
 1 

UAB “LABORATORINö MEDICINA” 

  

   

 

Statistini ų ir grafini ų 
interpretacij ų  

gidas  
 

Turinys 
 

Skaitin÷ santrauka ................................................................................... 2 
Skaitin÷ santrauka     

pagal metodus, pagal kalibracijas arba pagal prietaisus ............. 3 
Individualios lentel÷s ............................................................................... 4 
Rezultatų suvestin÷ ................................................................................. 5 
Rezultatų įvertinimas ............................................................................... 9 
Youden grafikas ..................................................................................... 11 

 

Rodykl ÷ 
 

Specialios programos     
Skaitin÷ santrauka ................................................................................... 2 
Individualios lentel÷s ............................................................................... 4 
Rezultatų suvestin÷ ................................................................................. 5 
Youden grafikas ..................................................................................... 11 

 

Klinikin ÷ chemija, Short-term     
Skaitin÷ santrauka ................................................................................... 2 
Skaitin÷ santrauka     

pagal metodus.................................................................................. 3 
pagal kalibracijas.............................................................................. 3 
 pagal prietaisus ............................................................................... 3 

Rezultatų suvestin÷ ................................................................................. 5 
 

Klinikin ÷ chemija, Long-term     
Skaitin÷ santrauka ................................................................................... 2 
Skaitin÷ santrauka     

pagal metodus.................................................................................. 3 
pagal kalibracijas.............................................................................. 3 
pagal prietaisus ............................................................................... 3 

Rezultatų suvestin÷ ................................................................................. 7 
 

Mikrobiologija     
Skaitin÷ santrauka ................................................................................... 2 
Rezultatų suvestin÷ ................................................................................. 8 
Rezultatų įvertinimas taškais ................................................................... 9 

 

Patologija      
Rezultatų įvertinimas taškais ................................................................. 10 

 

 



 2 

Skaitin ÷ santrauka  
 

� Programos su kiekybiniais rezultatais  
 
Statistin÷s reikšm÷s apima tuos rezultatus, kurie patenka į apskaičiuotas nagrin÷jamos lyginamosios 
grup÷s rezultatų ribas. Jeigu lyginamojoje grup÷je yra ne mažiau nei šeši rezultatai, ribos 
apskaičiuojamos iš nekoreguotų rezultatų medianos ±3* nekoreguoto SD. SD ir CV skaičiuojami, jeigu 
lyginamojoje grup÷je yra bent du rezultatai. Jeigu yra tik vienas rezultatas, pateikiamas tik brūkšnys (-).  
 
 
Skaitin÷se santraukose pateikiamos koreguotos reikšm÷s pagal m÷ginį, pagal metodą ir pagal lyginamąją grupę.  
** Programos Long-term santraukos spausdinamos kiekvieną sekantį m÷nesį.  
 

 

 
 
S= jautru; I= vidutiniškai jautru; R= atsparu; P= atsparu d÷l β-laktamaz÷s gaminimo. 
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Skaitin ÷ santrauka  
pagal metodus, pagal kalibracijas arba pagal prieta isus  

 
� Klinikin ÷ chemija: Short-term  
� Klinikin ÷ chemija: Long-term  

 
Šiose suvestin÷se pateikiama smulkesn÷ informacija nei bendrose skaitin÷se santraukose. Santraukos 
pagal metodus, pagal kalibracijas arba pagal prietaisus yra apskaičiuojamos ir pateikiamos lygiai taip 
pat, kaip ir kitos klinikin÷s chemijos santraukos. 
Programų Long-term statistin÷s reikšm÷s apima vidurkius, kurie patenka į apskaičiuotas nagrin÷jamos 
lyginamosios grup÷s ribas. Jeigu lyginamojoje grup÷je yra ne mažiau nei šeši rezultatai, ribos 
apskaičiuojamos iš nekoreguotų rezultatų medianos ±3* nekoreguoto SD. Atitinkamai Short-term 
statistin÷s reikšm÷s skiriasi nuo Long-term, nes vietoje vidurkių naudojami individualūs rezultatai.  
SD ir CV skaičiuojami, jeigu lyginamojoje grup÷je yra bent du rezultatai. Jeigu yra tik vienas rezultatas, 
pateikiamas tik brūkšnys (-).  
 
