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EQAPٍتفسيروارزيابي كنترل كيفي خارجي
 سروايمونولوژي: بخش

 دكتر محمدرسول زارعي 
  (DCLS  )
 ١٣٩٥مرداد١٠



معهجايش سالمتي افزا= همايشگاآزيش كيفيت افزا
مي نمايدل كنتردن با كيفيت بواردوستاندانظرراازنهاييلمحصوايخانهرهركا• 

ست اقم د و رچند عدوي مايش حااب آزجوگ يك بره مايشگار آزكال محصو•   ند تشخيص ود در روشارشبا فرمت مناسب  گزه و مدآقت بدست دگر با اكه  كمك  ر بيمان مادرنه تنها به رت ين صواغير در . د  هد بواموثر خور بيمان مادر گمي پزشك  درسرر و قت بيماف وتالو اهزينهميلبلكهباعثتحد  هد كرانخو
•هد شد اخو



.يد  آست كه بدست مي ي انظرباچيزردموار یا هدف بين مقدف ختال،اكيفيت 

 مند زبا  كيفيت  نيال به يك محصو ن سيداي ربر نها هستيمزي آسااردستاند، و ايندها افرل كنتر



دمعترفنع  به يك موضودم ما همه مرا

 نيستند ن يكساند  خذميشوامختلفيهاهمايشگاازآزبهاييكهاجو جحيت  اريگر دها نسبت به بعضي ه مايشگااز آزبعضي و  ستاپذيرترارتكرق تروقين دهايشاابجوايرزنددار



عوامل موثر برنتايج آزمايش ها
 متغيرهاي مربوط به بيمار-١
 متغيرهاي مربوط به پرسنل-٢

 متغيرهاي مربوط به تجهيزات -٣
 متغيرهاي مربوط به معرف ها وكيت هاي مصرفي-٤



:مي گردد ارائه هورمون شناسي بخش در كيفيت طرح با رابطه در ذيل پيشنهاد

داخلي كيفي كنترل -١

خارجي كيفي كنترل -٢

هورمون بخش كيفيت تضمين اجرائي برنامه -٣



ارزيابي خارجي كيفيت چيست؟
 آزمايشگاهي فرآيندي است كه در آن نتايج بين

.مجزا مورد ارزيابي قرار مي گيرندتوسط  مركزي 



EQAPبرنامهچرخه  انجام  
 ٍ EQAP Center

Lab. نمونه

جواب

شده نتايج پردازش



:          اهداف برنامه ارزيابي كيفي خارجي 
 آزمايشگاهها(آزمايشگاه از وضعيت فعلي آگاهي  (
بررسي كيفيت عملكرد تجزيه اي يك آزمايشگاه
بررسي تاثير استفاده از ابزار مختلف در نتايج آزمايشگاهها
 آزمايشگاههانتايج در مختلف معرف هاي  تاثير روشها و بررسي
   روشهاي ارتقاء عملكرد آزمايشگاهها



روشهاي  ارتقاء عملكرد آزمايشگاهها از طريق  
E.Q.A.P

                                         ارائه اطالعات و آموزش
  ممانعت ازانجام آزمايش توسط آزمايشگاههايي كه نتايج

داشته اند  E.Q.A.Pنامناسبي در دوره هاي متوالي   



خواهيم بدانيم؟چه مي  E.Q.A.Pاز نتايج 
آيا نتيجه بدست آمده در آزمايشگاه قابل قبول است ؟
مقايسه جواب آزمايشگاه نسبت به بقيه آزمايشگاه ها
 روند عملكرد آزمايشگاه در طول زمان



از نتايج كنترل كيفي خارجي چگونه استفاده كنيم
 مقايسه جواب آزمايشگاه نسبت به

هدف مورد انتظار
(CV) مشاهده پراكندگي نتايج گروه

  مشاهده امتياز بدست آمده براي هر پارامتر
   ) قابل قبول بودن يا نبودن(



خطاهايي را كشف مي كند؟نوع چه ارزيابي خارجي كيفيت 

خطاهاي اتفاقي( خطاهاي تصادفي(
خطاهاي سيستماتيك



)خطاهاي اتفاقي ( تصادفيخطاهاي 
عملكرد نادرست پرسنل
نگهداري نامناسب معرفها
استفاده از معرف هاي نادرست
  اشكال در استاندارد



سيستماتيكخطاهاي 
از  .خطاهاي سيستماتيك، خطاهايي هستند كه پيوسته تكرار مي شوند :جمله علل بوجود آورنده آن

اشكال در انجام كاليبراسيون١.

ماده زمينه ناهما هنگ، به حجم رساندن  ( كاليبراتور ناصحيح ٢. ...)نادرست و 

....استفاده از ابزار نادرست و ٣.

