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Βαζηδόκελε ζε ελδείμεηο ηαηξηθή, ζηαηηζηηθή θαη επηζηεκνληθή κέζνδνινγία
Η ζηαηηζηηθή ζηελ ηαηξηθή πξαθηηθή θαη έξεπλα πεξηιακβάλεη:
Σνλ ζρεδηαζκό πεηξακάησλ θαη κειεηώλ
Σε ζπιινγή δεδνκέλσλ
Σελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ
Σελ αλάιπζε δεδνκέλσλ
Σελ παξνπζίαζε δεδνκέλσλ θαη απνηειεζκάησλ
Σελ εξκελεία απνηειεζκάησλ
Η ζύγρξνλε Ιαηξηθή ρξεζηκνπνηεί ηελ παξαηήξεζε θαη ην πείξακα γηα ηελ αμηνιόγεζε
ησλ δηαθόξσλ απόςεσλ. Γηα λα κπνξνύκε λα αμηνινγήζνπκε θαη λα θξίλνπκε ηηο δηάθνξεο
ζεσξίεο θαη ζπκπεξάζκαηα είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπκε ηε θύζε ησλ απνδεηθηηθώλ
ζηνηρείσλ (data), ηνλ ηξόπν ζπιινγήο, αλάιπζεο θαη παξνπζίαζήο ηνπο.
Γηα πξάδεηγκα αλ έλαο γλσζηόο επηζηήκνλαο ηζρπξίδεηαη όηη έλα θάξκαθν ζεξαπεύεη
έλα ζπγθεθξηκέλν λόζεκα, δελ κπνξνύκε λα δερηνύκε ηελ απνςή ηνπ ρσξίο πξνβιεκαηηζκό.
Θα ζέιακε λα γλσξίδνπκε αλ έρνπλ γίλεη κειέηεο, πόζεο θαη κε πνηόλ ηξόπν ώζηε λα
απνδεηρζεί απηόο ν ηζρπξηζκόο. πλεπώο ν ξόινο ηεο ζηαηηζηηθήο είλαη ν πιένλ ζεκαληηθόο
ζηελ ηαηξηθή έξεπλα θαη πξάμε. Με ηε γλώζε ηεο είκαζηε ζε ζέζε λα:
Γηεμάγνπκε επηζηεκνληθή έξεπλα
Καηαλννύκε θαη εθηηκνύκε ζσζηά ηα πνξίζκαηα άιισλ κειεηώλ
Καηαιαβαίλνπκε ηελ αηηηόινγεζε ζε απόςεηο άιισλ επηζηεκόλσλ
Αληηιακβαλόκαζηε πηζαλά κεζνδνινγηθά «θόιπα»
Κξίλνπκε πόζε αμηνπηζηία ππάξρεη ζε θάζε πόξηζκα θαη λα
Μπνξνύκε λα θξίλνπκε ηελ θξηηηθή θαη ηα επηρεηξήκαηα ησλ άιισλ.
Η ηαηηζηηθή απνηειεί έλαλ από ηνπο ππξήλεο ηεο ζύγρξνλεο επηζηεκνληθήο
κεζνδνινγίαο. Η γλώζε ηεο είλαη απαξαίηεηε γηα ην ζρεδηαζκό πεηξακάησλ θαη εξεπλώλ, ηε
κεζνδνινγία ζρεδηαζκνύ, αλάιπζεο θαη παξνπζίαζεο απηώλ θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζηελ
εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Δπίζεο, είλαη απαξαίηεηε ζηνπο γηαηξνύο γηα λα είλαη ζε ζέζε λα
αμηνινγήζνπλ θξηηηθά ηελ ηαηξηθή βηβιηνγξαθία.
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Πξνβιήκαηα ζηελ ηαηξηθή πξαθηηθή θαη έξεπλα
Σα παξαθάησ πέληε εξσηήκαηα απνηεινύλ δεηήκαηα θιεηδηά ηόζν ζηελ ηαηξηθή έξεπλα
όζν θαη ζηελ θιηληθή ηαηξηθή πνπ ε ζηαηηζηηθή είλαη αλαγθαία γηα ηελ απάληεζή ηνπο:
1. Πεξη ηίλνο πξόθεηηαη?

