر  .حالل اضافه کرد محلول غليظ، حجمی  اندازهبه ھمان  ، ديگر قسمتھمزمان به  ايش ب ام آزم پس از انج
داخ ھا را بررسی کرد تا روشن شود که آيا ماده ، اختالف غلظت آنلولهروی ھردو  ر ت ورد نظر اث لی ی م

 .داشته است يا نه

ه. با دو نمونه انجام دادکم  دستبررسی را بايد   ه ھمچنين بايد ھر يک از لول ا حالل  ھای دارای مداخل گر ي
 .ھا ميانگين گرفت جيد و از نتيجهبار سن ٣کم  را دست

ه  ه نمون ه ،حجم محلول غليظافزوده شده ب ا زمين ه باشد ت م حجم نمون داکثر يک دھ د ح ه عوض  باي ی نمون
ه، حجم پس از افزودن ای زياد باشد که  بنا بر اين، بايد غلظت محلول به اندازه. نشود ه نمون دکی از آن ب ان

ه ه گر  غلظت مداخل ده شوددر نمون ه ممکن است دي ه بيشترين حدی ک د ب رای برس ثال ب يد بررسی ؛ م اس
ه،  بايد ،آسکوربيک ه نمون داری از آن ب زودن مق اسيد  غلظتغلظت محلول غليظ آنقدر باشد که پس از اف

ر دسی ميلی ١۵ آسکوربيک در نمونه به رم ب دليتر  گ ه. برس ول مداخل رای حساب کردن غلظت محل گر،  ب
يد آسکوربيک. بايد ضريب رقت نھايی را در غلظت مورد نظر ضرب کرد ال اس رای مث چنانچه  ،مثال ب

ه غلظت )٢٠: ضريب رقت(ميکروليتر نمونه  ٩۵٠ميکروليتر محلول غليظ به  ۵٠يم با افزودن بخواھ ، ب
ر دسی ميلی ٣٠٠ليتر برسيم بايد محلول غليظ اسيد آسکوربيک  گرم بر دسی ميلی ١۵ رم ب ه شودليتر  گ  تھي

ه تھيه"توان از حسابگر  البته می. )١۵×  ٢٠( يظ مداخل تفاده ک" گر ی محلول غل ز اس ال . ردني ورد مث در م
 :ھای مربوط، نتيجه نمايش داده خواھد شد باال پس از وارد کردن اعداد مورد نظر در خانه

  



  
  

  روش استفاده از حسابگر تداخل 

دار  در مثال زير اثر تداخلی ھموليز. شود روش استفاده از اين حسابگر با يک مثال بيان می ه مق ب
  .بر روی يک روش سنجش کراتينينبررسی شده است ليتر گرم بر دسی ميلی ۵٠٠

ه را  کم دو نمونه را بررسی کرد و دست ھمانطور که گفتيم بايد دست ار سنجيد ٣کم ھر لول ن  .ب اي
  .بار سنجش است ۵ستون برای وارد کردن نتايج تا  ۵نمونه، و  ١٠رديف برای  ١٠حسابگر دارای 

ه از افزودن ھموليزات نمونه انتخاب شده است و پس ٣در اين مثال،  ه لول و آب مقطر ھای اول  ب
ده است ۶ ، بر روی ھردومھای  به لوله راتينين انجام ش ايش ک ار آزم ه سه ب ه  شکلدر . لول ايج ب ر نت زي

ه دست آمده از سنجش لوله دون مداخل ه گر ھای ب هگر ودارای مداخل ده است در خان وط وارد ش در . ھای مرب
انگين  تون آخر ھر قسمت، مي تون سمت چپ س ده است، و در آخرين س ايش داده ش ايج ھر رديف نم نت

  :شود ھای دو قسمت ديده می اختالف ميانگين
  

  
  

  

ه تداخلی ھموليز  ی نمايش داده شده ميانگين بگيريمتاثيرھا اختالف چنانچه از بر سنجش کراتينين ب
ام و نتيجه دست می ن محاسبه انج داخل، اي د؛ در حسابگر ت وان  آي ل عن فيد طرف راست مقاب در جدول س

  :ديده ميشود" تداخل"
  



  
ه  ٠.٣٧٣عدد  ن معناست ک ه اي ال ب وليزدر اين مث دار ھم ن مق زايش  ،اي ه طور متوسط سبب اف ب