 
 

Statistin ÷s reikšm ÷s: 
        ................Koreguotas vidurkis 
s, SD ..............Koreguotas standartinis nuokryp is 
CV% ...............Variacijos koeficientas 
Results...........Rezultat ų skai čius 
 
 
Santrauka pagal metodus 
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Individualios lentel ÷s 
 
 
Kiekvieno m÷ginio, metodo ar lyginamosios grup÷s rezultatai, priklausomai nuo programoje 
analizuojamo rezultatų tipo, pateikiami lentel÷se. Lentel÷s taip pat gali būti klasifikuojamos pagal 
procentinę išraišką, pavyzdžiui, leukocitų diferencinis skaičiavimas [žr. pav. 2]. Diferencinio skaičiaus 
procentin÷ išraiška padalinta į vienuolika (11) klasių.  
Intervalai tarp kai kurių klasių buvo sumažinti, kad atitiktų skirtingų ląstelių tipų normos ribas. 
Laboratorijos rezultatas įskaičiuojamas į atitinkamą klasę ir pažymimas pilkai. Tik÷tini rezultatai 
pateikiami lentel÷se ir pažymimi raid÷mis (E= tik÷tinas rezultatas; A= priimtinas rezultatas) [žr. pav. 1] 
arba rodykl÷mis [žr. pav. 3].  
 
 
Individualios lentel ÷s su laboratorijos rezultatu (pažym ÷ta pilkai). 
 Pav. 1    Pav. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pav. 3. Tik ÷tinas rezultatas (pažym ÷ta rodykle) ir laboratorijos rezultatas (pažym ÷ta pilkai). 
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Rezultat ų suvestin ÷ 
 

� Programos su kiekybiniais rezultatais  
 
Rezultat ų pasiskirstymas 
Statistiniai parametrai apskaičiuojami iš rezultatų, kurie patenka į apskaičiuotas nagrin÷jamos 
lyginamosios grup÷s rezultatų ribas. Jeigu lyginamojoje grup÷je yra ne mažiau nei šeši rezultatai, ribos 
apskaičiuojamos iš nekoreguotų rezultatų medianos ±3* nekoreguoto SD. Pilka zona parodo 
lyginamosios grup÷s rezultatų pasiskirstymą. Į abi puses nutolę histogramos kraštai atitinka visus 
rezultatus.  
 
Statistin ÷s reikšm ÷s  
Žemiau histogramos lentel÷se pateikiamos laboratorijos lyginamosios grup÷s ir visų lyginamųjų grupių 
statistin÷s reikšm÷s. Kai kurių reikšmių (pvz.: visų lyginamųjų grupių statistinių reikšmių), jei reikia, 
galima nepaisyti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafinis ir skaitinis laboratorijų rezultatų 
pateikimo būdas 
 

Laboratorijos lyginamosios 
grup÷s rezultatai 
Laboratorijos lyginamosios grup÷s 
statistin÷s  reikšm÷s, įskaitant ir 
paklaidos ribas.  
Laboratorijos lyginamoji grup÷ 
(pažym÷ta pilkai) 
 
Laboratorijos rezultatas 
 
Rezultatas histogramoje pažym÷tas 
juodu rombu, o žemiau esančiame 
langelyje užrašytas skaičiumi.  
 
Jeigu rezultatą pažymintis rombas 
turi būti žemiau nei ašis, tada jis 
pažymimas (è) vietoje rombo.  
 
 
 
Lyginamosios grup÷s rezultatų 
paklaidos ribos  vaizduojamos pilka 
zona, taip pat pateikiamas skaičius.  
 
 
Visų rezultatų suvestin÷ 
 
Laboratorijos paskutini ų 
dešimties programų rezultatai 
Paskutin÷s programos rezultatai 
pateikiami viršuje. 
 

Survey........Programos numeris 

     .........Koreguotas vidurkis 
Result ........Laboratorijos rezultatas  
Diff % .......Skirtumas tarp 
laboratorijos rezultato ir jos 
lyginamosios grup÷s vidurkio, 
išreikštas procentais (%) 
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Rezultat ų suvestin ÷ 
 

� Klinikin ÷ chemija: Short-term  
� CRB, hemoglobinas ir naujagimi ų bilirubinas  

 
    Rezultat ų pasiskirstymas (histograma) 

Statistiniai parametrai apskaičiuojami iš rezultatų, kurie 
patenka į apskaičiuotas nagrin÷jamos lyginamosios 
grup÷s rezultatų ribas. Jeigu lyginamojoje grup÷je yra 
ne mažiau nei šeši rezultatai, ribos apskaičiuojamos  iš 
nekoreguotų rezultatų medianos ±3* nekoreguoto SD. 
Pilka zona parodo lyginamosios grup÷s rezultatų 
pasiskirstymą. Į abi puses nutolę histogramos kraštai 
atitinka visus rezultatus. Laboratorijos rezultatas 
histogramoje pažym÷tas juodu rombu bei užrašytas po 
histograma skaičiumi. Jeigu lyginamojoje grup÷je yra 
daugiau nei šeši rezultatai, po histograma pateikiama 
pilka juosta, kuri atitinka paklaidos ribas.  
 

