به نام حق
تخمين عدم دقت بااستفاده ازANOVA
معرفي
مقدار پراکندگی ياعدم دقت اندازه گيري تعدادمحدودي از مشاهدات را ميتوان از طريق طراحی برنامه
 ANOVAيکطرفه تخمين زد.
اين شيوه امکان دستيابی به اطالعات عملکردي يک اندازه گيري را ازطريق تخمين پراکندگی نتايج دريک سري
Within and between series variation
وبين سري هاي مختلف اندازه گيري  ،فراهم مينمايد.
اين برنامه از الگو وروش محاسباتی

 CLSI EP 15A2استفاده می نمايد .محاسبات با استفاده از برنامه

 EXCELبه آاسانی انجام شده و در اين صفحه امکان مقايسه عدم دقت با ادعاي سازنده نيز گنجانده شده است .
مقدمه
الزام استفاده از روش Anova

،انجام اندازه گيري هاي مکرربرروي يک نمونه است .هر سري اندازه گيري ،

ميتواند در زمانهاي مختلف و يا تحت شرايط مختلف انجام شود .هدف ايجاد شرايطی است که که تخمين
واريانس رادريک سري اندازه گيري ،بين سري هاي مختلف اندازه گيري و مجموع آنها را فراهم کند.
 Repeatabilityمقدارعدم دقتی است که در شرايط قابل تکرارو بدون تغييرات از قبل پيش بينی شده در
برنامه  ،تخمين زده شود .اين مقدار به عنوان ميانگين انحراف معيار درهر سري هم نشان داده ميشود و
معموال"عدم دقت درون سري "خوانده ميشودWithin-series imprecision .
در ، Anovaواريانس ( Repeatabilityمجذورمقدارعدم دقت ) Repeatabilityمجذورميانگين دريک سري
اندازه گيري است همانطور که در جدول  1نشان داده شده است[MSwithin] .
عدم دقت بينابينی ), intermediateدر شرايطی محاسبه شده است که تغييري در انجام اندازه گيري اتفاق
افتاده باشد مانند تعويض کاليبراتور و يا معرف و يا حرارت  .اين واريانس همچنين به عنوان "واريانس بين سري
اندازه گيري" نيز خوانده ميشود.

between series variance

ازانجا که واريانس بينابينی يا مقدارعدم دقت بينابينی (the [MSbetween] as defined in table 1
 ) Mean Squareشامل عدم قطعيت ناشی از واريانس يک سري  ،نيز ميشود بنابراين بايد تصحيح گردد.

واريانس بينابينی خالص شده

(،که همچنين به عنوان تخمين بدون تورش  biasواريانس بينابينی ،

نيزخوانده ميشود) ازطريق فرمول زير بدست می آيد:

واريانس کل ،يا واريانس مجموع واريانس هاي درون سري و بينابينی است .انحراف معيارکل ؟ ،نيز ريشه دوم
واريانس کل ميباشد.
عدم دقت کل (عدم دقت درون آزمايشگاه يا عدم دقت يک ابزار) که با انحراف معيار يا ضريب انحراف معيار
عنوان ميشود معرف مجموعه استاندارد عدم قطعيت اندازه گيري است و ميبايد در صورت درخواست آماده باشد
طراحي و محاسبات
نمونه مورد استفاده می تواند نمونه انباشته بيماران و يا هر ماده مرجع مناسب ديگري باشد ..اندازه گيري ها بايد
درپنج  5سري پنج تائی( مجموعا تعداد 25اندازه گيري) انجام شود.

تعداد بيشتراندازه گيري  ،موجب

اطمينان بيشترميگردد.
درجه هاي آزادي ( ) dfدر اطمينان از تخمين هاي آماري تعيين کننده است( .جدول. )1
درجه آزادي براي واريانس بين سري ،برابر با تعدادسري(  ) kمنهاي يک است .و ( ) dfبراي واريانس درون
سري  within series ،برابر با تعدادکل اندازه گيري ها (  ) Nمنهاي تعدادسري ،می باشد(جدول. )1

توضِيح نرم افزار
خانه هاي با محدوده آبی جهت وارد نمودن خوانده ها تعيين شده اند ونتايج محاسبات در خانه هاي بامحدوده
قرمز نشان داده ميشوند.در اين صفحه امکان وارد نمودن خوانده هاي اندازه گيري دو ماده در  10سري کار و با
ده بار تکرار در هر سري فراهم آمده است ( 100اندازه گيري) .و برنامه پاسخگوي تعداد متفاوت و سري هاي
مختلف اندازه گيري نيز می باشد.
براي انجام محاسبات ،خانه هاي

C7

و

M7

حتما می بايدمعرفی شوند( .نام سيستم يا ماده مورد ارزيابی)

 .نتايج اندازه گيري هر سري کار ،را دريک ستون وارد نمائيدو هر ستون رافقط براي يک سري کار استفاده
نمائيد .هنگاميکه دوسري خوانده در ستونها وارد شده و مورد اندازه گيري نيز تعريف شده باشد )،خانه

هايM7

ويا  ) C7محاسبات آغاز ميشود .
درذيل هرستون  ،ميانگين گروه ،انحراف معيار و ضريب انحراف گروه و تعداد خوانده هامحاسبه ومشاهده ميشود.
نمودار  ،نشاندهنده نتايج اندازه گيري در محدوده

(  ±1انحراف معيار  )sويا ( ±1

انحراف معيار  sو يا خطاي استاندارد ميانگين (.SEM
شود .

 Q47ويا( G47

(SEM

می باشد.

از دو گزينه مورد نظر ميبايد انتخاب

”“ purified” between series variance

واريانس تصحيح شده(خالص شده ) بين سري هاي کار ،

انحراف معيار و ضريب انحراف معيار( پس از تصحيح دخالت هاي درون سري ) در جدول سمت راست گزارش
شده اند.

اگر مقادير قابليت تکرار و عدم قطعيت مورد انتظار معلوم باشند ميتوان آنهارا در قسمت پائين در ستونهاي Yو
 Zواردکرد( .شکل )3
نتايج با استفاده از روش آماري

 𝑥 2ومطابق مرجع  CLSI EP15 A2گزارش ميگردند.

همانطورکه گفته شد مقادير ادعائی قابليت تکرار درون آزمايشگاه Claimed Repeadibility and

 intralaboratory SDرا ميتوان به شکل انحراف معيار ويا ضريب انحراف معيار در محل مشخص شده وارد
نمود.اگر هردو کميت CVو ,SDواردشوند ،در محاسبه SDاستفاده خواهد شد.
در صورت وارد نمودن مقدارضريب انحراف معيار ،مقدار انحراف معيار SDبااستفاده از ميانگين کل محاسبه
ميگردد(شکل)3

) False rejection rate(αمقدار مثبت کاذب ( ) 1 - αيا  α - 100 %می باشد .به عبارتی مقدار αمعادل1
يا  %5ميباشد
جمع بندی
جمع بندي ارزيابی با عنوان قابل قبول ويا مرورمجدد گزارش ميشود .زمانی که ادعاي سازنده درمورد مقدار
عدم دقت درارزيابی انجام شده ،تائيد گردد واژه قابل قبول گزارش ميگرددو هرگاه مقدارعدم دقت بدست آمده
از مقدار عدم دقت ادعائی سازنده بيشتر باشد خوانده ها جهت مرور مجدد سازنده  Accpet/Reviewعرضه
خواهدگرديد.
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