تخمین تورش  Biasو قابلیت تکرار با استفاده از نمونه های بیماران

Spreadsheet B, version 3

خالصه
این برنامه طراحی اوليه ای است برای تخمين تورش بين دو روش  . Biasدراین برنامه ميتوان ،از اندازه گيری های تکی و یا
دوتائی ( )single or duplicate measurementsاستفاده نمود.
همچنين در انتها ميتـوان قابليت تکرار روشها را نيز تخمين زد .نمودار توزیع و نمودار نقطه ای ای تفاوت ها نيزتهيه شده است

A scatter gram and relative and absolute difference graphs.
سوابق
اندازه گيری تورش یک متد در مقابل روش قبلی ،با استفاده از مقایسه نمونه های بيماران انجام ميشود.این مقایسه هيچ گونه
اطالعاتی درباره اینکه این روش در مقابل یک روش مرجع  Reference Methodدارای تورش ميباشد یا خيربدست نمی
دهد .با استفاده از اندازه گيری دوتائی نمو نه ای بيماران در طيف غلظتی ای که محدوده اندازه گيری روشها را بيوشاند ميتوان
تخمين خوبی از تورش وقابليت تکرار روشهابدست آورد.
طراحی برنامه
 20نمونه بيماربا غلظتهائی که محدوده اندازه گيری ویا محدوده های رایج کلينيکی را بپوشاند انتخاب کنيد.نمونه ها ئی با
موا ردشناخته شده تداخل ،مانند نمونه های ليپميک ،هموليز ویا یرقانی نباید استفاده شود.
هرنمونه باید به صورت دوتائی توسط هردوروش مقایسه ای(مرجع) و روش مورد ارزیابی ،اندازه گيری شود .در این برنامه از خوانده
های تکی نيز ميتوان استفاده نمود ولی بدیهی است دراین صورت نتيجه بدست آمده از اطمينان کمتری برخورداربوده وقابليت
تکرار نيذ قابل تخمين نخواهد بود.

نتایج را در خانه های مربوط درصفحه وارد نمائيد اگر از نمونه هارا بصورت تک خوانده اندازه گيری کرده اید برای روش تست
خوانده هارا دراولين ستون (  ) Eو برای روش مقایسه ای در اولين ستون (  ) Bوارد نمائيد.

توجه :نام و مشخصات سيستم ها وکميت مورداندازه گيری ميباید قبل از شروع محاسبات در خانه های  B12-E12و D10
واردشود.به عالوه حداقل و حداکثر محدوده اندازه گيری متد مقایسه ای نيز باید برای نموداروارد شود.مقادیر ازپيش تعيين شده
مانند  100-0ممکن است کامال نامربوط بوده و اطالعات نمودار راحذف نماید.

درجه بندی محورهای نمودارها بصورت خودکار تنظيم ميشود ولی هرگاه تعدادنتایج بسيار زیاد باشد افزليش ميزان حداقلی
محورهای نمودارمهم است.این عمل ازطریق روش استاندارد اکسل انجام ميشود.درجه بندی محورهای  Xو Yنموداربایدیکسان
باشد.
محاسبات
هميشه نمودارهارا جهت مشاهده خوانده های دورافتاده  outliersاحتمالی بررسی نمائيد
ابتدا ميبا ید درباره اینکه محاسبه با تک خوانده ها انجام شود یا با خوانده های دوتائی تصميم گيری نمود(.انتخاب درخانه های K3
و) K4
درصورت انتخاب محاسبه تک خوانده  ،فقط خوانده های ستون اول مورد استفاده قرار ميگيرند و خوانده های ستونهای Cو
Fمنظور نميشوند.
....
برنامه پارامترهای مهم آماری را محاسبه ميکند(.شکل ".)1ميزان رد کاذب "نتایج (  false rejection rate )αميتواند
بادرنظرگرفتن سطح اطمينان  %99و %95انتخاب شود %1:یا .α = %5
جهت تعيين اینکه آیا اختالف معنی داری بين نتایج دو روش وجود دارد یا خير ،آزمون Student s dependent t-test
اضافه شده است .این تست برمبنای اختالف مشاهده شده بين جفت خوانده هادر اولين ستون هرگروه ميباشد هرگاه از مدل
ارزیابی اندازه گيری تکی استفاده شده باشد .جمع بندی ارزیابی با استفاده ازواژه های "اختالف معنی دار Significant
 " differenceو"بدون اختالف معنی دار  " No significant differenceارائه ميگردد.
برای معتبر بودن  ، Student’s tdepالزم است اختالف ها  ،دارای توزیع نرمال باشند .و این موضوع مستقل از توزیع نتایج ویا
مشاهدات ،ميباشد .عالوه بر  ، Student s dependent t-testآزمون  Wilcoxon sign rankنيز انجام شده و مقدارp-
 valueاندازه گيری و گزارش شده است.
تعدادخوانده های در نظر گرفته نشده  missing dataنيزبطور جداگانه هم برای روش مورد بررسی و هم روش مورد مقایسه
گزارش شده است.
ميانگين های روشهای مورد بررسی و مقایسه ای محاسبه شده اند.ميانه و یا انحراف معيارتوزیع نتایج ميتوانند مورد انتخاب قرار
گيرند(M11).
 coverage factorضریب هم پوشانی و صدک باالئی upper percentileقابل تعيين ميباشند و صدک پائينی lower
percentileاز تقرق تفاوت صدک باالئی و100 %تعيين ميگردد .مقادیر پيشنهادشده ضریب هم پوشانی و صدک باالئی عبارتند
ازupper percentile 97.5 :