   Rezultat ų santrauka ir palyginimas  
Lentel÷je pateikiami einamojo periodo laboratorijos 
rezultatai. Rezultatai ir nuokrypiai grafiškai pateikiami 
Levey-Jennings grafike, taip pat kartu pateikiamos 
bendros analitinių klaidų (paklaidų) ribos procentais 
(%). Vertindami rezultatus, atkreipkite d÷mesį, jog 
mažų lyginamųjų grupių (n<6) reikšmių informatyvumas 
yra mažas. Paskiausios programos rezultatas 
pažym÷tas dvigubu tašku, o ankstesnių programų 
rezultatai – vienu tašku. Jeigu rezultatas peržengia ±2* 

paklaidos ribas, jis pažymimas rodykle (dviguba 
rodykle, jei rezultatas yra iš paskutin÷s programos). 
 

   Nuo koncentracijos priklausomas rezultat ų 
skirtumas 
Grafiškai pavaizduota rezultatų ir koreguotų 
lyginamosios grup÷s vidurkių skirtumo priklausomyb÷ 
nuo koncentracijos. Pilka zona apima tiriamos 
koncentracijos paklaidos ribas. Jeigu lyginamojoje 
grup÷je yra mažiau nei šeši rezultatai (arba lyginamoji 
grup÷ yra nežinoma), grafinis vaizdas nepateikiamas. 
Rezultatų žym÷jimas (taškais ir rodykl÷mis) bei 
paklaidos ribas viršijantys rezultatai paaiškinti antroje 
pastraipoje.  
 

   Skaitin ÷ santrauka 
Langelyje po histograma pateikiamos statistin÷s 
reikšm÷s. Mažų lyginamųjų grupių (n<6) reikšmių 
informatyvumas yra mažas.  
 

   Analitin ÷ charakteristika 
Komentaru paaiškinama, koks laboratorijų rezultatų 
kiekis procentais statistištikai patenka į paklaidos ribas. 
Komentaras pateikiamas tik tokiu atveju, jeigu 
lyginamojoje grup÷je yra daugiau nei vienas rezultatas. 

 
 

Short-term m÷giniai yra žmogaus kilm÷s nežinomų koncentracijų kontrolin÷s medžiagos, kurios tiriamos ir rezultatų 
suvestin÷s pateikiamos kartą per m÷nesį. Rezultatai pateikiami SI vienetais. Esant susitarimui galimi kiti vienetai.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paklaidos 
ribos (pilka) ir  
laboratorijos 
rezultatas 

Jūsų 
laboratorijos 
rezultatas 
histogramoje 

Pamatinio metodo 
reikšm÷ (jeigu 
pateikiama) 

Programa 

 
 
ID kodas 

Koreguotas 
jūsų  lygi-
namosios 
grup÷s 
vidurkis 

Jūsų 
rezultatas 

Skirtumas tarp 
laboratorijos rezultato ir 
lyginamosios grup÷s 
vidurkio 

Rezultatų pateikimas 
atsižvelgiant į vidurkį ir 
paklaidų ribas 

Rezultatai viršiję  
paklaidų ribas 

Rezultato skirtumas 
nuo lyginamosios 
grup÷s vidurkio, 
priklausomai nuo 
koncentracijos 
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Rezultat ų suvestin ÷ 
 

� Klinikin ÷ chemija: Long-term  
 

    Rezultat ų pasiskirstymas (histograma) 
Statistiniai parametrai apskaičiuojami iš laboratorijų 
vidurkių, kurie patenka į apskaičiuotas nagrin÷jamos 
lyginamosios grup÷s rezultatų ribas. Jeigu lyginamojoje 
grup÷je yra ne mažiau nei šeši rezultatai, ribos 
apskaičiuojamos  iš visų nekoreguotų vidurkių rezultatų 
medianos ±3* nekoreguoto SD. Pilka zona parodo 
lyginamosios grup÷s vidurkių pasiskirstymą. Į abi puses 
nutolę histogramos kraštai atitinka visus vidurkius. Po 
histograma laboratorijos vidurkis ir vidin÷ variacija 
(±2SD) yra palyginami su pilkai pažym÷tomis paklaidos 
ribomis (analizin÷s paklaidos ribos). Ribos parodomos, 
jeigu lyginamojoje grup÷je yra daugiau nei šeši 
rezultatai.  
 

