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وجیمزوستگارددکترحسن بیات استن وستگارد،



جلساتهدف اصلی این 

بخش های تغییر نگرش ما نسبت به مقوله کنترل کیفیت در

کمی آزمایشگاه 



فرایند ، آنالتیکال پست، فرایند پری آنالتیکال دربرگیرنفرایند کیفیت تضمین 

.آنالتیکال می باشد

 قبل از آزمایشpre analytical

 درصد46-68خطا سهم

 حین آزمایشAnalytical

 درصد7-13سهم خطا

 از آزمایش بعدpost analytical

 درصد18-47سهم خطا
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:دکتر وستگارد

طراحینیازمندکیفیتیافتن به دست 
:استبرنامه ریزیو 

نظرتعیین کیفیت مورد: ابتدا

وارد نمودن آن کیفت: سپس

درون فرآیند انجام آزمایش

پایش کیفیت :درنهایت
ایجادشده 



مرور برخی مفاهیم



میزان ها

(:True Value)میزان درست•

.ودمیزان واقعی یک آنالیت در نمونه که با روش قطعی تعیین می ش•

(:  Target Value)میزان هدف•

یگزینی میانگین نتایج حاصل از اندازه گیری مطلوب یک آنالیت که جا•
.قابل دسترسی برای میزان درست در آزمایشگاه است

(:Measured Value)میزان اندازه گیری شده•

میزان اندازه گیری یک آنالیت با یک روش معمول آزمایشگاهی•

(Observed Value)میزان مشاهده شده•



(Bias)وتورش(Trueness)صحت/درستی

Trueness:ری نزدیکی میانگین نتایج حاصل از اندازه گی
.می باشدهای تکراری یک آنالیت ومیزان درست آن 

ا را تورش ی*تفاوت بین این میزان متوسط ومیزان درست 
Biasگویند که انعکاسی ازمیزان خطای نظام مند(SE) روش

.اندازه گیری می باشد

 در عمل معموال امکان دسترسی به میزان کامال درست
میزان مرجع "وجود ندارد وبه جای آن ازیک 

استفاده می (Accepted reference value")موردقبول
.ستکنیم که میزان درستی است که درعمل قابل تعیین ا



(  Accuracy)درستی/صحت

Accuracy :

غلظت به نزدیکی نتیجه حاصل از یکبار اندازه گیری آنالیت واشاره 

.درست آن آنالیت دارد

Accuracyرد تحت تاثیر هردو خطای نظام مند وتصادفی قرارمی گی

.می باشد( TAE)خطای آنالیتیکال کلودرنتیجه انعکاسی از 

Accuracy عدم قطعیت بطور معکوس با(Uncertainty ) ارتباط

.دارد

ه نگران مفهوم عدم قطعیت برای استفاده کننده نهایی نتایج می باشد ک

.  خطای کل آزمایش فارغ از تصادفی یا نظام مند بودن آن هستند



(Imprecision)وعدم دقت(Precision)دقت 

:دقت 

میزان نزدیکی نتایج حاصل ازآزمایشهای تکراری اندازه 

گیری یک آنالیت در یک نمونه با یک روش ودر شرایط 

مشخص

برای بیان دقت یک روش معموال از معیارهای آماری عدم 
یا درصدضریب (SD)دقت شامل انحراف معیار 

.استفاده می شود(CV)تغییرات

.است( RE)عدم دقت انعکاسی از خطای تصادفی



accuracy (of measurement) 

Closeness of the 
agreement between the 
result of a measurement 
and a true value of the 
measurand .

 trueness (of measurement) 

Closeness of  agreement     
between the average value 
obtained from a large series 
of test results and an 
accepted reference value 
NOTE: The measure of 
trueness is usually expressed 
in terms of bias .
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توزیع نرمال

Guassian distribution

وقتی در یک مجموعه نتایج 

بطور قرینه در اطراف 

میانگین پخش شده باشند ،

.توزیع نرمال است

در توزیع نرمال میانگین ، 

میانه و نما  بر هم منطبق 
.هستند



( Standard deviation )انحراف معيار

انگین روشي براي محاسبه پراکندگي نتایج در اطراف می•

که با نتایج گروه هم واحد بوده و از جذر واریانس 
. بدست مي آید
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(تغییرات)ضريب انحراف
Coefficient of variation /CV

 میانگینبیان انحراف معیار نسبت به

meanCV % = SD× 100 /
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CV%
شاخص بهتری از عدم دقت سیستم 

.اندازه گیری، ارائه می دهد



(Random error)خطای تصادفی
معیاری از تفاوت مقادیر حاصل از اندازه گیری تکراری یک آنالیت 

.در یک نمونه با یک روش ودر شرایط مشخص است

این خطا میزان مشخصی نداشته وقابل پیش بینی نیست وممکن است 

.مثبت ومنفی باشد



(1)منابع خطای تصادفیشایعترین 

نوسانات دما

نوسانات جریان الکتریکی

نوسانات منابع نوری

وجود حباب هوا در پیپتورنمونه ، معرف و....

مخلوط نشدن اجزای واکنش بصورت کامل

شرایط ناپایدار انکوباسیون



(2)منابع خطای تصادفیشایعترین 

 نوسانات کاری کاربر هنگام برداشت نمونه ومعرف

عدم رعایت زمان های واکنش

نوسانات سرنگ ها وپروب ها

نوسان در زمان قرائت نتایج آزمایش

اشکال در نوک سمپلر

و.....