Σν πξόβιεκα ηεο δηάγλσζεο

2. Πόζν ζνβαξό είλαη?

Η αμηνιόγεζε ηεο βαξύηεηαο

3. Πόζν ζπρλό είλαη?

Η εθηίκεζε ηεο επίπησζεο

4. Πνηεο νη αηηίεο?

Η αλαδήηεζε ζπζρεηίζεσλ

5. Μπνξεί λα ζεξαπεπζεί?

Η αμηνιόγεζε ησλ ζεξαπεηώλ

1. Πεξη ηίλνο πξόθεηηαη θαη πόζν ζνβαξό είλαη?
Δδώ πεξηιακβάλεηαη ε αλαδήηεζε ηνπ ηζηνξηθνύ θαη ε θπζηθή εμέηαζε. Σα δύν απηά
ζηνηρεία ζπκπιεξώλνπλ νη δηάθνξεο κεηξήζεηο θαη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο ώζηε ν θιηληθόο
ηαηξόο λα θαηαιήμεη από ηη πάζρεη ν αζζελήο θαη πόζν ζνβαξά είλαη. Γηα λα απαληεζνύλ
ζσζηά ηα δύν απηά εξσηήκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ ειεγρζεί θαη νη δηάθνξεο κέζνδνη θαη
ζπζθεπέο θαη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηηο κεηξήζεηο, δειαδή ε αμηνπηζηία ηνπο.
Η δηάγλσζε απνηειεί έλα δύζθνιν πξόβιεκα θαζώο ζπλήζσο παξόκνηα ζπκπηώκαηα
κπνξεί λα εκθαλίδνληαη ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο. Ο ζηόρνο ζηελ
πεξίπησζε απηή είλαη λα επηιεγεί εθείλε ε δηαγλσζηηθή θαηεγνξία πνπ είλαη πεξηζζόηεξν
πηζαλή βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ αξξώζηνπ. Απηό πεξηιακβάλεη ηδηαίηεξα ηε
ζηαηηζηηθή έλλνηα ηεο πηζαλόηεηαο
2. Πόζν ζπρλό είλαη?
Η απάληεζε ζηελ εξώηεζε απηή δελ είλαη πάληα όζν απιή θαίλεηαη. Τπάξρνπλ δύν ηξόπνη
κέηξεζεο ηεο ζπρλόηεηαο κηαο αζζέλεηαο, ν επηπνιαζκόο (ν αξηζκόο ησλ λέσλ πεξηζηαηηθώλ
κηαο λόζνπ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηόδνπ )θαη ε επίπησζε (ν
αξηζκόο ησλ αζζελώλ είηε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή είηε ζε έλα δεδνκέλν
ρξνληθό δηάζηεκα. Δθηηκά ην ξπζκό εκθάληζεο κηαο λόζνπ θαη γηα απηό απνηειεί κέηξν ηνπ
θηλδύλνπ ηεο λόζνπ).
Σόζν ε επίπησζε όζν θαη ν επηπνιαζκόο απνηεινύλ δείθηεο ηεο λνζεξόηεηαο. Αλ ε
αζζέλεηα είλαη ζαλαηεθόξνο, ππνινγίδνπκε ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ πνπ πεζαίλνπλ. Έηζη
πξνθύπηνπλ εθηηκήζεηο γηα ηε ζλεηόηεηα.
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3. Πνηεο είλαη νη αηηίεο?
Η αλαδήηεζε ησλ πηζαλώλ αηηηώλ κηαο αζζέλεηαο είλαη κηα δύζθνιε δηαδηθαζία κε πνιιέο
θνξέο αβέβαηα απνηειέζκαηα. Απνηειεί αληηθείκελν ηεο επηδεκηνινγίαο. Πνιιέο
επηδεκηνινγηθέο κειέηεο απνθηνύλ κεγάιε δεκνζηόηεηα θαζώο αθνξνύλ δεηήκαηα επξένο
ελδηαθέξνληνο, όπσο είλαη ε ζρέζε θαπλίζκαηνο θαη θαξθίλνπ ησλ πλεπκόλσλ, ε πηζαλή
επίδξαζε ηεο ππξεληθήο αθηηλνβνιίαο ζηε εκθάληζε ιεπραηκίαο θνθ.
4. Τπάξρεη ζεξαπεία?
ην παξειζόλ ηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα κηαο ζεξαπείαο πξνεξρόηαλε από ηελ
πξνζσπηθή εκπεηξία ηνπ ηαηξνύ. Ο ελδεδεηγκέλνο ηξόπνο γηα ηελ αμηνιόγεζε δηαθνξεηηθώλ
ζεξαπεηώλ είλαη κε ηε ρξήζε πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλσλ πεηξακάησλ, γλσζηώλ σο θιηληθώλ
κειεηώλ (controlled clinical trial).

