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1 Εισαγωγή 
 
 

Η ανίχνευση των αναλυτικών σφαλµάτων στο βιοχηµικό εργαστήριο γίνεται µε τις γνωστές 
µεθόδους του στατιστικού ελέγχου ποιότητας ο οποίος περιλαµβάνει διάφορα διαγράµµατα και  κριτήρια 
ελέγχου µε πιο γνωστά το διάγραµµα Levey-Jennings και τα κριτήρια ελέγχου Westgard. To διάγραµµα 
Levey-Jennings περιγράφει την κατανοµή των τιµών ελέγχου (controls) ενώ τα κριτήρια ελέγχου Westgard 
αποτελούν ένα σύστηµα κανόνων για τον γρήγορο ασφαλή εντοπισµό συστηµατικών και τυχαίων 
σφαλµάτων. Ο συνδυασµός και των δύο µεθόδων εξασφαλίζει πλήρη έλεγχο επί της ποιότητας των 
αποτελεσµάτων.  

Είναι γεγονός όµως ότι αυτές οι βασικές µέθοδοι πολλές φορές δεν εφαρµόζονται και οι χειριστές 
των αναλυτών απλώς ελέγχουν αν οι τιµές ελέγχου που προσδιορίζουν βγαίνουν εκτός των ορίων ελέγχου. 
Με τον τρόπο αυτό εντοπίζονται µόνο τα τυχαία σφάλµατα τα οποία ενδέχεται να µην έχουν καµία σηµασία 
για την συνολική εικόνα της ποιότητας της ανάλυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις αν επαναληφθεί η µέτρηση 
και η νέα τιµή ελέγχου είναι εκτός των ορίων ελέγχου, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η παραβίαση των ορίων δεν 
ήταν τυχαία αλλά οφειλόταν σε συστηµατική συµπεριφορά. Υπενθυµίζεται ότι συστηµατικό σφάλµα 
σηµαίνει συγκέντρωση των τιµών ελέγχου σε συγκεκριµένη περιοχή πάνω ή κάτω από την µέση τιµή των 
ορίων ελέγχου. ∆εδοµένου ότι κάθε αναλυτικός προσδιορισµός εµφανίζει κάποια διακύµανση γύρω από την 
υποτιθέµενη «πραγµατική τιµή» είναι φανερό ότι η συγκέντρωση των τιµών µακριά από την µέση τιµή των 
ορίων ελέγχου σε συνδυασµό µε την αναπόφευκτη διακύµανση θα οδηγεί πολύ συχνά στην παραβίαση 
ενός από τα δύο όρια ελέγχου (συστηµατικό σφάλµα).  

 Όλα τα παραπάνω φαίνονται πολύ καθαρά στην Εικόνα 1. Στην περίπτωση Α της Εικόνας 1 οι 
τιµές ελέγχου συγκεντρώνονται γύρω από την µέση τιµή των ορίων ελέγχου. Σε αυτή την περίπτωση η 
οποιαδήποτε παραβίαση των ορίων ελέγχου θα οφείλεται σε τυχαία αίτια και θα είναι εξαιρετικά σπάνια. 
Αντίθετα στις περιπτώσεις Β και Γ υπάρχει µικρή και µεγάλη συστηµατική µετατόπιση αντίστοιχα. Η 
παραβίαση των ορίων στις περιπτώσεις Β (σπανιότερα) και στην Γ (συχνότερα) θα οφείλεται σε 
συστηµατικά σφάλµατα και θα είναι οπωσδήποτε συχνότερα από την περίπτωση Α.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 1 

Η επίδραση των συστηµατικών σφαλµάτων επί της αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων 
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Τα συστηµατικά και τυχαία σφάλµατα συνήθως ελέγχονται αποκλειστικά κάθε πρωί όταν οι 
χειριστές των αναλυτών αναλύουν για πρώτη φορά τα υλικά ελέγχου. Αυτό όµως δεν επαρκεί. Αν το 
εργαστήριο λειτουργεί πολλές ώρες θα πρέπει να αναλύονται υλικά ελέγχου και άλλες φορές κατά την 
διάρκεια του εικοσιτετραώρου ειδικά µετά από µεταβολές στις συνθήκες λειτουργίας του αναλυτή 
(βαθµονόµηση, συντήρηση, αλλαγή αντιδραστηρίων κ.α.) 