(Systematic error)خطای نظام مند
معیاری از تفاوت مقادیر اندازه گیری تکراری یک آنالیت ومیزان 

.درست آن می باشد

اعتماد قابل میزانی عمال به دلیل عدم دسترسی به میزان درست از 
.محاسبه این نوع خطا استفاده می شودبرای 

.خطاهای نظام مند همیشه یک جهت دارند وقابل پیش بینی می باشند



(SE)انواع خطاهای نظام مند

(:Constant systematic error)خطای نظام مند ثابت-1

.درهرغلظت ازآنالیت به میزان مشخص وثابتی وجود دارد

 Proportional systematic)خطای نظام مند نسبی-2
error:)د باعث می شود میزان اندازه گیری شده آنالیت درص

.شدیا نسبت مشخصی کمتر یا بیشتر از میزان درست با









معادله خط رگرسیون

Y= a + bX

Y= 5 + 1.1X
90محاسبه بایاس در محدوده تصمیم گیری 

Y= 5 + 1.1*90
Y=104

برحسب واحد آنالیت Bias=104-90=14

Bias%=14/90*100=15.5%





سوال؟

یت که خطای نظام مند ثابت اندازه گیری یک آنالدرصورتی 
7mg/dL + چه باشد در %7-باشد وخطای نظام مند نسبی

ا هم غلظتی ازآنالیت میزان اندازه گیری شده ومیزان درست ب

برابرند؟



 100درغلظت : جوابmg/dL



(1)شایعترین منابع خطای نظام مند

تغییر شماره سری ساخت کیت ، مواد یا کالیبراتور

عدم تهیه مناسب معرف ها ومحلول ها

تعریف نادرست مقدار کالیبراتور

عدم ثبات غلظت کالیبراتور

ر تغییر تدریجی ماده موثره معرف تحت تاثیر دما ، نو

ومجاورت با سایر مواد مثل بافر مربوطه

عدم نگهداری مناسب معرف وکالیبراتور



(2)شایعترین منابع خطای نظام مند

عملکرد نامناسب سمپلرها وپیپتور دستگاهها

تغییر دردمای انکوباتور وفضاهای واکنشی

تغییر در شدت منبع نور

کالیبراسیون نادرست سیستم

نگهداری نا مناسب ابزار وتجهیزات

بالنک نامناسب

و...



(Random Systematic Error)خطای نظام مند تصادفی

اثیر نتایج اندازه گیری یک آنالیت در مورد یک نمونه تحت ت

عوامل مداخله گرقرار می گیردومنجر به ایجاد یک تورش 

.مثبت یا منفی در نتیجه این نمونه می گردد

تداخالت مربوط به نمونه ها* 



(Gross error)خطای برجسته

این نوع خطاها در واقع باید در گروه اشتباهات یا

(Mistake)طبقه بندی شوند.

راحتی این گروه از اشتباهات باروشهای کنترل کیفی آماری ب

.قابل کشف نیستند

عدم تهیه مناسب مواد ومحلولها ویا انحالل نامناسب نمونه 

.های لیوفلیزه می تواند منجر با اینگونه خطاها گردد



میزان هدف قابل اعتماد را چگونه بدست آوریم؟

آزمایش تکراری آنالیت موجوددر یک نمونه کنترل تجاری -1

توسط آزمایشگاههای استفاده کننده از روش اندازه گیری 

(ارزیابی خارجی کیفیت)یکسان

ه آزمایش تکراری آنالیت موجود در یک مخلوط سرمی تاز-2

رای توسط آزمایشگاههای استفاده کننده از روشهای مختلف ،ب

یری آنالیتهایی که نتایج آنها نباید وابسته به روش اندازه گ
(.سرید،کراتینین،کلسترول وتری گلیHbA1cمانند گلوکز،)باشد



میزان هدف قابل اعتماد را چگونه بدست 

(ادامه)آوریم؟

استفاده از نمونه های تجاری که مقادیر هدف آنالیتهای آنها -3

در شرایط مطلوب(بستهسیستم )مورد نظربرای کیت ودستگاه 

.توسط تولید کننده این نمونه ها تعیین شده است

آزمایش نمونه های بالینی با دو روش :مقایسه روشها -4

مورد بررسی وروش مرجع وتعیین اختالف آنها



(TAE)خطای کل آزمایش

Total Analytical Error

برابر با مجموع خطاهای نظام مند وتصادفی آزمایش مورد 
.نظر می باشد

در واقع خطای کل نشان می دهد که وقتی در بدترین حالت 
اجزاء تصادفی ونظام مند خطا در یک جهت قرار دارند 

.بزرگی خطاها چقدر است

ل خطای کفقط یک بار انجام دهد اگرآزمایشگاه هرآزمایش را 
بیان CVیا SDومضربی از میزان  Biasبه صورت مجموع 

درصد 95می شودکه این مضرب برای دامنه اطمینان 
.  می باشد2درحدود عدد 
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فرمول کلی خطای کل