Πηζαλόηεηεο (Probabilities)
Γελ ππάξρεη νινθιεξσκέλε θαη ηθαλνπηεηηθή εμήγεζε ηεο έλνηα ηεο πηζαλόηεηαο (P) όκσο
ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή όπσο θαη ζηελ ηαηξηθή ηνλ όξν ησλ ρξεζηκνπνηνύκε ζπρλά. Γηα
παξάδεηγκα, ην απνηέιεζκα κίαο ζεξαπείαο κε έλα αληηβηνηηθό είλαη όηη ε ινίκσμε έρεη
ζεξαπεπζεί ή δελ έρεη ζεξαπεπζεί ζε δηάζηεκα 5 εκεξώλ. Έλαο παζνιόγνο παξηήξεζε όηη 3
ζηνπο 4 αζζελείο έρνπλ ζεξαπεπζεί. Σόηε, γηα ηνλ παζνιόγν απηόλ ε πηζαλόηεηα όηη έλαο
αζζελήο ζα ζεξαπεπηεί όηαλ ηνπ ρνξεγεζεί ην αληηβηνηηθό είλαη 0.75 ή 75%. Όκσο, έλαο
κεγαιύηεξνο αξηζκόο αζζελώλ ζα κπνξνύζε λα δώζεη κία θαιύηεξε εθηίκεζε ηεο
πηζαλόηεηαο ζεξαπείαο.
Η ηηκή κηαο πηζαλόηεηαο θπκαίλεηαη από 0 έσο 1. Έλα γεγνλόο κε πηζαλόηεηα 0 δελ
κπνξεί λα ζπκβεί, ελώ έλα γεγνλόο κε πηζαλόηεηα 1 ζα ζπκβεί ζίγνπξα. Όζν πην κεγάιε είλαη
ε πηζαλόηεηα ελόο γεγνλόηνο ηόζν πην δπλαηόλ είλαη λα ζπκβεί απηό. Έλα γεγνλόο κε
πηζαλόηεηα 1/5 ή 0.20 ζεκαίλεη όηη είλαη δπλαηόλ λα ζπκβεί 1 ζηηο 5.
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Η πηζαλόηεηα ελόο γεγνλόηνο νξίδεηαη σο ε αλαινγία ή ην πνζνζηό πνπ ζπκβαίλεη ην
γεγνλόο απηό ζε κηα κεγάιε ζεηξά παξαηεξήζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ κεηαμύ 100000
λενγέλλεησλ 51000 ήηαλ αγόξηα, ε πηζαλόηεηα έλα λενγέλλεην λα είλαη αγόξη παξηζηάλεηαη
από ην θιάζκα 51000/100000 = 0.51, δει. P(αγόξη)=0.51. Όκνηα, ε πηζαλόηεηα λα είλαη
θνξίηζη είλαη 0.49, δει. P(θνξίηζη)=0.49.
πλδπαζκόο πηζαλνηήησλ
πρλά ρξεηάδεηαη λα ππνινγίζνπκε ηελ πηζαλόηεηα κε θάπνην ζπλδπαζκό γεγνλόησλ. Γηα
παξάδεηγκα πνηα είλαη ε πηζαλόηεηα κία νηθνγέλεηα κε δύν παηδηά, λα είλαη έλα αγόξη θαη έλα
θνξηηζη?
Πηζαλόηεηα γηα έλα από δύν γεγνλόηα
Η πηζαλόηεηα λα ζπκβεί έλα γεγνλόο ή έλα άιιν όηαλ απηά δελ κπνξνύλ λα ζπκβνύλ
ηαπηόρξνλα δίλεηαη από ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο πηζαλνηήησλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ
P(αγόξη)=0.51 θαη P(θνξίηζη)=0.49 ηόηε ε πηζαλόηεηα λα έρνπκε έλα αγόξη ή έλα θνξίηζη
είλαη P(αγόξη ή θνξίηζη)=0.51+0.49=1.00.
Πηζαλόηεηα γηα δύν γεγνλόηα καδί
Η πηζαλόηεηα λα ζπκβνύλ καδί δύν γεγνλόηα όηαλ απηά είλαη αλεμάξηεηα (δει. ην
απνηέιεζκα ηνπ ελόο γεγνλόηνο δελ επεξεάδεη ην άιιν γεγνλόο) δίλεηαη από ην γηλόκελν ησλ