Ένας συνηθισµένος τρόπος που ακολουθούν οι επιστηµονικά υπεύθυνοι των εργαστηρίων για τον 
εντοπισµό συστηµατικών σφαλµάτων είναι ο έλεγχος των τιµών των ασθενών στο τέλος της ηµέρας. Αν οι 
τιµές των ασθενών φαίνονται στο σύνολο τους υπερβολικά υψηλές ή χαµηλές τότε αναλύεται ένα καινούριο 
υλικό ελέγχου και αν η αρχική εντύπωση επιβεβαιωθεί τότε θα πρέπει να ληφθούν επιδιορθωτικά µέτρα. Η 
σύγκριση αυτή συνήθως αφορά ευαίσθητες εξετάσεις όπως ηλεκτρολύτες, ασβέστιο κ.α. Φυσικά είναι ένα 
ερώτηµα τι είδους επιδιορθωτικά µέτρα µπορούν να ληφθούν µετά από τόσες ώρες εκτός φυσικά από το 
απαράδεκτο της οµαδικής διόρθωσης των αποτελεσµάτων χωρίς το συστηµατικό σφάλµα (µεροληψία – 
bias) να έχει ακριβώς προσδιοριστεί. 

Tα τελευταία χρόνια µε την µηχανογράφηση των ιατρικών εργαστηρίων να εξελίσσεται  έχουν 
εµφανιστεί µέσα στα νέα λογισµικά (LIS) που κυκλοφορούν στην αγορά ειδικές εφαρµογές για την 
παρακολούθηση της ηµερήσιας µέσης τιµής των αποτελεσµάτων. Πολλά από αυτά τα συστήµατα είναι 
ιδιαίτερα ανεπτυγµένα αφού δίνουν την δυνατότητα στον χρήση να χρησιµοποιήσει ειδικά διαγράµµατα για 
την παρακολούθηση της µέσης τιµής και να υπολογίσει κατάλληλα όρια ελέγχου για αυτήν. 

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται διάφορες µέθοδοι για την παρακολούθηση της ηµερήσιας µέσης 
τιµής των ασθενών (Average Of Patients - AOP) µε εφαρµογές τόσο σε βιοχηµικά όσο και σε αιµατολογικά 
εργαστήρια.    

 
 

2 Xρήση της ΑΟP στα βιοχηµικά εργαστήρια 
 
 

2.1 Η µέθοδος της ηµερήσιας φυσιολογικής µέσης τιµής 
 
 

Στα βιοχηµικά εργαστήρια µπορεί να εφαρµοστεί η µέθοδος της ηµερήσιας φυσιολογικής µέσης 
τιµής η οποία στα ελληνικά συµβολίζεται ως HMET και διεθνώς ως ΑΟΝ (Average of Normals). Η ΗΜΕΤ 
ανιχνεύει τα συστηµατικά σφάλµατα κάθε εξέτασης χωριστά αξιοποιώντας πολυάριθµα αποτελέσµατα 
ασθενών. H βασική ιδέα είναι ότι η µέση τιµή όλων των φυσιολογικών αποτελεσµάτων µιας εξέτασης θα 
πρέπει να παραµένει από ηµέρα σε ηµέρα σταθερή ή τουλάχιστον κυµαινόµενη εντός συγκεκριµένων ορίων.  

Η µέθοδος αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην βιβλιογραφία από τους Hoffmann και Waid (1, 1965). 
Έκτοτε όµως έχουν δηµοσιευτεί πλήθος µελετών για την καλύτερη εφαρµογή της (2, 3, 4, 5, 6). Οι νεότερες 
µελέτες ασχολούνται µε τα κριτήρια επιλογής των τιµών των εξετάσεων που θα συµπεριληφθούν στην µέση 
τιµή, τον αριθµό των εξετάσεων που απαιτούνται καθηµερινά για τον υπολογισµό αξιόπιστης µέσης τιµής 
καθώς και µε την καταλληλότερη επιλογή των ορίων ελέγχου.  

 
Η κλασική µέθοδος των Hoffmann-Waid λειτουργεί ως εξής:   

Α) Προσδιορίζεται η µέση τιµή (µ) και η τυπική απόκλιση (σ) των ορίων αναφοράς της εξέτασης. Για τον 
σκοπό αυτό µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα διεθνώς αποδεκτά όρια αναφοράς ή ακόµα µπορεί το 
εργαστήριο να προσδιορίσει τα δικά του όρια αναφοράς από τις  τιµές των ασθενών του. 