استفاده از روش و كيت نامناسب۴.



منابع ايجاد خطا 
 خطاهاي دفتري

خطاهاي متدولوژيك

خطاهاي فني

اشكال در نمونه و گزارش ارسالي

علل نامشخص



خطاهاي متدولوژيك
كيت از نامناسب نگهداري يا و نامناسب كيت از استفاده
استفاده مورد ابزارهاي و دستگاهها موقع به سرويس عدم
دستگاه نادرست كاليبراسيون  
انقضاء تاريخ به توجه عدم يا و معرفها و ،كاليبراتورها استانداردها نامناسب نگهداري
استفاده مورد محاسباتي سيستم در اشكال
 يا ناخواسته انتقال Carry-over  قبلي نمونه از
سيستم بودن خطي يا و دهي گزارش محدوده به توجه عدم
معرف يا نمونه انتقال مسيرهاي يا پروپ انسداد



دستورالعمل رعايت عدم (است نشده رسانده حجم به مناسب بطور نمونه(.
شده رسانده حجم به نمونه برروي آزمايش انجام در تاخير.
نمودار در جابجائي و گرايش بودن، قبول قابل صورت در يا و داخلي كيفي كنترل برنامه نتايج بودن قبول غيرقابل

.است داشته وجود
داخلي كيفي كنترل برنامه در كيفيت اهداف نامناسب انتخاب
عددي اشتباه محاسبه احتمال.



EQAP  اشكال در نمونه ها و ارزيابي  
 نمونهEQAP  هموژن و يكنواخت نبوده باشد!
نمونه داراي آلودگي ميكربي باشد!
نمونه درشرايط استاندارد ارسال ودريافت نشده  !
نمونه تازمان انجام آزمايش به طريق صحيح نگهداري نشده



 EQAP  اشكال در ارزيابي 
گروه بندي نامناسب
غير يكنواختي نمونه( مقدار هدف نامناسب(



علل نامشخص 
ميزان  . گاهي عليرغم بررسي كليه عوامل ايجاد كننده خطا، علّتي براي كسب نتايج نادرست پيدا نمي شود

در چنين مواقعي، اين نوع خطا را  . بيان شده است%  ٢٤الي  ١٩,٦بروز اين چنين موارد در برخي از مقاالت 
بايد خطاي اتفاقي در نظر گرفت و نبايد هيچگونه اقدام اصالحي صورت گيرد، بخصوص در مواقعي كه  

در صورت نگهداري نمونه و يا امكان دريافت مجدد نمونه از  ( تكرار سنجش برروي نمونه، بدون خطا باشد
.   زيرا ممكن است احتمال وقوع نتيجه غير قابل قبول را در آينده افزايش دهد) برگزاركننده 



انواع آزمايشات
يآزمايشات كم
آزمايشات كيفي



كمي داده ها آناليز
دستگاهي -دستي( گروه بندي مراكز(
محاسبه ميانه گروه
محاسبه اعداد پرت
محاسبه ميانگين گروه و زير گروه ها
محاسبه انحراف معيار گروه و زير گروه ها
  محاسبه ضريب پراكندگي گروه و زير گروه ها
 محاسبهVIS در گروه



محاسبه ميانه
مرتب كردن نزولي يا صعودي داده ها
نحوه محاسبه ميانه:
 برايn فرد :(n+1)/2
 برايn زوج :n/2
)n برابر است با تعداد داده ها(



محاسبه اعداد پرت
3Sd ± median
  اينكار تا زماني انجام مي شود كه هيچ عددي خارج از محدوده فوق نباشد.



گروه و زير گروه ها CVمحاسبه ميانگين، انحراف معيار و 

ميانگين گروه

انحراف معيار

 ضريب پراكندگي



در گروه VISمحاسبه 



محاسبه شاخص انحراف معيار
SDI =DI= شاخص انحراف معيار

نشاندهنده آنست كه آن مركز در آناليت موردنظر با چه مضربي از انحراف معيار  
.نسبت به ميانگين گروه فاصله دارد



DIامتياز نتايج داده هاي كمي برحسب 



استفاده از نمونه هاي برنامه ارزيابي خارجي كيفيت سروايمونوي موسسات ارائه         -١

)شركت پيشگام ايرانيان &انجمن دكترا (كننده نمونه هاي كنترل كيفي خارجي
نتايجاستفاده از نمونه ساير آزمايشگاه هاي مورد اطمينان و مقايسه  -٢
دريافت و ارسال نمونه هاي مشكوك يا مجهول از آزمايشگاه هاي ريفرال و معتبر نظير ارسال نمونه با  -٣