TAE = B + Z*CV

%TAE = |%B| + Z*CV

بسته به مقدار مجاز جواب نادرست

Z مجاز خرابیمقدار

1 32%

2 5%

3 0.3%

1%

0.1%

0.0000002%

2.6

3.3

6

TE = |B| + 2SD







انواع کاربردی دقت در آزمایشگاه

1-Within-run precision

2-Between-run precision

3-Interlaboratory precision



دقت درون دور-1

Within-run precision*

اندازه گیری دقت یک روش طی یک دوره زمانی کوتاه 

ودرشرایط یکسان از نظر کارشناس،روش،معرف،دستگاه 

وشرایط کار

Repeatability 



دقت بین دور

Between-run precision

دقت روش اندازه گیری یک آنالیت در داخل یک آزمایشگاه 
ودر شرایط متفاوت از نظر کارشناس،تغییرشماره ساخت 

معرف وکالیبراتور طی مدت زمانی نسبتا طوالنی می 
این مدت زمان باید آنقدر طوالنی باشد که به خوبی عدم .باشد

.دقت حاصل از تغییرات مذکور را منعکس کند

:نامهای دیگر

(Intermediate precision)دقت حد واسط 

(Within-laboratory)دقت درون آزمایشگاهی 

(Long-term)دقت طوالنی مدت



دقت بین آزمایشگاهی

Interlaboratory precision

اشاره به اندازه گیری تکراری یک آنالیت در یک نمونه 

.کنترل وبا یک روش درآزمایشگاههای مختلف دارد



نکته

یکی از راههایی که در آزمایشگاه ما برای کاهش خطا •

ه استفاده می کنیم تکرار آزمایش برروی همان نمونه یا ب

این مورد .)عبارتی چند بار انجام دادن آزمایش است

درآزمایشهای به روش االیزا حتی در خود دستگاه هم به 

عنوان یکی از پیش فرضهای قابل انتخاب آورده شده 

هدف از تکرارآزمایش در واقع کاهش خطای (.است
.تصادفی می باشد





 پاسخ مثبت است.

 دقت در این حالت به اندازه جذر تعداددفعات افزایش

.استآزمایش 

 اگرn  را تعداد دفعات تکرار در نظر بگیریم خواهیم

:داشت

CV%=
𝐶𝑉%

𝑛
(بار تکرارnپس از )



سوال ؟

در .درصد است 7میزان عدم دقت یک روش اندازه گیری•

صورتیکه آزمایش به صورت دوتایی انجام شود 
CV%چقدرخواهد بود؟



پاسخ

ا کاهش عدم دقت حاصل از تکراریک آزمایش نسبت عکس ب

قت به عبارتی میزان افزایش د. جذر تعداددفعات آزمایش دارد
.در این حالت به اندازه جذر تعداددفعات آزمایش است

𝐶𝑉𝑑𝑢𝑝=
𝐶𝑉%

2
=
7%

2
=%5



سوال

CV   می باشد با چند بازآزمایش می % 4یک روش آزمایش

رسید؟% 1و%2معادل CVتوان به 



پاسخ

4

𝑛
= 2 𝑛 = 4

4

𝑛
= 1 𝑛 = 16



برابری دقت یک روش آزمایش 10برای افزایش 

تست را چند بار باید تکرارکنیم؟

• 𝑛 = 10

• n=100



تعریف ساده برای کیفیت آزمایش 

چیست؟



جواب آزمایش خوب باشد



درآزمایشگاه ما می خواهیم کارخوب 

و با کیفیت انجام دهیم ولی چطور؟



:دکتر وستگارد•

مند دست یافتن به کیفیت نیاز•
:استبرنامه ریزیو طراحی

رد تعییییین کیفییییت میییو: ابتددددا
نظر

وارد نمیییییییودن آن : سدددددددپس
جیام کیفت به درون فرآینید ان

آزمایش

به بعد از ایجاد کیفیت ،اقدام•
پایش کیفیت می کنیم



تعیین برنامه پایش کیفیت

:تعیین ویژگی کیفیت مورد نظرشامل -1

خطای مجاز ،حداکثر دفعاتی که می توانیم بیرون محدوده 

یعنی نامیزانی و )خطای مجازباشیم ،ویژگی های روش سنجش 

...(انحراف معیارو

آیا آن روش می تواند این )ارزشیابی روش اتخاذ شده -2

(.ویژگی ها را تامین کند و کار با کیفیت ارائه دهد

(یفیتیا کنترل کپایش کیفیت تعیین برنامه )حفظ کیفیت-3

ارتقای کیفیت-4



سوال ؟

تفاده از آیا شروع برنامه کنترل کیفیت با دادن کنترل ها واس

اف دیتاهای اولیه  هر کنترل برای محاسبه  میانگین و انحر
معیار ماه بعد برای رسم نمودار می باشد؟



با این طرز تفکر

کارمان را از نیمه راه بدون در نظر گرفتن خطای مجاز، 

بدون ارزشیابی روش ها، و بدون تعیین برنامه ی پایش کیفیت

مناسب برای هر روش، فقط با رسم نمودار کنترل کیفی آغاز 

. کرده ایم

فکر می کنیم که : وهمانطور که پروفسور وستگارد می گوید

معجزه می شود و کار ما با کیفیت انجام می شود؛ چیزی که 
.می نامد" گمان کیفیت و نه تضمین کیفیت"وستگارد آن را 



راه حل

تکاررا به شکل درسشروع کنیم و سرخطمی بایستی از 

؛ همان چیزی که پروفسور وستگارد آن را انجام بدهیم

:می نامد" اجرای پایش کیفیت درست به شکل درست"