  B) Υπολογίζεται το τυπικό σφάλµα (Standard error - SE) της ΗΜΕΤ χρησιµοποιώντας τον τύπο 
Ν= σSE . Η σ είναι η τυπική απόκλιση των τιµών αναφοράς που προσδιορίστηκαν στο στάδιο Α και Ν 

το πλήθος των φυσιολογικών αποτελεσµάτων της ηµέρας. Ο αριθµός Ν καθορίζεται από τον χρήστη και 
παραµένει στην συνέχεια σταθερός.  
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Γ) Υπολογίζεται το διάστηµα εµπιστοσύνης 95% σύµφωνα µε τον τύπο Ν×± σµ 96,1 . Το εύρος 
αυτό είναι τα όρια ελέγχου της µεθόδου µε βάση τα οποία κατασκευάζεται το διάγραµµα ελέγχου. Η τιµή 
στόχος είναι η µέση τιµή µ. 

∆) Καθηµερινά υπολογίζεται η µέση τιµή (ΗΜΕΤ) ενός πλήθους Ν φυσιολογικών αποτελεσµάτων 
ασθενών.  

 

N
xxx N...21 ++

= HMET
 
Ε) Αν µια ΗΜΕΤ βρίσκεται έξω από τα όρια ελέγχου της µεθόδου τότε υπάρχει προειδοποιητικό σήµα. Αν 

και η επόµενη ΗΜΕΤ ξεπεράσει το ίδιο όριο τότε υπάρχει  συστηµατικό σφάλµα. 
 

Παράδειγµα 
 
Έστω ότι ελέγχεται µε την µέθοδο ΗΜΕΤ µια µέθοδος προσδιορισµού της γλυκόζης. Το 

φυσιολογικό εύρος των τιµών της γλυκόζης είναι 90-115 mg/dl. Αυτό σηµαίνει ότι η µέση τιµή είναι: µ= (90 + 
115)/2=102,5 mg/dl και η τυπική απόκλιση σ=(115-90)/4=6,25 mg/dl. Ο αριθµός των φυσιολογικών 
αποτελεσµάτων που θα ελέγχονται καθηµερινά έστω ότι είναι 20 (Ν=20). Τα όρια ελέγχου της µεθόδου είναι 
: 

)(96,1 Ν± σµ  ή )2025,6(96,15,102 ±  ή 74,25,102 ±  
 Άρα τα όρια ελέγχου είναι : 99,7 - 105,24. 
Από εδώ και στο εξής ελέγχεται καθηµερινά η µέση τιµή κάθε 20 συνεχόµενων φυσιολογικών 

αποτελεσµάτων για το αν υπερβαίνει τα παραπάνω όρια ελέγχου. Αν δύο ή περισσότερες συνεχόµενες 
ΗΜΕΤ  υπερβούν το ίδιο όριο υπάρχει συστηµατικό σφάλµα. 
 
 

2.2 Η επιλογή του ελάχιστου αριθµού φυσιολογικών τιµών Ν 
 
Στην µέθοδο ΗΜΕΤ των Hoffmann-Waid όλα είναι επαρκώς τεκµηριωµένα εκτός από τον ελάχιστο 

αριθµό φυσιολογικών τιµών Ν ο οποίος πρέπει να οριστεί από τον χρήστη της µεθόδου. Για τον σκοπό αυτό 
έχουν αναφερθεί αρκετές προτάσεις.  

Η πλέον σοβαρή προσπάθεια για τον ορθότερο υπολογισµό του ελάχιστου αριθµού Ν  έγινε από 
τους Cembrowski et al (6, 1984) οι οποίοι συσχέτισαν τον ελάχιστο αριθµό Ν  µε τoν λόγο Sp/Sa. Το Sa είναι η 
τυπική απόκλιση της αναλυτικής µεθόδου και η Sp η  τυπική απόκλιση των φυσιολογικών τιµών των 
ασθενών. H τυπική απόκλιση Sp των φυσιολογικών τιµών υπολογίζεται από ένα µεγάλο δείγµα ασθενών. Η 
τυπική απόκλιση της αναλυτικής µεθόδου Sa υπολογίζεται εύκολα από τις συνεχόµενες τιµές ελέγχου  του 
αναλυτή επιλέγοντας για τον σκοπό αυτό το υλικό ελέγχου του οποίου η µέση τιµή είναι κοντύτερα προς την 
µέση τιµή των ασθενών.  

