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 پيوست يک

 فرايندهاي آزمايش 5-5بند 

  Performance characteristics in verification of examination procedures ويژگي هاي عملکردي در تصديق روش آزمايش

 رديف

No. 

 

 ديسيپلين

Discipline 

 

 *دهاندازه

Measurand* 

 

 

 Accuracyدرستي

 خطي بودن

Linearity 

 بيولوژيک دامنه مرجع

Biological  
reference intervals 

 دقت مالحظات

precision 

 صحت

trueness 

Example 
Clinical 

Biochemistry 

Glucose in Serum 

 by Glucose oxidase method 

(mg/dL) 

√ √ √ √**  

Example 
Clinical 

Biochemistry 

Urea in Serum 

 by Urease method 

(mg/dL) 

√ √ √ √  

Example Hormone 

TSH in Serum  

by ECL method 

(mIU/L) 

√ √ √   √  

Example Hematology 

Hemoglobin(Hb)  

in Whole Blood  

by Cell Counter … 

(g/dL)  

√ √ √ √  

  .گيري: كميت مورد نظر براي اندازه4723 ده طبق استاندارد ملي ايراناندازه تعريف  *

                                          ، وکز اکسیدازلگروش  رینظ گیریاصول اندازه، سرمری، نوع نمونه نظگلوکزرینظ تیست از نام آنالا عبارت دیدرج نما دیمورد درخواست الزاما با یدامنه اعتباربخش یده برادر ستون اندازه شگاهیکه آزما یاطالعات نکته:      

  mg/dL رینظ یرگیواحد اندازه     

 .نياز به تصديق دامنه مرجع نيست، مراجع معتبر علميگيري باليني طبق مقادير تصميمبه دليل تعيين محدوده مرجع يا  **

1        

2        

3        

4        

5        
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 هاي آزمايشگذاري روشانتخاب، تصديق و صحه  5-5-1

 هاي آزمايشتصديق روش 2-1-5-5بند  :روش اجرا

 در تصديق/برآورد

  دقت 

  ،روش آزمايش 

 در آزمايشگاه 

 از كدام روش

 استفاده شده است؟ 

 :”تصديق دقت و برآورد باياس”  3A-15CLSI Document Epروش آزمايش)كيت( طبق سند دقت ادعايتصديق 

o  که   شینمونه سازگار با روش آزما ای ینمونه انسان کسیمشابه ماتر گرید یهر نمونه کنترل ای مارینمونه ب شتریب ایدو حداقل با  شیانجام آزما

و ( Repeatability)تکرارپذیری تکرار و بررسی آماری و مقایسه 5کاری هر یک روزانه  روز 5در  را پوشش دهد سازنده ییغلظت ادعا تمامی بازه

  برای تصدیق دقت روش آزمایش. با مقادیر ادعایی کیت (Within  Lab Precision) دقت درون آزمایشگاهی

 دارای غلظت مشخص، اجرای همزمان تصدیق دقتها کاربرد داشته و در صورت استفاده از مواد این روش ساده و برای آزمایشگاه :1يادآوري

 .شودپذیر میو برآورد عدم صحت امکان

 معادل دقت کل  (Within  Lab Precision)دقت درون آزمایشگاهیو   دقت درون دور معادل (Repeatability)تکرارپذیری: 2يادآوري

ها مشتمل و در صورت انجام بیش از یک ران در یک روز کاری عالوه بر آن )دقت دور به دور( کاریهای مشتمل بر تکرارپذیری، دقت بین دور

 .است )دقت روز به روز( بر دقت بین روزهای کاری

  

                         بر اساس  روش آزمايش كلمشتمل بر تکرارپذيري و دقت  (Within  Lab Precision)دقت درون آزمايشگاهي  برآورد

 دكتر وستگارد Basic Method Validationكتاب ويرايش سوم 

  

o آلیکوت  20روی  روز کاری بر 20تکرار در  20حداقل و )دقت درون دور(برای بررسی تکرارپذیری روز کاری 1تکرار در  20حداقل انجام آزمایش

که تمامی بازه غلظت ادعایی  شینمونه سازگار با روش آزما ای ینمونه انسان کسیمشابه ماتر گرید یهر نمونه کنترل ااز دو یا بیشتر نمونه بیمار ی

برای برآورد دقت  با معیار آزمایشگاه (%CV)و مقایسه ضریب پراکندگی دقت درون آزمایشگاهی)دقت کل(بررسی  و  سازنده را پوشش دهد

 روش آزمایش.  