   Statistin ÷s reikšm ÷s 
Lentel÷je po histograma pateikiamos koreguotos 
reikšm÷s. CV50/90% - reikšm÷s, kurias gali pasiekti 
atitinkamai 50% ir 90% laboratorijų. „CV% Target“ yra 
siektinas vidin÷s variacijos rezultatas.  
 

   Individuali variacija 
Laboratorijos vidurkis ir variacija kartu su analizin÷s 
paklaidos ribomis (paklaidų ribomis) yra pateikiami 
grafiškai Levey-Jennings grafike. Metin÷je rezultatų 
santraukoje pateikiami laboratorijos vidurkiai ir ±2SD 
reikšm÷s. Atitinkamos skaitin÷s reikšm÷s pateikiamos 
lentel÷je po grafiku. 
 

   Individuali analitin ÷ charakteristika 
Laboratorijos vidin÷ variacija (CV%) vaizduojama 
paprastoje schemoje, kurioje laboratorijos rezultatas 
patalpintas ant linijin÷s skal÷s, apskaičiuotos iš vidin÷s 
variacijos duomenų. Jeigu laboratorijos vidin÷ variacija 
yra didesn÷ nei paklaidų ribos, pateikiamas 
komentaras. Nuokrypis vaizduojamas grafike, kuriame 
laboratorijos rezultatas patalpintas ant linijin÷s skal÷s, 
apskaičiuotos iš visų vidurkių. Komentaru paaiškinama, 
koks laboratorijos pirminių rezultatų kiekis procentais 
patenka į paklaidos ribas.  

 
 

 
 
 
 
Long-term serumas tiriamas kasdien, kas savaitę ar kas m÷nesį. Rezultatai apdorojami kas m÷nesį.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jūsų 
metodo 
grup÷ 

Jūsų vidurkis ir 
variacija Analizatorius ir 

reagentas 
Einamo periodo 
santrauka (metin÷) 
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Rezultat ų suvestin ÷ 
 

� Mikrobiologija, jautrumo tyrimai
 
Rezultat ų pasiskirstymas 
 
Histogramoje pateikiamas vieno antibiotiko 
jautrumo tyrimo metodo SIR pasiskirstymas. 
Horizontali ašis atitinka inhibicijos zonos 
diametrą, vertikali ašis – rezultatų skaičių, o 
viena didžioji raid÷ – vieną rezultatą. Jeigu 
viename taške yra daugiau nei 20 rezultatų, jie 
pažymimi ženklu ^ viršuje. 
Lentel÷je po histograma pateikiamas 
laboratorijos rezultatas ir gamintojo paderm÷s 
normos ribos (pilkai), jeigu Labquality turi apie 
tai duomenų. Po šiuo langeliu kitame langelyje 
pateikiamos SIR interpretacijos pagal 
standartus, jeigu šiuos pateik÷ diskų gamintojas. 
Histograma pateikiama jeigu gaunami 
mažiausiai trys metodo rezultatai. Histograma 
sudaroma iš rezultatų, kurie patenka į 
apskaičiuotas nagrin÷jamos lyginamosios 
grup÷s rezultatų ribas. Jeigu lyginamojoje 
grup÷je yra ne mažiau nei šeši rezultatai, ribos 
apskaičiuojamos  iš visų nekoreguotų rezultatų 
medianos ±3* nekoreguoto SD. Kitokiu atveju 
apdorojami nekoreguoti rezultatai.  