Οι Cembrowski et al µε προσοµοίωση σε H/Y έφτιαξαν ένα νοµόγραµµα όπου ο αριθµός Ν 
συσχετίζεται µε τον λόγο Sp/Sa (Εικόνα 2). Το νοµόγραµµα αναφέρεται στην δυνατότητα ανίχνευσης 
συστηµατικών σφαλµάτων µεγέθους 2 τυπικών αποκλίσεων. Ο χρήστης επιλέγει το κατάλληλο Ν ανάλογα 
µε την τιµή Sp/Sa αλλά και την µεγαλύτερη δυνατή πιθανότητα ανίχνευσης σφάλµατος. Η πιθανότητα 
ανίχνευσης σφάλµατος θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 90% (0,9). Όσο µικρότερος είναι ο λόγος Sp/Sa 

τόσο λιγότερες τιµές ασθενών χρειάζονται. O αριθµός Ν που θα υπολογιστεί  θα παραµείνει σταθερός 
καθ’όλη την διάρκεια εφαρµογής της µεθόδου.  
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Εικόνα 2 
Νοµόγραµµα του Cembrowski για την συσχέτιση Sp/Sa µε τον αριθµό Ν των ασθενών. Το νοµόγραµµα 
αναφέρεται στην δυνατότητα της µέσης τιµής των Ν ασθενών να ανιχνεύσουν συστηµατική µετατόπιση ίση 
µε δύο τυπικές αποκλίσεις µε πιθανότητα λανθασµένης απόρριψης µόλις 1%. 

 
 
Προκειµένου να συγκεντρωθεί ο κατάλληλος αριθµός αποτελεσµάτων για το Ν επιλέγονται οι τιµές 

που βρίσκονται µέσα σε συγκεκριµένα «όρια αποκοπής» (truncation limits) τα οποία εξαρτώνται από την 
κατάσταση  των ασθενών. Έτσι αν το µεγαλύτερο ποσοστό των εξεταζοµένων εµφανίζουν παθολογικές τιµές 
τότε τα όρια αποκοπής των ασθενών είναι ευρέα (µ ±3 σ), αντιθέτως αν οι εξεταζόµενοι είναι κατά βάση 
φυσιολογικοί τότε τα όρια αποκοπής είναι στενότερα (µ ± 2,5σ). Τα όρια αποκοπής δεν συµπίπτουν κατά 
ανάγκη µε τις τιµές αναφοράς της εξέτασης σύµφωνα µε την παλαιότερη πρόταση των Hoffmann-Waid.  

 Τα όρια ελέγχου της µεθόδου υπολογίζονται όπως και στην µέθοδο Hoffmann-Waid από τον τύπο 
Ν×± σµ 96,1 .  

 
2.3 Η µέση τιµή του ανιοντικού χάσµατος 

 
Η µέση τιµή του ανιοντικού χάσµατος (anion gap) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον εντοπισµό 

µικρών συστηµατικών σφαλµάτων σε αναλυτές που προσδιορίζουν τις συγκεντρώσεις ιόντων [Na+], [HCO3-], 
[Cl-]. Η µέθοδος προτάθηκε από τους Βοckelman et al (7, 1984)  οι οποίοι απέδειξαν ότι η µέση τιµή οκτώ 
συνεχόµενων ανιοντικών ανοιγµάτων ([Na+] – [HCO3-] – [Cl-])  µπορεί να αποτελέσει µια δευτερεύουσα 
στατιστική µέθοδο για την ανίχνευση συστηµατικών σφαλµάτων σε αυτού του είδους τους αναλυτές.   