  .ليتر در جواب کراتينين ميشود گرم بر دسی ميلی ٠.٣٧حدود 

ه برای داوری در باره ا ن م است ي داخل مھ دار ت ن مق ا اي د ،ی اين که آي اثير آن را در سطوح  باي ت
رد تصميم ه ک از مقايس ل مج ای ک ا خط دول . ب از در ج ل مج ای ک ه  CLIAخط راتينين ب رای ک ب

  :صورت زير بيان شده است

Target value ± 0.3 mg/dL or ± 15% (greater) 
رای غلظت ٠.٣ليتر خطای کل مجاز  گرم بر دسی ميلی ٢ھای زير  يعنی در غلظت ھای  است و ب

  .است% ١۵برابر  ٢ر از باالت

االی (ليتر  گرم بر دسی ميلی ٠.۵، ھمانطور که پيداست برای سطح تصميم در مورد اين مثال حد ب
راتينين (ليتر  گرم بر دسی ميلی ١.۵و نيز سطح تصميم ) نوزادان و شيرخواران طبيعیکراتينين االی ک حد ب

وليز سبب خطايی ه  با توجه به اين ک.است ٠.٣خطای کل مجاز )طبيعی بزرگساالن داخل حاصل از ھم ت
ی  ه بزرگ ی ٠.٣٧ب ر ا م از بزرگت ل مج ای ک ه از خط ود ک نش ر اي ا ب نجش  ست و بن رای س ن روش ب اي

  .قابل قبول نيست ھای دارای اين مقدار ھموليز نمونه

فيد رنگ را کامل  د جدول س د باي ام دھ ا انج رای م ابگر، مقايسه و داوری را ب ه حس ن ک رای اي ب
وان .کرد ه وجود دارد TEaدر اين جدول مقابل عن رای آن . "واحد"و  "درصد": دو گزين ه ب ن دو گزين اي

ه شکل درصد است  است که بتوان خطای کل مجاز را به شکل نظر وارد کرد؛ وقتی خطای کل مجاز ب
د آن ر" درصد"بايد آن را جلوی عنوان  دار معين است باي رد، و وقتی خطای کل مجاز يک مق ا وارد ک

د عدد  ١.۵و  ٠.۵برای سطوح تصميم  ،در مورد اين مثال. وارد کرد" واحد"مقابل عنوان  ه  ٠.٣باي را ک
رد؛ در " واحد"خطای کل مجاز اين سطوح است مقابل عنوان  د آن وارد ک ده خواھ ر دي صورت نمای زي

  : شد
  

  



د  گرم بر دسی ميلی ٣تاثير اين مقدار تداخل را در سطح تصميم اگر بخواھيم  يم، باي ليتر بررسی کن
االتر از خطای  ابتدا خطای کل مجاز را برای اين سطح حساب کنيم؛ با توجه به اين که برای غلظت ھای ب

  :است% ١۵کل مجاز 

15% * 3 = 0.45 mg/dL 

ن سطح  رای اي از ب ل مج ای ک ر دسی ميلی ٠.۴۵خط رم ب ود میليتر  گ ای ناشی از . ش ون خط چ
داخل  ی ميلی ٠.٣٧(ت ر دس رم ب س می) ليتر گ ت پ ر اس طح کمت ن س از در اي ل مج ای ک وان در  از خط ت

دار صورت وجود  رای سنجش کراتينيناين مق ن کيت ب ايج اي ه نت وليز ب رد ھم اد ک اال اعتم م . ھای ب از ھ ب
رد ،برای اين که حسابگر رای ا. کار محاسبه و داوری را انجام دھد بايد جدول سفيد رنگ را کامل ک ن ب ي

پر کردن  از پس. وارد کرد" درصد"ی  را مقابل گزينه ١۵مثال، اين بار بايد برای خطای کل مجاز، عدد 
دد  نمايان می" سطح تصميم"عنوان TEaاين خانه، زير عنوان  د ع ال باي ن مث رای اي ه ب را در آن  ٣شود ک

 :پس از وارد کردن اطالعات خواسته شده، نمای زير ديده خواھد شد. وارد کرد
  

  
ی گزارش، اطالعات مربوط به بررسی را تايپ کرد و سپس از آن  توان با مراجعه به صفحه در پايان بررسی می