Doing right QC right



طراحی منطقی طرح کیفیت

شناختن خطای مجازآزمایش مورد نظر،یعنی کیفیت مورد -1
.نظر،که سازمانهای کارشناسی صاحب نظر تعیین نموده اند

سعی در ایجادکیفیت مورد نظر-2

ارزیابی دقیق کیفیت ایجادشده-3

رسم نموداربرای پایش کیفیت ایجاد شده -4

البته اگرکیفیت ایجادشده انتظارما را برآورده کرده است ،

از این پس باید پیرامون این میانگین و درون این محدوده ها حرکت 
سی ایجاد، برر"کنیم تا مطمئن باشیم که کیفیتی را که در آغاز کار 

.کرده بودیم حفظ کرده ایم" و تایید



(ادامه)طراحی منطقی طرح کیفیت

هتر اگر در آینده توانستیم کیفیت کار را بهبود بخشیم و ب-5

د، مثال دستگاه را تعمیر کردیم، مهارت کاربران بیشتر ش)کنیم 

و نمودار پایش کیفیت ما...( کیفیت آب مصرفی بهتر شد و 

چنین فرضی را مطرح کرد،

:آنگاه باید دوباره روش را ارزشیابی کنیم و

برنامه ی پایش جدیدی که آسان تر خواهد بود با نمودار جدید 

.تعیین کنیم



(ادامه)طراحی منطقی طرح کیفیت

دستگاه کهنه شد، کیفیت)اگر به دلیلی کار ما بدتر شد -6

و نمودار پایش کیفیت ما چنین فرضی ...( کیت خراب شد و

یا را مطرح کرد، آنگاه باید دوباره ارزشیابی کنیم که بیبنیم آ

هنوز مجاز به استفاده از آن روش هستیم یا نه؟ 

:و اگر روش ما هنوز قابل قبول است باید 

برنامه ی جدید، که البته این بار سختگیرانه تر خواهد بود، با 
.  نمودار جدید تعیین کنیم



تعیین ویژگی عملکردی روش ها

(مثال)

فرض کنید درآزمایشگاهی چهار روش برای اندازه گیری 

را مورد ارزیابی قرار داده ایم % 10آنالیتی با خطای مجاز 
:ونتایج طبق جدول اسالیدبعدحاصل شده است



کدام روش ها مورد قبول نیست؟

Method Bias% CV% TAE%(2CV+Bias) TEa%

1 4 5 14 10

2 3 3 9 10

3 1 2 5 10

4 0 1 2 10



آیا کار ما همین جا تمام می شود وبه راحتی هریک از سه 

روش قابل قبول را می توانیم مورد استفاده قرار دهیم؟

.پاسخ منفی است 

اینکه کیفیت یک روش قابل قبول باشد شرط الزم در طرح 

.کیفیت ماست ولی کافی نیست

نیم ما شرط دیگری که ما باید لحاظ کنیم اینست که بررسی ک

بی کدامیک  از این روشهای مطلوب را می توانیم بهتر حفظ و

.دردسرتر پایش کنیم

ینیم در در واقع پس از پذیرفتن کیفیت یک روش ما باید بب

چگونه می خواهیم کیفیت روش را حفظ کنیم؟آینده 



چگونه کیفیت را حفظ کنیم ؟

مشخص نمودن عواملی که کیفیت کار وروش ما را تحت-1

.تاثیر قرار می دهند

ثیر اتخاذ راهکارها وتدابیر مناسب برای کنترل عوامل تا-2

گذار وتهدیدات

بینی یعنی در واقع سدهای مناسبی درمقابل این تهدیدات پیش

(اقدام پیشگیرانه)کنیم 

:این سدها می توانند 



سدها

حفظ ،نگهداشت وسرویس وکالیبراسیون دوره ای -1

دستگاهها وابزار وتجهیزات پایه

نگهداری مناسب کیت ومعرفها -2

آموزش ومهارت آموزی به کارکنان-3

جلوگیری از نوسانات فیزیکی والکتریکی سیستم-4

...و



سوال؟

آیا ما همواره می توانیم علیرغم تمامی این توجهات سیستم را 

تحت کنترل داشته باشیم؟



پاسخ

قطعا خیر

لوب درصورتیکه کیفیت کار ما به رغم تمام توجهات ما نامط

ه وهشدارهایی هستیم که توجه ما را بآالرم ها شود ما نیازمند 

.این موضوع جلب کند

.دراینجا پایشهای کیفیت آماری به کمک ما می آیند



اما آیا آستانه به صدا درآمدن این زنگهای هشدار درخصوص
هرگونه عملکرد ما باید یکسان باشد؟

باز هم جواب منفی است.