Τα όρια ελέγχου που υπολόγισαν ήταν:  
 7,5 mmol/lt  <  [Na+] – [HCO3-] – [Cl-]   <   13,5 mmol/lt 
Tιµές µικρότερες από 2 mmol/lt ή µεγαλύτερες από 20 mmol/lt αποκλείονται από τον υπολογισµό του 

µέσου όρου. Η µέση τιµή του ανιοντικού ανοίγµατος πρέπει να χρησιµοποιείται παράλληλα µε τα υλικά 
ελέγχου του αναλυτή και τα διαγράµµατα ελέγχου.  
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2.4 Οι µέθοδοι κινητού µέσου 

 
Αν ο αναγνώστης χρησιµοποιήσει το νοµόγραµµα Cembrowski για να υπολογίσει τον ελάχιστο 

αριθµό Ν για την µέθοδο ΗΜΕΤ ενδεχοµένως να βρεθεί σε αδιέξοδο αφού µπορεί να χρειάζονται πολύ 
περισσότερες φυσιολογικές τιµές από αυτές που το εργαστήριο µπορεί να παράγει καθηµερινά. Για την 
εξάλειψη αυτού του προβλήµατος χρησιµοποιούνται ειδικές µέθοδοι που βασίζονται στην λογική του 
«κινητού µέσου» (moving average). Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται εξοµάλυνση (smoothing) και περιορίζει 
σηµαντικά τον αριθµό των απαιτούµενων ασθενών. Στην διαδικασία της εξοµάλυνσης υπολογίζεται η µέση 
τιµή από ένα περιορισµένο αριθµό προηγούµενων τιµών ασθενών προσθέτοντας στην µέση τιµή τους την 
µέση τιµή της προηγούµενης οµάδας ασθενών (Douville et al, 4).  

H µέση τιµή εξοµάλυνσης (Et) υπολογίζεται από την σχέση: 
 

Εt = α’xt + (1 – α’)Εt-1 

 

Όπου:  Et = η τιµή της εξοµαλυσµένης ΗΜΕΤ σε χρόνο t 
Et-1 = προηγούµενη εξοµαλυσµένη τιµή ΗΜΕΤ (η πρώτη τιµή Eo είναι µια εκτίµηση της µέσης τιµής 

του πληθυσµού) 
xt = η τιµή της ΗΜΕΤ σε χρόνο t 
α’ = ο «διορθωµένος συντελεστής οµαλοποίησης» ή αλλιώς «διορθωµένος συντελεστής βάρους».  

 
Ο «διορθωµένος συντελεστής βάρους» προκύπτει από τον συντελεστή βάρους α σύµφωνα µε την 

σχέση: α’ = 1 – (1-α)P.  Ο αριθµός P είναι ο αριθµός των φυσιολογικών αποτελεσµάτων που έχουµε ορίσει 
ότι µπορούµε να εξασφαλίσουµε καθηµερινά. Ο συντελεστής α προσδιορίζεται από την σχέση: α = 2 / (Ν+1). 
O αριθµός Ν είναι ο αριθµός των φυσιολογικών αποτελεσµάτων που προσδιορίζεται σε µια συγκεκριµένη 
χρονική περίοδο. Ο Ν δεν αναφέρεται υποχρεωτικά σε µια µόνο ηµέρα αλλά µπορεί να περιλαµβάνει τιµές 
ασθενών µεγαλύτερης χρονικής περιόδου.  

Έστω λ.χ. ότι επειδή ο ηµερήσιος αριθµός των φυσιολογικών αποτελεσµάτων  είναι εξαιρετικά µικρός 
(π.χ. 20 – 30) επιθυµούµε το βάρος της οµαλοποίησης (α’) να εξαρτάται από φυσιολογικά αποτελέσµατα που 
προσδιορίζονται σε διάστηµα µιας εβδοµάδας. Αν υποθέσουµε ότι ο αριθµός αυτός είναι περίπου 100 
(Ν=100) τότε ο συντελεστής α θα ισούνται µε 0,0198 σύµφωνα µε την εξίσωση:  α = 2 / (Ν+1) = 2/101 = 
0,0198. Εφόσον καθηµερινά µπορούµε να διαθέτουµε µόνο 30 ασθενείς τότε για P = 30 ο διορθωµένος 
συντελεστής οµαλοποίησης α’ θα ισούνται µε α’ = 1 – (1-α)P = 1 - (1 – 0,0198)30 = 0,33 

 
2.4.1 O αλγόριθµος του Bull 

 
Η µέθοδος του κινητού µέσου έχει βρει πολύ µεγάλη εφαρµογή στους αιµατολογικούς αναλυτές µε 

την µορφή  του αλγόριθµου του Bull (Bull’s algorithm). Ο αλγόριθµος αυτός επινοήθηκε το 1974 από τους 
Bull et al (8) βασιζόµενος σε µια παλαιότερη ιδέα του Dorsey (9, 1965).  