  .چاپ گرفت

 

  

 نکته 
امانمند ثابت  گاھی بيان می رای شناسايی خطای س  Constant)شود که بررسی تداخل راھی است ب

SE) . ارت است ايج  اختالف متوسطچنين بيانی درست نيست؛ چرا که معنای خطای سامانمند ثابت عب ين نت ب
دار  بازهمستقل از غلظت آناليت در سراسر ، و اين اختالف يک روش با نتايج روش مرجع ی سنجش به يک مق

همثال ممکن است يک روش سنجش گلوکز در مقايسه با روش مرجع، ھ. شود ثابت ديده می ا را  ی جواب م ه ھ ب
قابل پيش بينی است و به اصطالح با برنامه رفتار رفتاری اين خطا چون . واحد باالتر بخواند ١٠ طور متوسط

دازه  بازه است و در سراسرآناليت شود، و چون مستقل از غلظت  ناميده می)" منظم(سامانمند "کند  می به يک ان
  .شود خطای سامانمند ثابت میروی ھم شود؛  ناميده می" ثابت"، است

امانمند ثابت می د يکی از داليل خطای س ن باشد  توان ورد بررسی خودشاي وکز م ه معرف گل جذب  ک
ه که اين مقدار جذب را از جذب نھايی ھمه نگذاريم)Blank( ؛ اگر شاھد معرفداشته باشدنوری  م  ی نمون ھا ک

  .انجامد ھا می ی نمونه در غلظت محاسبه شده برای ھمه کند، آنگاه چنين افزايش جذب ثابتی به افزايش ثابتی

ان  سامانمند ثابت، خطايی خطای  ه گريب هاست ک ه ی ھم ا را می نمون رد ھای م ا خطای ناشی از  .گي ام
ه ی نمونه گرفتاری ھمه ،تداخل ه ھا نيست بلکه عامل مداخل ا در برخی نمون ته  گر ممکن است تنھ ھا وجود داش
ه ؛ما ھموليز باشد یھا ی نمونه مثال بنا نيست ھمه. باشد اھی نمون د  بلکه چون ممکن است گ وليز شود باي ای ھم

  .تواند بر جواب تاثير داشته باشد يا نه بررسی کنيم که آيا ھموليز می



داخل  اھی بررسی ت رایعلت اين که گ وان راھی ب ه عن شود آن  میمطرح بررسی خطای سامانمند  ب
رای غلظت است که خطای ناشی از مداخله ه است و ب اگون ثابت است؛  گر نيز مستقل از غلظت نمون ھای گون

ر دسی ميلی ٧٠٠يعنی مثال اگر  رم ب زايش يک نتيجه گ ه  ٣٠از  HDLی  ليتر تريگليسريد سبب اف شود  ۴۵ب
ر  HDLای با غلظت  ، ھمين مقدار تريگليسريد در نمونه)واحد افزايش ١۵( ه نتيجه سبب می ۵۵براب ی  شود ک

وم  چنينتداخل  در مورد" خطای ثابت"مفھوم  ).واحد افزايش ١۵باز ھم (به دست آيد  ٧٠ است که کامال با مفھ
ه . خطای ثابت سامانمند فرق دارد م جالب اين جاست ک اقی ھ وم خطای اتف ه يک مفھ داخل ب خطای ناشی از ت

رد و در مقايسه ھا را می ھست چون ھمانطور که گفته شد به طور اتفاقی گريبان برخی از نمونه ا ی روش گي  ،ھ
ا روش مرجع می سبب افزايش پراکندگی اختالف نتيجه ا ب اب . شود ھای روش م ه در کت ل است ک ين دلي ه ھم ب

Tietz  خطای سامانمند اتفاقی؛ "برای خطای ناشی از تداخل عنوانRandom Constant Error " ار ه ک ب
ه طور  ه ب ی خطايی ک ده است؛ يعن ه ش اقی"گرفت ه" اتف ده می در برخی نمون زايش خطای شود  ھا دي و سبب اف

  .نجش در نمونه استاما مقدار آن ثابت و مستقل از غلظت آناليت مورد سشود  ھا می اتفاقی در اختالف نتيجه
  
  

  با احترام، 

  حسن بيات

٢٨/٩/١٣٩٢  

  