 

 

o مشابه  گرید یهر نمونه کنترل ادو یا بیشتر نمونه بیمار یآلیکوت از  10( بر روی 2×10روز کاری هر روز دو تکرار ) 10انجام آزمایش طی

 (%CV)مقایسه ضریب پراکندگی وکه تمامی بازه غلظت ادعایی سازنده را پوشش دهد  شینمونه سازگار با روش آزما ای ینمونه انسان کسیماتر

 برای برآورد دقت روش آزمایش.   با معیار آزمایشگاه
  

o  ای ینمونه انسان کسیمشابه ماتر گرید یهر نمونه کنترل ادو یا بیشتر نمونه بیمار ی یبر رو (4×5 )تکرار  4هر روز  یروز کار 5انجام آزمایش طی 

برای  با معیار آزمایشگاه  (%CV)یپراکندگ بیضر سهیو مقا که تمامی بازه غلظت ادعایی سازنده را پوشش دهد شینمونه سازگار با روش آزما

 برآورد دقت روش آزمایش.  

 

           های کیفی عدم دقت و بایاس از مدل تغییرات بیولوژیک که در آن سهمتواند برای تعیین مشخصهآزمایشگاه می: معيار آزمايشگاه: 1يادآوري

برای تعیین  اخیر استفاده از مدل مجاز استفاده کند، که در صورت کلمدل خطای  از به خوبی مشخص شده است، یا مجاز و بایاسمجاز عدم دقت 

 مجاز باشد. کلاز نصف خطای کمتر اید به شرط بایاس صفر ب شیروش آزما (%CV) یپراکندگ بیضر ،های کیفیمشخصه

همان بند، تایید ادعای سازنده در  و متن استاندارد آزمایشگاه مرجع سالمت در 2-1-5-5در بند  15189توجه به متن استاندارد  با :2يادآوري

 آزمایشگاه باشد. فاهدیکی از اعملکردی باید  هاییژگیو مورد
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 برآورد/تصديق براي

 صحت

  ،روش آزمايش  

 در آزمايشگاه 

 از كدام روش

 استفاده شده است؟

o ها:جديد با استفاده از آزمون مقايسه روشروش  اندازيي راهبرا  

دامنه قابل  نمونه بیمار در 20حداقل آزمایش با   گیری()روش رگرسیون با تجزیه و تحلیل در سطوح تصمیمها مقایسه روشآزمون 

برای مقایسه روش جدید با روشی که از ، گیری ادعایی روش را پوشش دهداندازه نقاط مختلف بازه به طوری که گزارش کیت؛

 شناختی برخوردار باشد. قابلیت ردیابی اندازه

 
 

o از آزموناستفاده  جديدروش  اندازيي راهبراt  به شرط داشتن بازه آناليتيکي باريک: جفت شده 

هايي كه بازه آناليتيکي باريکي دارند، نظير سديم فقط براي آزمايش جفت شده tكه استفاده از آزمون نکته با در نظر داشتن اين 

 حساسيت كافي برخوردار نيست.ها از و براي بقيه آزمايش كاربرد دارد و پتاسيم و كلسيم

گیری ادعایی روش را اندازه نقاط مختلف بازه به طوری که دامنه قابل گزارش کیت؛ نمونه بیمار در 20با حداقل  انجام آزمایش

  .شناختی برخوردار باشدروشی که از قابلیت ردیابی اندازه بابرای بررسی معناداری اختالف بین روش جدید  ،پوشش دهد

 
 

 

o  استفاده ازCRM (مواد مرجع گواهي شده با غلظت مشخص) و برآورد باياس 

 

 

o  استفاده ازCRM (مواد مرجع گواهي شده با غلظت مشخص)  ادعاي صحت روش آزمايش)كيت( طبق تصديق و

 "تصديق دقت و برآورد باياس”  CLSI Document Ep15-A3سند

 

 

o استفاده از روش بازيابي(Recovery)   تعيين خطاي سيستماتيک نسبيبراي  

 

 

 

o :)ساير )توضيح داده شود 
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 در آزمايشگاه 