O αλγόριθµος Bull προτείνει κατά τον υπολογισµό της κινητής µέσης τιµής να χρησιµοποιούνται 
οι 20 τελευταίες τιµές συνυπολογίζοντας και τη µέση τιµή της προηγούµενης εικοσάδας. Οι εικοσάδες 
του αλγόριθµου Bull αποτελούνται από φυσιολογικά και παθολογικά αποτελέσµατα χωρίς εξαίρεση. Η 
µέση τιµή Bull συµβολίζεται ως BX . Ο δείκτης B προκύπτει από την αγγλική λέξη Batch (δέσµη) και 
αναφέρεται στην οµάδα των 20 τιµών που συγκροτούν τον κινούµενο µέσο του Bull. Οι µέσες τιµές Bull 
τοποθετούνται πάνω σε διάγραµµα του οποίου τα όρια ελέγχου είναι ±3%.  

Ο αλγόριθµος του Bull χρησιµοποιείται κατά κανόνα στους ερυθροκυτταρικούς δείκτες (MCH, MCV, 
MCHC). Η µέση τιµή των δεικτών αυτών εµφανίζει µια αξιοσηµείωτη σταθερότητα ακόµα και όταν µεταξύ 
των δειγµάτων παρεµβάλλονται δείγµατα από ασθενείς µε αναιµία. Συγκεκριµένα έχει υπολογιστεί ότι ο 
συντελεστής µεταβλητότητας των ερυθροκυτταρικών δεικτών (ανεξαρτήτως κατάστασης των ασθενών) είναι: 
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ΜCV = 6%, MCH = 5% MCHC = 4%. H µεγάλη σταθερότητα των ερυθροκυτταρικών δεικτών και ειδικά του 
MCHC οφείλεται στον τρόπο υπολογισµού των παραµέτρων Hb, Ht, RBC, MCV, MCH, MCHC από τους 
αιµατολογικούς αναλυτές. Σηµαντικό ρόλο άλλωστε στην σταθερότητα των ερυθροκυτταρικών δεικτών 
παίζει και το γεγονός ότι οι αιµατολογικοί αναλυτές χρησιµοποιούν µεγάλα δοχεία αντιδραστηρίων (πολύ 
µεγαλύτερα από τους βιοχηµικούς αναλυτές) από τα οποία πραγµατοποιούνται εκατοντάδες εξετάσεις υπό 
τις ίδιες συνθήκες. Επιπλέον οι αναλύσεις που πραγµατοποιούν, βασιζόµενες κυρίως στα φυσικά 
χαρακτηριστικά των κυττάρων δεν εµφανίζουν τα προβλήµατα επαναληψιµότητας των  ενζυµικών 
αντιδράσεων των βιοχηµικών αναλυτών.  

Οι Levy et al (10) παρατήρησαν ότι στους ερυθροκυτταρικούς δείκτες MCH και MCHC η 
διακύµανση των BX   είναι περίπου 1%. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι το όριο ±3% των διαγραµµάτων 
ελέγχου Bull αντιστοιχεί στο όριο ±3σ της κανονικής κατανοµής και του διαγράµµατος Levey-Jennings. Έτσι 
είναι δυνατή η σύγκριση των δύο διαγραµµάτων Levey-Jennings και Bull στα λογισµικά των αιµατολογικών 
αναλυτών. Οι ίδιοι ερευνητές πρότειναν δύο κανόνες των οποίων η παραβίαση σηµαίνει συστηµατικό 
σφάλµα. Αυτοί είναι: 

A. Μία µέση τιµή Bull ( BX ) βγαίνει έξω από το όριο του 3% (13%) 
B. Η µέση τιµή των τριών τελευταίων BX  βγαίνει έξω από το όριο 2%  ( %23 ). 