و k=2

ميانگين تورش  ،ميانگين اختالفهای نتایج هر نمونه از دوروش مقایسه ای و مورد بررسی است به جای آنکه اختالف نتایج ميانگين
هریک ازروشها مورد محاسبه قرار گيرد.تفاوت بين این دوروش تخمين ،فقط زمانی قابل توجه ميباشد که برخی ازمشاهدات و نتایج
در نظر گرفته نشده باشند . some observations missing.درصد تورش مربوطبرای هرنمونه در ارتباط با نتایج روش مقایسه
ای و ميانگين هریک از مشاهدات  ،محاسبه شده است.
تورش  ،به عنوان تفاوت بين متد مورد بررسی و متد مقایسه ای محاسبه شده است i.e. Test – Comparative
رگرسيون خطی معمولی  ordinaryمورد استفاده قرار گرفته است .رگرسيون ميـتواند با استفاده از ميانگين مشاهدات ،و یا از
اولين نتيجه از اندازه گيری های دوتائی  duplicate measurementsمحاسبه شود.این انتخاب از طریق کليد های  Yویا N
در خانه های  K3و  K4انجام ميشود.
اگر اندازه گيری ها دوتائی duplicate measurementsانجام شده اند ،عالوه برمقدار تورش  ،مقدار عدم دقت هرروش نيز
قابل محاسبه است.این محاسبه برمبنای تفاوت نتایج خوانده های دوتائی انجام ميشود.
رگرسيون اورتوگونال دمينگ) The orthogonal regression (Demingامکان وجود تغييراتی درنتایج درهردو متغير وابسته
) dependent (Yو غير وابسته ) independent (Xرا فراهم ميسازد ولی نيازمند مشخص نمودن مقدار نسبت λ ratio
 (SDtest/SDcomparative)2ميباشد .هرگاه اندازه گيری ها دوتائی انجام شده باشند λ ،ازاین خوانده ها محاسبه ميشود.و اگر این
مقدار بزرگ باشد ،رگرسيون دمينگ مورد استفاده قرار ميگيرد.هرگاه از اندازه گيری تک خوانده استفاده شده باشد امکان
جایگذاری انحراف معيار متغيرهای  Xو  Yدربرنامه ميسر ميباشد(.)Figure 1ویژگی عملکرد اندازه گيری  ،ممکن است از روش
دیگری تعيين شده باشد .اگر انحراف معيار در خانه های

 K19و  K20وارد شده باشدمجذورنسبت آنها به عنوان  λنشان

داده ميشود.
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Figure 1. Calculated statistics and options for manual input.

گزارش نتايج
عالوه بر جدول شکل  ، 1نتایج در سه نمودار نيز نشان داده ميشوند.در نمودار پراکندگی  ،نتایج همگی باهم نقطه گذاری شده اندو
خطوط عمودی خوانده ها را تقسيم بندی نمودهاند.استفاده کننده ميتواند هردو یا یکی از خطوط رگرسيون را برای نشان داده شدن برروی
نمودار انتخاب کند.ميانگين و ميانه نيز نشان داده ميشوند.
نمودارمنحنی اختالف به دوشکل ترسيم شده است ..یکی تفاوتهای مطلق و دیگری تفاوت های نسبی در ارتباط با ميانگين روشها را نشان
ميدهد.هرگاه روش مقایسه ای  ،یک روش مرجع باشد،بطور مثال با مقدیر کم عدم دقت ،توصيه ميشود مقایسه درمقابل نتایج روش مقایسه ای
مرجع انجام شده و از ميانگين دوروش استفاده نشود.
ميانگين تورش در قسمتهای مختلف و تورش مجاز محاسبه شده )(k x s(bias) of the total biasنشان داده شده اند.
شيب منحنی  slopeو اینترسپت

 slope and interceptبرای رگرسيون دمينگ و رگرسيون خطی و مقادیر عدم دقت نيز نشان

داده شده است.
کاربر ،مجاز به انتخاب خطوط رگرسيون در نمودار ميباشد.
ضریب همبستگی همواره محاسبه ميگردد.
محور پراکندگی برای فواصل غلظتی تنظيم شود .کاربر ممکن است تقسيم بندی نتایج را انتخاب کند.برنامه امکان انتخاب سه محدوده را برای

مقادیر مقایسه ای )(X

و مقادیر تست )(Yميسر ساخته است.همچنين امکان حذف انتهای توزیع روش مقایسه ای نيز وجود دارد.