Statistin ÷s reikšm ÷s 
 
Jūsų rezultatas 
Result...............Inhibicijos zonos diametras (mm) 
Diff%................Santykinis laboratorijos rezultato ir  
   metodo vidurkio skirtumas (%) 
Interpret. ..........Laboratorijos pateikta SIR klas÷ 
 
Metodo rezultatai 

  ..................Koreguotas vidurkis 
SD....................Standartinis nuokrypis 
Range..............Diametro variacijos ribos 
n.......................Rezultatų skaičius 
Interpret. ..........Kiekvienos SIR klas÷s rezultatų skaičius  
   (skaičiumi ir procentais) 
 
Interpretacija 
S......................Jautru 
I........................Vidutiniškai jautru 
R......................Atsparu 
P......................Atsparu d÷l beta-laktamaz÷s gaminimo 
 
Visi rezultatai 
n......................Rezultatų skaičius 
Interpret. .........Kiekvienos SIR klas÷s rezultatų skaičius 

 (skaičiumi ir procentais) 
 
 
 
 
 
 
SIR pasiskirstymas ir skaitiniai rezultatai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorijos SIR rezultatas pateiktas langelyje po 
histograma milimetrais. Jeigu inhibicijos zonos 
diametro rezultatas nepatenka į ašies skalę, tai 
pažymima dviem rodykl÷mis ties SIR klase. 
Laboratorijos rezultatas taip pat pateikiamas 
skaičiumi. Jeigu rezultatas nepatenka į paklaidų ribas, 
prie rezultato ir procentinio skirtumo (Diff%) 
atsiranda žvaigždut÷ (*). Jeigu n÷ra laboratorijos 
rezultato milimetrais ar interpretacijos, toks rezultatas 
negali būti vertinamas. 
 
 
Po histograma pateikiamos laboratorijos metodo 
statistin÷s reikšm÷s bei programos visų rezultatų 
skaičius. Žemiau jų  pateikiami laboratorijos 
naudojamo metodo rezultatai ir visų metodų rezultatai 
SIR klas÷mis (skaičiumi ir procentais). 
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Rezultat ų įvertinimas taškais  
 

� Mikrobiologija: ŽIV antik ūnai, hepatitas 
 
Rezultatams įvertinti naudojami tik galutiniai 
rezultatai. Vertinama vadovaujantis šiais kriterijais: 
 

4 ......... Rezultatas visiškai teisingas 
2 ......... Apytiksliai teisingas rezultatas 
0 ......... Rezultatas neteisingas arba jis 

 nepateiktas 
 

Įvertinimas nebus apskaičiuotas, jeigu rezultatų 
variacija yra didel÷ arba n÷ra absoliučiai teisingo 
rezultato. Pateikiamas laboratorijos surinktų taškų 
ir maksimalaus taškų skaičiaus skirtumas 
procentais. Laboratorijos, kurios pateikia 
galutinius rezultatus, ir tos, kurios siunčia 
teigiamus rezultatus patvirtinti, yra vertinamos 
vienodai. Be to pateikiamos suvestin÷s taškų 
skaičiaus ir rezultatų lentel÷s, kuriose 
apibendrinami kiekvienos programos atskirų 
m÷ginių taškai.  

Statistin÷s reikšm÷s apima taškus, kurie patenka į 
apskaičiuotas nagrin÷jamos lyginamosios grup÷s 
rezultatų ribas. Jeigu lyginamojoje grup÷je yra ne 
mažiau nei šeši rezultatai, ribos apskaičiuojamos  
iš visų nekoreguotų rezultatų medianos ±3* 
nekoreguoto SD.  
 
 
Statistin ÷s reikšm ÷s 
 
Diff%................Laboratorijos taškų ir maksimalaus  
  taškų skaičiaus skirtumas (%) 

  ..................Koreguotas vidurkis 
SD....................Koreguotas standartinis nuokrypis 
CV%.................Variacijos koeficientas 
No. of res.  ......Rezultatų skaičius 
No. of labs.  .....Laboratorijų skaičius  

 
 
Įvertinant rezultatus laboratorijos taškai palyginami su maksimaliu taškų skaičiumi. 
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Rezultat ų įvertinimas taškais  
 
 

� Patologija 
 

 
Įvertinant rezultatus laboratorijos taškai palyginami su maksimaliu taškų skaičiumi. 

 
 

Imunohistochemijos ir laboratorinių technologijų 
programų rezultatai įvertinami balais nuo 0 iki 5. 
Jeigu laboratorija atsakymo nepateik÷, ji gaus 0 
taškų. Laboratorija taip pat negaus taškų, jeigu 
jų atliekamų tyrimų sąraše n÷ra kai kurių 
dažymo metodų ar antikūnų.  
 