 
 

3 Συµπέρασµα 
 

Ο καθηµερινός υπολογισµός της µέσης τιµής, αν και ως ιδέα είναι αρκετά παλιά δεν µπορούσε µέχρι 
πρόσφατα να εφαρµοστεί εύκολα λόγω του µεγάλου κόπου που απαιτεί η συγκέντρωση των τιµών, ο 
υπολογισµός των διαφόρων παραµέτρων και η κατασκευή του σχετικού διαγράµµατος. Η πολύχρονη όµως 
και επιτυχηµένη εφαρµογή του αλγόριθµου του Bull επί πολλά έτη στους αιµατολογικούς αναλυτές οδήγησε 
πολλές εταιρείες πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ιατρικών εργαστηρίων να 
συµπεριλάβουν και τον υπολογισµό της ηµερήσιας µέσης τιµής στο λογισµικό τους.  Τα προβλήµατα 
συνεχίζουν να παραµένουν σε ότι αφορά την σωστή εφαρµογή της µεθόδου της φυσιολογικής ηµερήσιας 
µέσης τιµής και ιδιαίτερα σε ότι αφορά την επιλογή του ελάχιστου αριθµού φυσιολογικών τιµών (Ν) που θα 
πρέπει να χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό της ΗΜΕΤ κάθε ηµέρα.  

Το νοµόγραµµα του Cembrowski σε αυτή την περίπτωση µπορεί πραγµατικά να βοηθήσει. Άλλωστε 
έχει επαρκή θεωρητική στατιστική τεκµηρίωση. Το πρόβληµα είναι ότι µπορεί από το νοµόγραµµα να 
υπολογιστεί αριθµός Ν πολύ µεγαλύτερος από τα διαθέσιµα δείγµατα της ηµέρας. Στην περίπτωση αυτή ο 
µεγάλος αριθµός Ν οφείλεται κυρίως στην µεγάλη διακύµανση των φυσιολογικών αποτελεσµάτων των 
ασθενών (Sp). ∆εδοµένου ότι αυτό δεν είναι εύκολο να διορθωθεί (εκτός και αν γίνει οµαδοποίηση των τιµών 
ανάλογα µε την προέλευση) θα πρέπει να εγκαταλειφθεί η µέθοδος της ΗΜΕΤ για την συγκεκριµένη 
παράµετρο. Τονίζεται ότι η διακύµανση Sp δεν είναι απαραίτητο να υπολογιστεί µέσα στο εργαστήριο, µια 
που µπορούν να βρεθούν στο διαδίκτυο πίνακες βιολογικών διακυµάνσεων για κάθε παράµετρο (π.χ στον 
ιστότοπο www.Westgard.com).   

Στις περιπτώσεις όπου δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί µικρό Ν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί η 
µέθοδος του κινητού µέσου. Ο κινητός µέσος όµως τουλάχιστον για τους βιοχηµικούς αναλυτές κλασικής 
κλινικής χηµείας (για γλυκόζη, ουρία κ.τ.λ.) είναι αναξιόπιστος µια που η συχνή αλλαγή των αντιδραστηρίων, 
η ευπάθεια αυτών και η ευαισθησία των αναλυτικών µεθόδους σε διάφορους παράγοντες pH, θερµοκρασία 
κ.α. προκαλεί µεγάλη διακύµανση των τιµών.  
         Στους αιµατολογικούς αναλυτές τα πράγµατα είναι ευκολότερα. Οι συνθήκες διεξαγωγής των 
αναλύσεων στους αιµατολογικούς αναλυτές είναι πάντα εξαιρετικά σταθερές. Επιπλέον ορισµένοι 
παράµετροι (ερυθροκυτταρικοί δείκτες) λόγω του τρόπου υπολογισµού τους από τον αιµατολογικό αναλυτή 
εµφανίζουν πολύ µικρή διακύµανση κατά την διάρκεια της ηµέρας. Έτσι στους αιµατολογικούς αναλυτές 
εφαρµόζεται ο αλγόριθµος του Bull o οποίος αποτελεί µια αξιόπιστη µέθοδο ακόµα και αν τα αποτελέσµατα 
είναι µόλις 20 ή και λιγότερα. Η αξιοπιστία άλλωστε του αλγόριθµου του Bull είναι τέτοια ώστε να µην 
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θεωρείται σήµερα πλέον µια δευτερεύουσα βοηθητική µέθοδος (11, 12, 13) αλλά εξίσου αξιόπιστη µε τα 
διαγράµµατα ελέγχου Levey-Jennings. Η παραβίαση των ορίων των διαγραµµάτων Bull οφείλουν πάντα να 
κινητοποιούν τον χειριστή του αναλυτή για να βρει την αιτία του συστηµατικού σφάλµατος. 
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Περίληψη 
 