براي  روشكدام 

  بررسي صحت

 روش آزمايش 

 در زمان

 تغيير 

  كيت شماره ساخت 

 استفاده شده است؟

o "سند  طبق "ارزيابي تغييرپذيري بين شناسه ساختEP26-A CLSI Document 

 و  Critical Differenceو استفاده از EP26اساس جداول  که بر ایدو شناسه ساخت با تعداد نمونه سهیمقا        

       RS (و دقت درون دور یا تکرارپذیری  )WLS)  )شودیممشخص دقت درون آزمایشگاهی. 
 تغییر شماره ساخت استفاده شده صحت روش آزمایش در زمان بررسی از این روش برای  هایی که در آزمایشگاهدهفهرست اندازه

 ذکر شود: است

 

 

o " حسب راهنماي ابالغي آزمايشگاه مرجع سالمت "روش رگرسيون 

های آزمایشگاهو  یمارستانیب یهاشگاهیآزما بیمار در نمونه 10و  غیربیمارستانی یهاشگاهیآزما بیمار در نمونه 5با آزمایش حداقل  

و  د،نرا پوشش ده )دامنه قابل گزارش کیت(گیریتمامی نقاط بازه اندازه هابه طوری که این نمونه مرجعهای آزمایشگاهارجاع و 

-مقایسه مؤلفهگیری و های مختلف ساخت از یک روش اجرایی اندازهبرای بررسی تغییرپذیری بین شناسه نگیدم ونیانجام رگرس

 .21چاپ  Henry کتاب Empiricalبا  جدول  (Y-intercept)و عرض از مبداء  (Slope)های شیب

 استفاده شده  صحت روش آزمایش در زمان تغییر شماره ساخت بررسیاز این روش برای  در آزمایشگاه هایی کهدهفهرست اندازه

 ذکر شود: است

 

 

o :)ساير )توضيح داده شود 

 

 

 

  تصديقبراي 

   خطي بودن

 روش آزمايش 

 در آزمايشگاه 

از كدام روش 

 است؟ استفاده شده

o "سند طبق  "يكم يرگياندازه يياجرا هايروش خطي بودن يابيزارCLSI Document Ep06-A  كتابويرايش سوم و 

Basic method validation دكتر وستگارد 

 مجاز.و رسم منحنی و مقایسه نتایج با مقادیر خطای کل بار از هر رقت  3از یک نمونه به تعداد  رقت 5و ترجیحا  4حداقل آزمایش 
 

 

o :)ساير )توضيح داده شود 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تشخيص طبي ايران انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors 
 -- :--:تعداد صفحات کاربری:نهاد اعتباربخشی 29/09/1401:خ تجدید نظرتاری 11/11/96: تاریخ صدور اولیه IACLD-F28:03 :مدرکشمارة 

  INSO-ISO15189چک لیست کنترل الزامات استاندارد 

 تاریخ تکمیل توسط تیم ارزیابی تاریخ  خود اظهاری آزمایشگاه نماینده  مدیریت : نام آزمایشگاه:

 ارزیابی مجدد مراقبتیبازدید  ارزیابی اولیهبازدید مقدماتی تغییرگسترشتجدیدتمدید  اعطا درخواست اعتباربخشی:

 Wبیشتر: یبررس و انتظاراطالعات در – NAندارد:کاربرد -NC3عدم انطباق جزئی:-NC2عدم انطباق مهم:NC1-:بحرانی عدم انطباق-Cانطباق: :وضعیت

 

Page 5 of 8 

 

 هاي آزمايشگذاري روشانتخاب، تصديق و صحه  5-5-1

 آزمايشاجرايي  هايگذاري روشصحه 3-1-5-5: بند روش اجرا

  گذاريصحهدر 

 روش آزمايش 

 بررسي، 

 از هاگزينهكدام 

هاي ويژگي 

 عملکردي

 در آزمايشگاه

 شده است؟ انجام 

 
 الزامی است.* ذکر منبع 

 برای مثال

بررسی دقت بر اساس 
CLSI EP05-A3 

 

 

های طراحی شده یا روش -2های غیراستاندارد، روش -1آزمایش در مورد  عملکردی یک روش اجرایی هایویژگیبررسی 

گذاری های صحهروش-4های استاندارد مورد استفاده خارج از دامنه کاربرد مورد نظر، روش -3توسعه یافته توسط آزمایشگاه، 

 بایستی شامل موارد زیر باشد: بعد از ایجاد تغییر و تعدیلشده 

o  گیریدقت اندازهبررسی(Precision) 