به عبارتی .هرگونه عملکرد زنگ مناسب خود را می طلبد
حساسیت این زنگها درخصوص هر عملکرد متناسب با آن

رای  شبیه حساسیتهای متفاوتی که ب)درنظرگرفته می شود
(.آژیرهای سرقت تنظیم می شود

ر هرچه عملکرد ما بهتر باشد حساسیت این زنگ هشدار کمت
.خواهد بود ودیرتر به صدا در می آید



:یکباردیگر مثال را مرور می کنیم

Method Bias% CV% TAE%(2CV+Bias) TEa%

1 4 5 14 10

2 3 3 9 10

3 1 2 5 10

4 0 1 2 10



.روش اول که گفتیم نامطلوب است

ات سه روش باقیمانده همه به لحاظ کیفیت مطلوب هستندولی بادرج
متفاوت وهمانطور که مشخص است عملکرد ما به لحاظ کیفی از روش

وش دوم تا چهارم بهبود پیدا کرده است طوریکه بهترین عملکرد را در ر
.چهارم داریم

(خوب بودن روش)ما کمتر باشد ویژگی عملکردی ما  Biasو CVهرچه 

.بهتراست وپایش کیفیت این روش برای ما زحمت کمتری دارد

« نمودارهای ویژگی های اجرایی»اینجاست که 
(OPSpecs)یاOperational Specification Charts نقش خود را ایفا

.می کنند



(TEa)خطای مجاز

هر آزمایشگاهي با توجه به نوع فعالیت وکیفیت مورد 

انتظارخود، باید خطاي مجاز خود رابا توجه به منابع قابل 
. کندانتخابقبول 

Allowable Bias

Total allowable Error

Allowable Imprecision

Westgard QC Desirable specifications for total error, imprecision, and bias, derived from biologic variation, Annex 1, part 1.htm


زنگهای هشدار عملی در شرایط موجود

Ped ≥ 90%

(Probability of error detection)

Pfr ≤ 5%

(Probability of false rejection)



راههای انتخاب خطای مجاز 

تغییرات بیولوژیک هر پارامتر در بدن یک فرد و افراد مختلف

اثرات بالیني

نظریات گروه هاي تخصصي

ارگان هاي قانوني

 نتایجEQAS(Proficiency testing  )

نقطه نظر مسئول فنی در تعامل با پزشکان معالج ومتناسب با حدود
انتظارات کیفیت عملکردی آزمایشگاه

 استفاده از محدوده مرجع( فرمولTonks*)

چون تحت تاثیر عواملی مثل گروه مورد بررسی ومشخصات روش * 
.استمنسوخ شده آزمایشگاهی قرار می گیرد 



Tonks مثال محاسبه با فرمول

1) Reference interval:( 70-90 )      target:80

2) 90-70=20

3) 20/80 =0.25

4) 0.25/4 =0.625

5) 0.625*100= 6.25%



برخی منابع خطای مجاز

 CLIA

http://www.westgard.com/clia.htm

 European Recommendations for Biologic Goals for 
Imprecision and Inaccuracy

http://www.westgard.com/biodatabase1.htm

 RCPA Quality requirements

http://www.westgard.com/rcpa-australasian-quality-
requirements.htm

 Rililbak – German Guidelines for Quality

http://www.westgard.com/clia.htm
http://www.westgard.com/biodatabase1.htm
http://www.westgard.com/rcpa-australasian-quality-requirements.htm


(نظریات گروههای تخصصی)برخی منابع خطای مجاز

NGSP(National Glycohemoglobin
Standardization Program)

NCEP(National Cholesterol Education Program)

NKDEP(National Kidney Disease Education)



(TAE/ATE/TEa)خطای کل مجاز

د میزان خطای قابل تحمل یک روش اندازه گیری که کاربر

.بالینی آزمایش را تحت تاثیر قرار نمی دهد

اطمینان می % 95درشرایط تحت کنترل به لحاظ کیفی با 

طای توان گفت که میزان درست در دامنه تعریف شده برای خ

.مجاز قرار دارد

کیخطای مجاز متناسب با حدود تصمیم گیری بالینی پزش

.انتخاب می شود

Medical Decision Levels











Biological variationارتباط ستونهای جدول 

• I% (CVa) = 
𝐶𝑉𝐼

2

• B%(𝐵𝑖𝑎𝑠𝑎)=
𝐶𝑉𝐼

2+𝐶𝑉𝐺
2

4

• TEa%=1.65 𝐶𝑉𝑎+𝐵𝑖𝑎𝑠𝑎







دیتای 20آیا اشکالی دارد ما کارکرد روش  رابا 

اول بسنجیم وطرح کیفی مان مبتنی برآن باشد؟

20در این حالت کارکرد هر روش را در ادامه ی راه با •

.روز اول خودش می سنجیم که این منطقی نیست



:  مبا یک مثال موضوع را شفاف تر می کنی

: فرض کنید برای سنجش گلوکزدوروش داریم •

وبرای 1بعد از بیست روزانحراف معیار برای روش اول •

.است 10روش دوم 

روش اول با اینکه انحراف معیار خیلی بهتری دارد، به•

چند قوانین)دلیل روش سخت گیرانه ما در پایش کیفیت 

مدام هشدار خطا می گیرد؛ ( گانه

ه در حالی که روش دوم که اصال کیفیت مناسبی نداردب•
.دارد2SDندرت نتیجه ی کنترل بیرون از مرزهای 





% 10یعنی CLIAاگر خطای مجاز انتخابی ما از جدول •

، فقط باشد، روش دوم حتی اگر هیچ بایاسی  هم نداشته باشد

از مقدار ±  %10موارد جواب هایی در فاصله ی % 68در

.به ما می دهد( یعنی درست است)واقعی است 



برای آن درنظر %2اما روش اول که حتی اگر بایاس•

ی است بگیریم، باز هم به دلیل نوسان کم، روش بسیار خوب

به بی جهت و" چند قانونی"وبه دلیل انتخاب معیار اشتباه 
.فراوانی هشدار خطا می گیرد



1نکات مورد توجه در تهیه مواد کنترلی

 مونه هاي بعنوان نماینده یک گروه از ن) در کنترل کیفیت آماري نمونه کنترلي

لب مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج آن با مقدار مورد انتظار که اغ(  بیماران

.بصورت یک محدوده تعریف شده، مقایسه مي گردد

موادفاقدحالعیندروپایدارطوالنيمدتبرايمي بایستکنترل:پایداري

.باشدمداخله گرنگهدارنده

سانياننمونهبهتوجهباکنترلاستبهتر:آزمایشموردانسانينمونهبامشابهت

وCSFخون،،ادرارسرم،پایهباکنترلهايمثالبعنوان.گرددانتخابآزمایشمورد

....