 Οι µέθοδοι ελέγχου που βασίζονται στις µέσες τιµές των αποτελεσµάτων των ασθενών έχουν 
προταθεί εδώ και πολλά χρόνια ως βοηθητικές µέθοδοι για την ανίχνευση συστηµατικών σφαλµάτων. Αυτές 
οι µέθοδοι είναι χρήσιµες για την διαρκή παρακολούθηση της ποιότητας των αποτελεσµάτων καθ’όλη την 
διάρκεια της ηµέρας αλλά και στις σπάνιες περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν δείγµατα ελέγχου για µια 
εξέταση. Τέτοιες µέθοδοι είναι η ηµερήσια φυσιολογική µέση τιµή, ο κινητός µέσος των φυσιολογικών τιµών 
και ο αλγόριθµος του Bull. Πιο διαδεδοµένη µέθοδος είναι ο αλγόριθµος του Bull, µια παραλλαγή του κινητού 
µέσου, ο οποίος έχει µεγάλη αξιοπιστία σε µικρό αριθµό ηµερήσιων τιµών ακόµα και αν τα αποτελέσµατα δεν 
είναι όλα φυσιολογικά. Χρησιµοποιείται στον έλεγχο ποιότητας των αιµατολογικών αναλυτών και ιδιαίτερα 
των παραµέτρων MCV, MCH, MCHC.   

Αντιθέτως η καθηµερινή εφαρµογή της ηµερήσιας φυσιολογικής µέσης τιµής, δηλαδή της µέσης 
τιµής των φυσιολογικών αποτελεσµάτων του εργαστηρίου ήταν µέχρι πρόσφατα εξαιρετικά δύσκολη και 
σπάνια λόγω των πολύπλοκων υπολογισµών και την µεγάλη συσσώρευση τιµών που απαιτεί. Σήµερα τα 
λογισµικά που χρησιµοποιούνται στα ιατρικά εργαστήρια απλοποιούν σηµαντικά την καθηµερινή εφαρµογή 
της µεθόδου.  Παραµένει όµως το πρόβληµα του καθορισµού των παραµέτρων της µεθόδου και ιδιαίτερα του 
ελάχιστου αριθµού των τιµών που απαιτούνται καθηµερινά για να είναι η µέθοδος αξιόπιστη.  Για τον σκοπό 
αυτό έχουν προταθεί διάφορες ιδέες. Η πιο τεκµηριωµένη είναι το νοµόγραµµα Cembrowski το οποίο 
συσχετίζει τον ελάχιστα απαιτούµενο αριθµό τιµών µε τον λόγο της διακύµανσης των φυσιολογικών τιµών 
προς την αναλυτική διακύµανση της µεθόδου.   
 
 
 
 
 
 
 
Λέξεις κλειδιά: Έλεγχος ποιότητας, Συστηµατικά σφάλµατα, Ηµερήσια φυσιολογική µέση τιµή, Κινητός µέσος 
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ΤHE USE OF THE AVERAGE OF PATIENT’S NORMAL RESULTS FOR THE 
DETECTION OF SYSTEMATIC ERRORS IN AUTOMATIC ANALYZERS 

 
 

 
Summary 

 
The quality control methods which based on the patients’ results have been proposed as secondary 

methods for the detection of systematic errors. They are quite useful for the continuously watching of the 
patients’s results throughout the day without the use of control specimens. Τhey are irreplaceable when there 
are no control specimen for a specific analyte. These methods are the average of patients, the moving 
average and the Bull’s algorithm. The most known method is Bull’s algorithm which is a kind of moving 
average method. Bull’s algorithm is valid since even the number of patients is small and the results are not all 
normal. It is used in hematological analyzers and specifically for the erythrocyte indexes (MCV, MCH, MCHC).   
 Despite their importance they have not been used extensively because of their complicated 
calculations and the daily hard work they demand.  Nowadays, the new software systems which are used in 
Hellenic medical laboratories have special routines for the daily application of average of patients. The user of 
these software systems has to define the minimum number of normal values (Ν) which are demanding daily in 
order the method to be reliable. The most successful way for the estimation of the minimum number of normal 
values is the normogram of Cembrowski et al. This normogram correlates the number N with the ratio of the 
variance of normal results by the analytical variation of the method.   
  
 
 
Key words: Quality control, Systematic errors, Average Of Patients, Moving Average 
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