)ارزيابي مقايسه اي نتايج مشكوك در بخش هورمون و ايموئولوژي(جواب مثبت ضعيف 



توزيع فراواني نتايج گزارش شده توسط آزمايشگاهها



SumELFACLECLELISAResult
٢٠٨۵/۵۴٢/۵١۵/٨۴٢١/٨١٩٩Negative

٨۵۴٩۴/۵۶٩٩٧/۵۴٠٩١/٢۶٢٧۵%۶٨٣*Positive
٣٢٣/٢٣٠----٣٢Suspicious

١٠٩۴۶/٧٣٣/٧%٧%۴١۶/٢%۶٩١٢%٨٨٣/٢Sum
١٩٩۵/٢٢١٢٢٢/۶١٩۴Negative

Anti HCV ٧١٩٩۴/٨٣۶٢۵/٨۴٢٧۴/۴۶٣٩*Positive
٢٧١٣٢۶Suspicious
٩۴۵۴%٣٨۴۴/۶%۴۴٨%٩١۵٩Sum
١٠٢۶٩٨/۴%۶٣۵٩٨/٢%۵٧٩٧/٢٩٠١*Negative
٢۵١۵١١/٩١٨Positive
٨٠/٩٨Suspicious

١٠۵٩۶%۶۴١٠۵/۵%۵٩٢٧%٨٨٧Sum



HBSAGتوزيع فراواني نتايج  براساس روش 









HBSAG METHOD DETECTION
EIA with analytical sensitivity < 0.5 ng/ml or 0.1 IU/ml
Rapid Test                                                                           
No approved rapid test is currently available in united states or Europe
None of more than 33 HBsAg rapid tests currently available commercially have meet the 
performance requirements for FDA approval or CE marking
The major challenge for HBsAg rapid test is to detect the low levels of the antigens that are present 
in a relatively high proportion of asymptomatic blood donors.
Clinical sensitivity from 50-94% relative to EIAa

Journal of clinical microbiology 2008,vol 46 
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54                 71        89       95    100

HBsAg IU/ml  30    5      1 0.1



HBSAG KIT



HIVتوزيع فراواني نتايج  براساس روش 









ANTI HIV RAPID TEST



  ANTI HCV توزيع فراواني نتايج براساس روش  





RESULTS



  HCG توزيع فراواني نتايج براساس روش  



َANTI RUB.IGG توزيع فراواني نتايج براساس روش  



  ANTI TOXO.IGG توزيع فراواني نتايج براساس روش  



توزيع فراواني نتايج نمونه رايت



توزيع فراواني نتايج نمونه رايت



  T3 توزيع فراواني نتايج براساس روش  



  T4 توزيع فراواني نتايج براساس روش  



  TSH توزيع فراواني نتايج براساس روش  





چه مواردي بايد اقدام اصالحي را انجام داد؟در 
قبولاز هر نتيجه غير قابل بعد : براي آزمايشات كليدي

 رتبط يكديگرمبا در مورد آزمايشاتي كه  بخصوص ،هدور رهنتيجه غير قابل قبول در ٣مشاهده  .باشند
  در دوره هاي ارزيابيآناليت نتيجه پي درپي غيرقابل قبول براي هر  دو





طرح کيفيت پيشنهادی 



برنامه اجرائی کنترل کيفی داخلی ايمونولوژی و هورمون
در ردیف های کاری پانل هورمون و کاربرد روزانه سرم  كنترل صحت و دقت  و رسم ) حداقل دو سطح از سه سطح ) ( SEROیا  Bioradنظير کنترل صحت (ایمونولوژی  منحني وستگارد مر بوطه جهت تست های کمی

استفاده از نمونه بيماران با نتایج باال یا پائين به : ) با نمونه قبلی(تکرار و تائيد نتایج نمونه های بيماران  با دو هدف کنترل مجدد نتایج قبلی و شناسائی منابع در رديف كار بعدي عنوان كنترل بيمار                                                          Rechecked with same sampleخطا قبل از آناليز 
ايمونو با روش تائيدی در االيزا  )با همان نمونه اوليه ( تکرار روزانه موارد غير طبيعي   Reconfirmآنااليزر                                                        

of  abnormal result of   ELISA* with ELFA ( Vidas) or ECL-CLIA
Rechecked with new sampleسوابق نتايج قبلي بيمار                                                      در موارد عدم همخواني نتايج با شرح حال بيمار و تكرار نتايج غير طبيعي با نمونه جديد 



برنامه اجرائی کنترل کيفی داخلی ايمونولوژی و هورمون
:   Correlation . Checkكنترل روزانه ارتباط تست ها با يكديگر  