2نکات مورد توجه در تهیه مواد کنترلی

درودموجآنالیتهايغلظتوبودهیکنواختبایدکنترلمختلفویالهاي:یکنواختي

.باشدیکسانآنها

زمینه اياثراتوجودعدم(Matrix effect بایدکنترلسرمانتخاببراي:(

اثراتوجودعدموازشدهگرفتهنظردراستفادهموردمعرفهايباآنهمخواني

.گرددحاصلاطمینانزمینه اي



3نکات مورد توجه در تهیه مواد کنترلی

نترلکنگهداريورساندنحجمبهوبودهنشتيبدونویال:مناسببنديبسته

.شودانجامسهولتبه

کنندگانمصرفزیادتعدادوارزانقیمت

بیماریزاعواملازعاري

تعداد کافی

ه ولي اغلب محدود ب. بهتر است در محدوده تصمیم گیري بالیني باشد: غلظت

در تستهایي که در غلظت هاي پایین . غلظتهاي کنترل هاي تجاري هستیم

ل ها را در تکرارپذیري بدي دارند مانند بیلي روبین یا تروپونین بهتر است کنتر

.غلظتهایي انتخاب کنیم که بر سرنوشت بالیني بیمار تاثیر دارند



ید براي ترسیم چارت کنترل کیفیت با

چه نکاتي را رعایت کنیم؟

(خوانده20حداقل )آزمايش كنترلها براي يك ماه1.

بار تکرار4روز ودرهرروز5درصورت عدم امکان 2.

محاسبه ميانگين و انحراف معيار3.

*(Outliers)حذف اعداد پرت4.

خطاي مجازمقايسه با 5.

وبراي  3.1SDخوانده30،براي 3SDخوانده 20براي *
3.83SDخوانده400



کاریRUNنوبت ، سری یا 

در سیستم های دستی یک نوبت کاری عبارت است از •
که در یک مقطع زمانی آنالیز ( Batch)گروهی از نمونه ها

.شده اند

کار می (Batch)در سیستم های خودکار که بصورت گروه•
.تعریف می شود Batchکنند ، نوبت کاری بصورت 

، نوبت کاری مقطعی است که ضابطه ،متدولوژی،کاربر•
.ماندماده کنترل و وضعیت کالیبراسیون بدون تغییر می

رل که می توان یک یا چند کنتنوبت کاری مقطعی است •
.همزمان یا در فواصل مختلف استفاده کرد



(ادامه)کاریRUNنوبت ، سری یا 

ت از در سیستم های اتوآناالیزر یک نوبت کاری عبارت اس•

فاصله زمانی بین انجام دو مشاهده کنترل

در مراکز کوچک یک نوبت کاری معادل یک روز در •

.نظر گرفته می شود

ای حداکثر زمان قابل قبول برای نوبت کاری در آزمایش ه•
(CLIA.)ساعت است24بیوشیمی 

ای حداکثر زمان قابل قبول برای نوبت کاری در آزمایش ه•
(CLIA.)ساعت است8هماتولوژی 



(ادامه)کاریRUNنوبت ، سری یا 

ز یک نوبت کاری محدوده یا فاصله زمانی برای گروهی ا•

نمونه ها می باشد که برای نظارت برعملکرد آن نوبت ،

.از یک ضابطه کنترلی واحد استفاده شده است

منظوراز نوبت یا سری کاری ، مدت زمان ویا تعدادی •

یا نمونه است که شرایط سیستم اندازه گیری درآن مدت و

طی آزمایش آن تعداد نمونه ،از نظر صحت ودقت ثابت می
(مرجع سالمت.)ماند





















اشکال این اسالید چیست؟





13s Rule: when the control limits are set as the mean plus 3s 

and the mean minus 3s. A run is rejected when a single 
control measurement exceeds the mean plus 3s or the mean 

minus 3s control limit .



12s Rule: when the control limits are set as the mean 

plus/minus 2s. In the original Westgard multirule QC 
procedure, this rule is used as a warning rule to trigger careful 
inspection of the control data by the following rejection rules .



22s Rule: reject when 2 consecutive control measurements 
exceed the same mean plus 2s or the same mean minus 2s 

control limit. 



R4s Rule: reject when 1 control measurement in a group 
exceeds the mean plus 2s and another exceeds the mean 

minus 2s. 



41s Rule: reject when 4 consecutive control measurements 
exceed the same mean plus 1s or the same mean minus 1s 

control limit.



10x Rule: reject when 10 consecutive control 
measurements fall on one side of the mean. 









