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ВИМОгИ ДО МІЖЛАБОРАТОРНОгО ПОРІВНЯННЯ

Міжлабораторні порівняння (МП) (interlaboratory comparison) - організація, виконання та 
оцінювання вимірювання або випробування на тому самому чи подібних зразках двома або 
більше лабораторіями відповідно до заздалегідь визначених умов. [4].

Відповідно до політики Національного агентства з акредитації України (НААУ) 
усі акредитовані лабораторії повинні успішно брати участь, щонайменше, в одному 
міжлабораторному порівнянні результатів вимірювань відповідно до стандарту ДСТУ EN 
ISO/IEC 17043:2017 (ISO/IEC 17043:2010) (за кожним видом випробувань) [7].

Лабораторія має здійснювати моніторинг своєї діяльності порівнянням з результатами 
інших лабораторій, де це можливо та доцільно. Дані моніторингу має бути проаналізовано, 
використано для контролювання та, якщо застосовно, для поліпшення лабораторної 
діяльності. Якщо результати аналізування даних моніторингу виявляються поза межами 
заздалегідь установлених критеріїв, має бути вжито відповідних заходів для запобігання 
подання неправильних результатів [2, 3].

На відміну від перевірки на професійність, допустимо проводити міжлабораторні 
порівняння без акредитованого провайдера (третьої сторони). Це пов’язано з тим, що знайти 
провайдера, або координатора, який відповідає вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17043:2017 досить 
складно. В Україні таких провайдерів всього чотири, а сфера їх діяльності досить обмежена 
[6].



www.pharmatechexpo.com.ua PharmatechEXPO JOURNAL  •  2021    81

ДІЮЧІ СТАНДАРТИ Й РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ

МЕТОДИКА МІЖЛАБОРАТОРНОгО ПОРІВНЯННЯ

На першому етапі лабораторія має 
визначити метод, за яким вона буде 
проводити МП та знайти лабораторію, 
акредитовану за стандартом ДСТУ EN 
ISO/IEC 17025:2019 або таку, яка ще не 
має атестату акредитації, але має докази 
відповідності вимогам цих стандартів [2, 
3, 5]. Всю інформація про акредитовані 
лабораторії можна знайти на сайті НААУ 
[6].

Керівники лабораторій домовляються про 
зручний час проведення МП та переходять 
до етапу придбання зразку. В ідеальному 
варіанті він має бути стандартизованим, однак це не завжди можливо, особливо коли 
випробовують вироби медичної продукції, полімери, тканини тощо. Зазвичай закуповують 
зразки одного найменування, марки та партії в одного виробника чи постачальника. 
Мінімальна кількість зразків необхідна для випробувань становить 25-30 одиниць. 

На наступному етапі лабораторії проводять випробування та розраховують наступні 
показники [1]: 

-  середні арифметичне значення ( ,  ), де n – кількість лабораторій які одночасно 
беруть участь у МП;

-  розширені невизначеності ( ), де n – кількість лабораторій які одночасно беруть 
участь у МП;

- середнє значення вибірки даних лабораторій, результати яких порівнюють, ;
- стандартне відхилення вибірки даних лабораторій, результати яких порівнюють, σ.
За домовленістю значення однієї з лабораторій приймають за еталонне. Критерієм такого 

прийняття може бути значний сталий досвід випробувань за методом щодо якого проводять 
МП, попередня участь лабораторії у МП або перевірці професійності із задовільним 
результатом. Середнє арифметичне та розширену невизначеність, отриману даною 
лабораторією позначають як  відповідно.

Виходячи зі значень середнього арифметичного та розширеної  
невизначеності розраховуємо нормалізовану похибку:

Задовільним вважають результат нормалізованої похибки, що знаходиться в межах від -1 
до +1. Незадовільним вважають результат нормалізованої похибки, що знаходиться в межах 
менше -1 та більше +1.

Також розраховують Z-показник:  

Задовільним вважають значення Z-показника, що є меншим 2;
Сумнівним вважають значення Z-показника, що знаходиться в межах більше 2 та менше 3;
Незадовільним вважають значення Z-показника, що є більшим 3;
У випадку отримання незадовільних результатів, необхідно звернути увагу на [5]:
- однорідність зразку, особливості його відбору та процедуру пробопідготовки;
- компетентність персоналу;
- умови проведення випробуваннь;
- якість допоміжних реагентів (наприклад рН дистильованої води або буферного розчину);
- справність обладнання та актуальність даних щодо його калібрування.
Після виявлення невідповідностей необхідно провести їх усунення та провести повторні 

МП до задовільного результату.
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ВИСНОВОК

Міжлабораторні порівняння методів випробувань дозволяють оцінити відхилення в 
показниках, які має та чи інша лабораторія при проведенні досліджень. Практично в усьому 
світі такий контроль обов’язковий. Його повинні проходити і проходять всі лабораторії, 
збираючи статистику, щоб оцінити достовірність своїх результатів. Така практика дозволяє 
істотно підвищити якість лабораторних досліджень.
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