επηκέξνπο πηζαλνηήησλ. Γηα παξάδεηγκα, ε πηζαλόηεηα δύν άηνκα ζε κία νηθνγέλεηα λα είλαη
θαη ηα δύν αγόξηα είλαη P(αγόξη θαη αγόξη)=0.51*0.51=0.26.
Αλ ηα δύν γεγνλόηα δελ είλαη αλεμάξηεηα ηόηε ν θαλόλαο ηνπ γηλνκέλνπ δελ ηζρύεη.
Γεζκεπκέλε πηζαλόηεηα
Η πηζαλόηεηα λα ζπκβεί έλα γεγνλόο Α κε ηε ζπλζήθε όηη έλα άιιν γεγνλόο Β έρεη ήδε
ζπκβεί δίλεηαη από ηνλ ηύπν P(Α|Β)=P(A θαη Β)/P(Β).
Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα ζύλνιν 1.000.000 δηζθίσλ: 50.000 έρνπλ θόθνπο βξσκηάο (ε
πηζαλόηεηα ηπραία έλα δηζθίν κε θόθνπο είλαη 50.000/1.000.000=0.05, δει. P(θόθνη)=0.05),
30.000 έρνπλ ρηππεκέλεο άθξεο (P(ρηππεκέλν)=0.03), 40.000 είλαη μεζσξηαζκέλα
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(P(μεζσξηαζκέλν)=0.04 θαη 20.000 έρνπλ θόθνπο θαη ρηππήκαηα καδί (P(θόθνη &
ρηππεκέλν)=0.02). Σόηε ε πηζαλόηεηα έλα δηζθίν λα είλαη κε θόθνπο δνζέληνο όηη ην δηζθίν
είλαη ήδε θηππεκέλν είλαη:
P(θόθνη|ρηππεκέλν)=P(θόθνη & ρηππεκέλν)/P(ρηππεκέλν)=0.02/0.03 = 2/3.
Η πηζαλόηεηα ελά δηζθίν λα είλαη κε θόθνπο δνζέληνο όηη είλαη επίζεο ρηππεκέλν έηλαη 2/3.
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Βαζηθνί ζηαηηζηηθνί όξνη
ηελ Ιαηξηθή έξεπλα θαη θιηληθή πξαθηηθή ζπιιέγνληαο δεδνκέλα από έλα δείγκα
αηόκσλ εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα γηα έλαλ πιεζπζκό ζηνλ νπνίν αλήθεη ην δείγκα.
Παπάδειγμα: Αλ ζέινπκε λα εξεπλήζνπκε ηε ζρέζε κεηαμύ ηεο αύμεζεο ηνπ βάξνπο
ηεο εγθύνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο θαη ηνπ βάξνπο ηνπ λενγέλλεηνπ πξέπεη λα
κειεηήζνπκε έλα δείγκα από εγθύνπο. Πνηέ δελ κπνξνύκε λα κειεηήζνπκε όιεο ηηο εγθύνπο.
Μεξηθνί από ηνπο πην βαζηθνύο όξνπο ζηε ζηαηηζηηθή κεζνδνινγία είλαη νη
παξαθάησ:
Πιεζπζκόο: όιν ην ζύλνιν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ εξεπλνύκε, π.ρ. όιεο νη έγθπνη
Γείγκα: θάζε ππνζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ πνπ εξεπλάηαη, π.ρ. 30 έγθπνη έρνπλ
ζπιιερζεί ηπραία από έλα λνζνθνκείν.
Μεηαβιεηή: θάζε ραξαθηεξηζηηθό πνπ κπνξεί λα κεηξεζεί ή λα παξαηεξεζεί, π.ρ.
αύμεζε βάξνπο ζώκαηνο.
Παξαηήξεζε: ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν πνπ
κειεηάηαη, π.ρ. ε αύμεζε βάξνπο ηεο 12εο εγθύνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο ήηαλ 7Kg.