...و RFو  ANAگلبولهاي قرمز يا رابطه بررسي ارتباط و همبستگی  سطح فريتين سرم  با سطح آهن سرم و مرفولوژي 

: Delta . Checkهورمون و ايمونولوژيدلتا چك نتايج 
)های راندوممقایسه نتایج فعلی بيمار با نتایج قبلی و پرونده بيمار با هدف شناسائی خطا 

جهت شناسايي خطاهاي T3 / TSH / Ferritinاهميت و دارای نوسان ازجمله  و محاسبه ضریب تغييرات ماهانه تست ها در ارتباط  با برخی تست های با در  هر ردیف کاری Patient mean controlمحاسبه ميانگين نتايج بيماران سيستماتيك قبل از آناليز يا حين آناليز



برنامه اجرائی کنترل کيفی داخلی ايمونولوژی و هورمون

Daily & weekly & monthly) preventive maintenanceنگاهداری پيشگيرانه تجهيزات بخش هورمون و ایمونواسی                                        
دارنده پيشگيرانه دستگاه هانکات کيفی و نگاهداری روزانه االیزا ریدر یا ایمونو آناالیزر یا سایر تجهيزات وابسته به بخش هورمون مطابق جدول نگاه 



ساير و فلورومتر ،لومينومتر ،االيزا ،ايمونواسي راديو(
تكرار پذيري ،بالنك گيري شامل :صحت و دقت آزمون هاي( مشخص زماني سيكل يا و سرويس از پس نصب، هنگام به )آنااليزرها

خوانش صحت بررسي معرف، ناخواسته انتقال نمونه، ناخواسته انتقال انكوباتور، دماي پايداري ،ريل ها /بازوها/پروب ها عملكرد صحت
)رطوبت شرايط همچنين و محيط و دستگاه دمايي شرايط نظر، مورد آناليت فعاليت يا غلظت مقدار،
روش توسط است ممكن نظر مورد آناليت فعاليت يا غلظت مقدار، خوانش صحت مورد در دستگاه عملكرد صحت به تاييد :١ نكته
.شود انجام آزمايشگاهي بين مقايسه ويا مختلف دستگاه دو كنترل، سرم مرجع، ماده مرجع،
آنااليزرهاي مورد در مثال عنوان به آنچه نظير( تجهيز هر به مربوط الزامات با تجهيزات ساير عملكرد صحت تاييد :٢ نكته

غيره و سانتريفيوژ ،ترمومترها حجمي، آالت شيشه  ساير و پيپت ها ،ديسپنسرها ،سمپلرها ،بن ماري اتو، :شامل )شد بيان هورمون شناسي
.گردد ثبت آن نتايج و شده انجام بايد



االيزا خوانشگر صحت بررسي -

االيزا خوانشگر بودن خطي بررسي -

االيزا خوانشگر تكرار پذيري و سمپلر تكرار پذيري بررسي -

شستشو فرآيند بررسي -



جدید) روش ها یا تجهيزات -کيت ها( تصدیق و صحه گذاری
 برای یک نوع آزمایش)با رادیوایمونواسی –مثال االیزا (مقایسه دقت و صحت دو روش آزمایشگاهی 

 یا دو کيت از یک نوع آزمایش  به شکلی یک شرکت الزاما معتبر و داری تائيدیه کيفی باشد
معتبر و مرجع االیزانتایج در اعداد باال و پائين و بررسی  مقایسه ای تکرار پذیری  صحت و حساسيت و ويژگي کيت جدید االیزا با کيت انجام يك  یا چند تست با نتيجه غير طبيعي با دو كيت االيزا متفاوت جهت مقايسه ميزان خطی بودن وهمبستگی 



رنگ، تغيير مصرف، تاريخ بودن، پلمپ نظر از مصرفي كنترل هاي و كيت ظاهري بررسي -٢-١
قبلي نمونه هاي با ظاهري شرايط و كيت محتويات ،ول ها شفافيت

Verification Validation
 



حباب فيبرين، ايكتريك، ليپمك، هموليز، وجود نظر از آزمايشگاهي نمونه هاي بررسي -١-٣
مباحث تمامي( نمونه رد علل موارد در آن ثبت و نمايند ايجاد تداخل آزمون در مي توانند كه مواردي

)PA با



انجام و جوابدهي در مرجع محدوده و دستگاهي پارامترهاي از برخي رندوم ماهيانه كنترل -٤
)دهي گزارش به مربوط مباحث تمامي( .مغايرت بروز صورت در اصالحي اقدام

post فرآيند تمام دهي، گزارش : نكته analyze نيست.



به قوانين اصولي طرح ريزي گراف هاي كنترلي بر اساس منحني هاي وست  
گارد
گارد توجه نماييد وستو قوانين چندگانه 