تورش بين نتایج ،که توسط  t-testو با درجه آزادی )(dfمربوط محاسبه شده در هر قسمت نشان داده شده است .اگر از اندازه گيری دوتائی
استفاده شده باشد.عدم دقت قسمتها نيز گزارش شده است.
درجه بندی محورهای نموداربطور خودکار تنظيم ميشوند ولی اگرنتایج اعدادبزرگی هستند ،مهم است که درجه بندی از طریق افزایش مقدار

حداقل محور تنظيم شودby increasing the minimum value of the axis..
این تنظ يم با روش استاندارد اکسل امکان پذیر ميباشد.محور افقی و عمودی نمودار باید برابر باشند.

ارزيابی
وجود تفاوت معنی دار بين نتایج حاصل از دوروش اندازه گيری از طریق محاسبه  ، tdepدر (شکل  )1نمایش داده ميشود .جدول
ارزشهای وابسته به درجه آزادی

) (dfو ميزان رد کاذب

)، (امکان محاسبه ميزان فراوانی

 p-valueرا ميدهد

( بطورمثال

هرچه  p-valueکوچکتر باشد احتمال وجود تفاوت بين روشها بيشتر ميشود) .این ارزیآبی بر اساس  Student’s t-testانجام شده و
بااین پيش فرض است که اختالف بين نتایج تقریبا دارای توزیع نرمال هستند .در غير این صورت ارزیابی ممکن است دارای اعتبار نباشد.
نتایج آزمون  studentized p-value ، Wilcoxon sign rankوتفسير آن نيزارائه شده اند .اگر هردو ارزش فراوانی  ،بسيارمتفاوت
باشند) (according to Student and Wilcoxonارزش فراوانی مربوط به  Wilcoxonبيشتر قابل اعتماد است اگرچه که هردو
روش محدودیت های خود را دارند.

ميانگين وانحراف معيارنتایج بيماران و ميانگين تورش نسبی و تورش مطلق نيز همانطور که قبال گفته شد محاسبه ودر جدول نشان داده شده
اند.
از نقطه نظر پزشکی تفاوت معنی دار آماری احتماال مورد توجه نبوده و ارزیابی باید بيشتربرميانگين تورش تمرکز کند .نمودارهای تفاوت،
جزئيات زیادی رانشان ميدهد.ميانگين تورش هرقسمت partitionو کل خوانده ها نمایش داده ميشوند.انحراف معيار اختالفها نيز محاسبه
شده و نمایش داده ميشود.
اگر خط  TRENDدر هریک از نمودار های نسبی و یا مطلق تفاوتها افقی باشد ،نشان دهنده تفاوت پيوسته درمحدوده اندازه گيری است.در
این حال تورش در تخمين محدوده اندازه گير ی مفيد و قابل استفاده است.اگر این تفاوت پيوسته نباشد در اینحال تخمين تورش در قسمتهای
مختلف نتایج براساس روش مقایسه ای ميـواند انجام شود.این نکته در جدول به عنوان ” “uncertainty profileمحدود دیده ميشود.
همانطور که در شکل  2نشان داده شده است تا  3ردیف (غلظتی)را ميتوان در خانه های آبی تعریف کرد .کاربرميباید محدوده گزارش را در
خانه های  K22و M24تعریف کند.حدود قسمتها در تمام نمودار ها با خطوط عمودی نشان داده شده اند.
تعدادمشاهدات درهر قسمت  ،تعدادی است که توسط روش مقایسه ای در آن محدوده تعيين شده است.
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Figure 2. Partitioning of the measuring interval into three tiers

بررسی چشمی نمودار پراکندگی ،از نظر یافتن خوانده های دور افتاده احتمالی بسيار مهم است.شناسائی این خوانده توسط
نمودارهای متفاوت تسهيل شده و حداکثر اختالف بين خوانده های دوتائی را ميتوان در ستون های

 HوI

شناسائی نمود .

هرگاه خوانده ای دورافتاده تشخيص داده شد به راحتی ميتوان آنرا از جدول حذف نمود.
اگر تورش مطلق و یا نسبی "پيوسته " constantوجود نداشته باشداستفاده از پارامترهای رگرسيون در تخمين تورش اهميت
مييابد.اگر تورش کلينيکی معنی داری مشاهده شود روش ذکر شده برای ایجاد کاليبراسيون ممکن است کافی نبوده و دراین حال
برای محاسبه رگرسيون تعدادنمونه های بيشتری باید اندازه گيری شده وکاليّراسيون  2نقطه ای با نمونه بيماری که دارای مقادیر
غلظتی معلوم و قابل ردیابی بوده و توسط روش مرجع تعيين شده مورد استفاده قرار گيرد.