Vertinimui naudojama tašk ų skal ÷: 
5 ............. Puikus nudažymas 
4 ............. Geras, tačiau ne puikus nudažymas 
3 ............. Pakankamai geras nudažymas  
                 (pvz.: nedidel÷s problemos su fonu) 
2 ............. Tikriausiai galima pateikti teisingą 
                 interpretaciją 
1 ............. Abejotina interpretacija 
0 ............. Visiškai netinkamas rezultatas 
 
Pateikiamas laboratorijos taškų ir maksimalaus 
taškų skaičiaus skirtumas procentais. Rezultatai 
taip pat pateikiami suvestin÷se lentel÷se, 
kuriose apibendrinami kiekvienos programos 
skirtingų dažymo metodų/antikūnų taškai.  

Statistin÷s reikšm÷s apima taškus, kurie patenka į 
apskaičiuotas nagrin÷jamos lyginamosios grup÷s 
rezultatų ribas. Jeigu lyginamojoje grup÷je yra ne 
mažiau nei šeši rezultatai, ribos apskaičiuojamos  
iš visų nekoreguotų rezultatų medianos ±3* 
nekoreguoto SD.  
 
Statistin ÷s reikšm ÷s 
 
Diff%................Laboratorijos taškų ir maksimalaus  

 taškų skaičiaus skirtumas (%) 

  ..................Koreguotas vidurkis 
SD....................Koreguotas standartinis nuokrypis 
CV%.................Variacijos koeficientas 
No. of res.  ......Rezultatų skaičius 
No. of labs.  .....Laboratorijų skaičius  
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Youden  grafikas  
 
 

� Specialios programos 
 
 
Rezultat ų pasiskirstymas 
 
Laboratorijų rezultatai pateikiami m÷ginių poromis 
pagal metodą arba pagal lyginamąją grupę. 
Youden grafiko ašių ilgis nustatomas iš visų 
rezultatų koreguotų reikšmių. Taigi, kai yra mažiau 
nei 20 rezultatų, ašių ilgis yra koreguotas visų 
rezultatų vidurkis ±6×SD, o kai yra daugiau nei 20 
rezultatų, ašių ilgis yra koreguotas visų rezultatų 
vidurkis ±3×SD. Jeigu SD lygus nuliui, jis 

pakeičiamas paklaidos procentu. Ašių centrai 
visada yra visų rezultatų koreguoti vidurkiai.  
 
Statistin ÷s reikšm ÷s 
 

  ................Koreguotas vidurkis 
n....................Rezultatų skaičius 

+a%...........Paklaidų ribos  
s, SD..............Standartinis nuokrypis 
CV%..............Variacijos koeficientas 

 
 
 

 

 
Pilkos zonos ant ašių ir linijos, sudarančios tas 
zonas, apima kiekvienos lyginamosios grup÷s 
paklaidos ribas. Trikampiai atitinka 
nagrin÷jamos lyginamosios grup÷s koreguotus 
vidurkius. Jeigu paklaidos ribos netelpa į 
grafiką, tai atžymima ašių galuose pilkais 
trikampiais.  
 
Laboratorijos rezultatų pora grafike 
pavaizduota skrituliuku. Punktyrinių linijų 
galuose esančiuose langeliuose pateikiamas 
laboratorijos rezultatas bei to rezultato ir 
lyginamosios grup÷s vidurkio skirtumas 
procentais.  
 
 
Laboratorijų rezultatai pateikiami m÷ginių 
poromis pagal metodą arba pagal lyginamąją 
grupę. Juodi taškai atitinka nagrin÷jamos 
lyginamosios grup÷s rezultatų poras. Pilki 
taškai atitinka kitų lyginamųjų grupių rezultatų 
poras. Taškų dydis priklauso nuo porų 
skaičiaus. Kuo didesnis taškas, tuo daugiau 
laboratorijų gavo tuos pačius nagrin÷jamo 
m÷ginio rezultatus. Kai kuriais atvejais juodas 
taškas gali uždengti pilkąjį.  
 
 
Lentel÷je po grafiku pateikiamos nagrin÷jamos 
lyginamosios grup÷s abiejų m÷ginių koreguotos 
reikšm÷s, apskaičiuotos iš visų laboratorijų 
rezultatų. Tarp šių reikšmių yra ir laboratorijų, 
pateikusių tik vieno m÷ginio atsakymą, 
rezultatai. Reikšm÷s yra vienodos visoms 
programos lyginamosioms grup÷ms.  

 Youden grafike pateikiamos dviejų m÷ginių rezultatų poros.  