Westgard Rules



Total Analytical Errorخطای سنجشی کل 

1257% +7% -

A1C
B = -2%

CV = 1.5%

TAE = B + 2CV

خطیییایی کیییه ممکییین اسیییت ییییک حدددداکثر

حاصییل جمییع خطاهییای نتیجییه بییه دلیییل 
.اشدداشته بناشی از نامیزانی و نوسان



تصمیم گیری در باره ی روش

:خطای کل

حاصل جمع نامیزانی و نوسان

Total Error; TE

TE = B + 2CV

126



تصمیم گیری در باره ی روش

TEa = 10%

Bias = 2%

CV = 3%

127

هدف 10+ %10 %-

2%



تصمیم گیری در باره ی روش

TEa = 10%

Bias = 2%

CV = 3%

128

هدف 10+ %10 %-

2%

6%6% !پذیرفته



تصمیم گیری در باره ی روش

TEa = 30%

Bias = -10%

CV = 7%

129

هدف 30% +30% -

ALP

10%

14% 14%

!پذیرفته



تصمیم گیری در باره ی روش

TEa = 7%

Bias = 0%

CV = 5%

130

هدف 7% +7% -

10%10%

A1C



تصمیم گیری در باره ی روش

TEa = 7%

CV = 0.5%

Bias = -7.5%

131

7% +7% -

1%1%

A1C

هدف



نامیزانیحداقلحداکثر و 
و انحراف معیار قابل قبول

:CV = 0اگر 

Bmax = TEa

:B = 0اگر 

CVmax = 1/2TEa
132

آسانی نگهداری خوبیت

+TEa-TEa

هدف

B = 0 CVmax = ½ TEa

Bmax = TEa

CV = 0

CV = 0
B = 0 آرمانی



5 meter5 meter

3 meter7 meter
σ = 1 m σ = 1 m

7)متر 7! ای ول

با( انحراف معیار

لبه فاصله دارم؛ 
!جام امن امنه

3 SD
7 SD                  

!  مواظب باش

فاصله تو با لبه 

انحراف 3فقط 
!معیاره

حرف کدوم درسته؟

؟3یا 7بهتری یه؛ « شاخص خطر»فاصله از کدوم طرف، 



OPSpecs Chart

ک این نمودارها توسط دکتر وستگارد تهیه شده است وبه ما کم

می کند برای هر متد یا روش کاری زنگ هشداری با حساسیت
مناسب انتخاب کنیم

دار زنگی که وقتی عملکرد ما به مرز نامطلوبی رسیدبه ما هش)

(.دهد ودر عین حال بی موقع هم به صدادر نیاید

حساسیت این زنگها طوری درنظر گرفته شده است که وقتی

انه انحراف معیار یا نامیزانی روش ما به قدری زیاد شد که درآست

ه خروج خطای کل آنالیتیکال از محدوده خطای کل مجازهستیم ب
.صدادرآید تا ما اقدام اصالحی خود را انجام دهیم



برای روش های قابل قبول، بسته 
به ویژگی های اجرایی روش و 
خطای مجاز روش، می توان 

منحنی هایی ترسیم واز از طرح 
های مرتبط با آن استفاده کرد و 
معیار مناسب برای پایش کیفیت

.آن روش را پیدا کرد

90% AQA سطح کنترل2برای

50% AQA سطح کنترل2برای

90% AQA سطح کنترل4برای

50% AQA سطح کنترل4برای

90% AQA سطح کنترل3برای

50% AQA سطح کنترل3برای

90% AQA سطح کنترل6برای

50% AQA سطح کنترل6برای









.  اشد زیگما نماینده مقدار واقعی انحراف معیار می ب:  تعریف 

.  نماینده مقدار واقعی میانگین می باشد µهمان طور که 

.  می باشد زیگما برابر با 6بنابراین 

از نظر متریک



6s 5s 4s 3s 2s 1s 0 1s 2s 3s 4s 5s 6s

Lower 
Spec.limit

Process
Mean

Upper
Spec.limit

Six Sigma
Process



3s 2s 1s 0 1s 2s 3s

Lower 
Spec.limit

Process

Mean

Upper
Spec.limit

Three Sigma
Process





روز 4آزمایش از مراجعین دارید که ظرف 143فرض کنید 

آزمایش تا روز 123از این تعداد .  باید جواب آماده باشد

.مانده یعنی ضعف کار20.  چهارم انجام شده









روش کنترل باره یدر وسپسرا محاسبه کنید سیگماعدد 

کیفیت تصمیم گیری کنید

SM = (TEa – B) / CV







ATE=12%اگر:مثال

:باشد%0معادل  biasباشداگرCV=2%و





Sigma metricsعیار سیگما 

TEa = 30%

Bias = 10%

CV = 4 

SM = 5

ALP

 سیگما-6روش مدیریت

 مردود/قبول»اطالعاتی بیش از گزارش»

«چقدربد/چقدر خوب»گزارش 

!مقدار عددی کیفیت



Sigma metricsعیار سیگما 

3sigma 7sigma



Six metricsعیار سیگما 

3sigma 7sigma



Six metricsعیار سیگما 

3sigma 7sigma

:مثال
:نمره های یک ماه اول سال سه دانش آموز

14-17-19:  به ترتیب

12: نمره ی قبولی در آخر سال

 رد؟بیشتری داحاشیه ی اطمینان کدام یک

 است؟مطمئن ترقبولی کدامیک
 است؟آسان ترمراقبت از کدام یک

:مرز هشدار افت نمره برای هر دانش آموز

2؛ 3؛ 4

احتیاط هییییای پیشییییگیرانه ی مناسییییب هییییر 
:دانش آموز 

شدید؛ متوسط؛ حداقل

تناوب بررسی؟
تعداد افت نمره برای اقدام؟



Six metricsعیار سیگما 

TEa = 30%

Bias = 10%

CV = 4 

SM = 5

ALP

TEa = 30%

Bias = 10%

CV = 4 %

TE = 18%

SM = 5

ALP

عالی√



Six metricsعیار سیگما 

TEa = 30%
1)