 دور( تکرارپذیری)دقت درون (Repeatability) 

 (تکرارپذیری، دقت دور به دور، دقت روز به روز و دقت کلدقت درون آزمایشگاهی) (Within  Lab Precision) 

o گیریصحت اندازه بررسی(Trueness) 

o  قطعیت روش آزمایشعدمتخمین(Uncertainty Estimation)  

o  اختصاصیت آنالیتیکالبررسی(Analytical Specificity) بر نتایج آزمایش گربررسی تاثیر عوامل مداخله به همراه 

o  حساسیت آنالیتیکالبررسی(Analytical Sensitivity) 

o بررسی خطی بودن(Analytical Measuring Range; AMR and Linearity) 

o تعیین حد تشخیص(Detection Limit) 

o تعیین حد سنجش(Quantitation Limit) 

o تعیین محدوده مرجع(Reference Interval) 

o بررسی اختصاصیت تشخیصی(Diagnostic Specificity) های کیفی()برای تست 

o بررسی حساسیت تشخیصی(Diagnostic Sensitivity)  های کیفی(تست)برای 
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 هاي آزمايشگذاري روشانتخاب، تصديق و صحه  5-5-1

 گيري شدهمقادير كمي اندازهقطعيت تخمين عدم 4-1-5-5: بند روش اجرا

 تخمين 

 قطعيت عدم

  آزمايش روش

 در آزمايشگاه 

انجام  رويکردبا كدام 

 شده است؟

o استفاده از سند  رويکرد باال به پايين(ISO-TS 20914) 

 

o )ساير)توضيح داده شود: 

 

 گيري بالينيهاي مرجع بيولوژيک يا مقادير تصميمدامنه 2-5-5: بند روش اجرا

 در مورد 

دامنه مرجع 

 بيولوژيک  

  آزمايش روش

 كدام مراحل

 در آزمايشگاه  

 انجام شده است؟ 

o  گیری بالینیهای مرجع بیولوژیک یا مقادیر تصمیمدامنهتعریف 

o در بروشور  تصدیق محدوده مرجع اعالم شده توسط سازنده کیت 

 ها انجام شده استبرای آن ،در بروشور تصدیق محدوده مرجع اعالم شده توسط سازنده کیتآزمایشگاه  هایی که دردهفهرست اندازه: 

 

 

o  که و ... جمله قند و پروفایل لیپیدهاها از در مورد برخی از تست مراجع معتبر علمیطبق  گیری بالینیمقادیر تصمیمتعیین 
 در این صورت نیاز به تصدیق دامنه مرجع نیست.

 که در این  شده است تعیینها برای آنگیری بالینی مقادیر تصمیمطبق مراجع معتبر علمی هایی که در آزمایشگاه دهفهرست اندازه

 : صورت نیاز به تصدیق دامنه مرجع نیست

 

 

o  در صورت تغییر روش یا تغییر روش اجرایی قبل از آزمایش گیری بالینیمرجع بیولوژیک یا مقادیر تصمیمهای دامنهتغییر 
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 هاي اجرايي آزمايشمستندسازي روش 3-5-5: بند روش اجرا

 مستندسازي 

هاي اجرايي روش

  آزمايش

 چگونه  در آزمايشگاه

 انجام شده است؟

o  مانند  یبه روش مناسب بیشتر و مورد توجه قرار گرفتن مهم آن برای بازشناسی هایکه قسمتاستفاده از بروشور کیت

 است.به خوبی مشخص شده  هااز سایر قسمت هایالیت کردن

o استاندارد  3-5-5های الف تا ظ بند یک جدول خالصه شامل آیتمINSO-ISO 15189 به پیوست بروشور کیت. 

o  استاندارد  3-5-5های الف تا ظ بند شامل آیتممدون شده در آزمایشگاه با شناسه کنترل سند و روش اجرایی آزمایش

INSO-ISO 15189  چنانچه در روش اجرایی آزمایش قابل اعمال باشد.؛ 

 

 

 حفظ سوابق براي مدت زمان مناسب جهت بررسي در ارزيابي ها بر عهده آزمايشگاه است.

 

 

 سوابق:رويکرد آزمايشگاه جهت حفظ 

o الکترونيک 

o كاغذي 

o فيلم 

o :)ساير )توضيح داده شود 
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