Bias = 1%

CV = 8.5 

SM = 3.4

2)

Bias = 10%

CV = 3 

SM = 6.7

ALP
1 2

6.73.4

مرزی کالس جهانی



یار عداوری باره ی قابل قبول بودن یک روش بر پایه ی 
سیگما

از راه خطای کل:

TAE < ATE

از راه عیار سیگما:

SM > 2



پایش خوبی روش

:عملیویژگی های یک زنگ هشدار 

Ped ≥ 90%

Pfr ≤ 5%                        

159



راهکار سرانگشتی وستگارد 

6سیگما:

N = 2

3.5: معیارs 3یا.s

5سیگما:

N = 2

 3: معیارs 2.5سیگما و 5برای باالیs سیگما5برای زیر

4سیگما:

N = 4

 2.5: معیارs ؛ «چندقانونی»یا

چندقانونی بهتر است
160



راهکار سرانگشتی وستگارد

 سیگما4زیر:

 حداکثرQCممکن:

1:3s/2of3:2s/R4s/3:1s/6X; Pfr = 6-7%

حداکثر نگهداری پیشگیرانه

بررسی های اختصاصی دستگاه و کارکرد

باتجربه ترین کارمند

161



RIQCبه مشتریانش برای پایش کیفیت Bio-Radتوصیه ی 
(92شهریور )2013آگوست –AACC/ASCLSکنفرانس 

 کنترل در روز1: سیگما6بیش از کیفیت

 کنترل در روز2: سیگما6تا 4کیفیت

 کنترل در روز4: سیگما4تا 3کیفیت

 کنترل در روز؛ نمونه های 9: سیگما3کمتر از کیفیت

.آزمایش شود و میانگین گرفته شوددوباربیماران 



6-sigma quality requires only a single control rule, 13s, with 2 control measurements in each run 

one on each level of control). The notation N=2 R=1 indicates that 2 control measurements are 

needed in a single run.  



5-sigma quality requires 3 rules, 13s/22s/R4s, with 2 control measurements in each run (N=2, 

R=1). See Figure 3. 

 



4-sigma quality requires addition of a 4th rule and implementation of a 13s/22s/R4s/41s multirole, 

preferably with 4 control measurements in each run (N=4, R=1), or alternatively, 2 control 

measurements in each of 2 runs (N=2, R=2), using the 41s rule to inspect the control rules across 

both runs. This 2nd option suggests dividing a day’s work into 2 runs and monitoring each with 2 

controls.  



<4-sigma quality requires a multirule procedure that includes the 8x rule, which can be 

implemented with 4 control measurements in each of 2 runs (N=4, R=2) or alternatively with 2 

control measurements in each of 4 runs )N=2, N=4(. The first option suggests dividing a days’ 

work into 2 runs with 4 control measurements per run, whereas the second option suggests 

dividing a day’s work into 4 runs and monitoring each with 2 controls. See Figure 5. 

 



 6-sigma quality requires only a 13s rule and 1 measurement on each of 3 levels of 

controls. A 

  5-sigma quality requires adding the 2of32s and R4s rules for use with 1 measurement on 

each of 3 levels of controls. 

 4-sigma quality requires adding a 31s rule for use with 1 measurement on each of 3 

controls. 

  <4-sigma quality requires a multirule procedure that includes the 6x rule and a doubling 

of control measurements to a total of 6, which suggests that the 3 levels of controls be 

analyzed in duplicate in one run )N=6, R=1( or the day’s work divided into 2 runs with 3 

control measurements per run (N=3, R=2). If a 9x rule were substituted for the 6x rule, 

then a day’s work could be divided into 3 runs with 3 controls per run )N=3,R=3). 
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:ج اُ وستگارد
!حتا قانون وستگاردیی که به کار همه ی روش ها بیاید وجود ندارد؛ یکتاQCهیچ قانون 

1:3s 2:2s R4s 8X4:1s

1:3s
2of
3:2s

R4s 6X3:1s

N = 2

N = 3

6σ 5σ 4σ 3σ

Basic Quality Management Systems; 2014

Westgard Sigma RuleTM

Data 
SQC

13s 22s R4s 41s 6X

Take   Corrective    Action

Report Results

No

6σ 5σ 4σ 3σ

No No No

Yes Yes Yes Yes Yes
N=2

Run 

Size

1000

N=2

Run 

Size

450

N=4

Run

Size

200

N=6

Run

Size

45

No

Westgard Sigma Rules®

with Run Sizes

Establishing Evidence-Based Statistical Quality Control J. O. Westgard, S. Westgard. Am J Clin Pathol 2018;XX:1-7



تغییر معرفها



K.V Lab Quality Assurance

لینک کانال

t.me/lab_qualityassurance
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پیروز باشید



با آرزوی موفقیت برای شما