Δίδε κεηαβιεηώλ
Μηα κεηαβιεηή είλαη πνηνηηθή όηαλ παίξλεη νξηζκέλεο δηαθξηηέο ηηκέο ή πνζνηηθή όηαλ
παίξλεη ηηκέο ζε κία ζπλερή θιίκαθα.
Παπάδειγμα: Πνηνηηθέο κεηαβιεηέο είλαη: ην θύιν (άλδξαο/γπλαίθα), ε εγθπκνζύλε
(έγθπνο/κε έγθπνο), ε επηβίσζε (επηβηώλεη/πεζαίλεη). Πνζνηηθέο κεηαβιεηέο (αξηζκεηηθέο)
είλαη: ην ύςνο, ην βάξνο, ε πίεζε αίκαηνο, ε ειηθία.

Γξαθηθέο κέζνδνη πεξηγξαθήο δεδνκέλωλ
Δίλαη ζεκαληηθό λα αξρίδνπκε πάληα ηελ αλάιπζή καο εμεηάδνληαο ηα δεδνκέλα καο κε
γξαθηθέο κεζόδνπο.
Ραβδόγξακκα
Γηα λα δείμνπκε ηε ζπρλόηεηα κηαο πνηνηηθήο κεηαβιεηήο ρξεζηκνπνηνύκε ην ξαβδόγξακκα.
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Παπάδειγμα: ζε έλα λνζνθνκείν ππήξμαλ 600 γελλήζεηο κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο
ηνθεηνύ. Η πνηνηηθή κεηαβιεηή πνπ εξεπλάηαη είλαη ε κέζνδνο ηνθεηνύ:
Μέζνδνο ηνθεηνύ
Καλνληθόο
Δκβξπνπιθία
Καηζαξηθή ηνκή

γελλήζεηο
478
65
57

%
79.7
10.8
9.5

Οπόηε ζην ξαβδόγξακκα ην κήθνο ησλ ξάβδσλ είλαη αλάινγν ησλ ζπρλνηήησλ:

Frequency

600

478

500
400
300
200
100
0

%

Normal

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

65

57

Forceps

Caesarean
Section

10,8

9,5

Forceps

Caesarean
Section

79,7

Normal

Ιζηόγξακκα
Όηαλ ε κεηαβιεηή πνπ κειεηάκε είλαη πνζνηηθή ηόηε θαηαζθεπάδνπκε κία θαηαλνκή ησλ
ζπρλνηήησλ πνπ πεξηγξάθεηαη κε έλα ηζηόγξακκα. Αλ νη ηηκέο είλαη πνιιέο ηόηε ηηο
νκαδνπνηνύκε ζε 5-8 νκάδεο.
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Παπάδειγμα: Σα επίπεδα αηκνζθαηξίλεο (g/100ml) 20 γπλαηθώλ έρνπλ κεηξεζεί θαη
είλαη:
Hgb
810121416Σύνολο

Hgb levels
8,8
12,9
9,3
12,9
10,5
12,9
10,6
13,3
11,1
13,4
11,4
14,5
12
14,6
12
14,6
12,1
15,1
12,1
16,1

Frequency
2
4
9
4
1
20

0,1
0,2
0,45
0,2
0,05

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
8-

10-

12-

14-

16-

Hgb level (g/100ml)

Καπκύιε ζπρλνηήησλ
Σν ηζηόγξακκα γηα πξαθηηθνύο ιόγνπο παξηζηάλεηαη κε κία θακπύιε πνπ θαηαζθεπάδεηαη αλ
ελώζνπκε ηα δηαδνρηθά κέζα ησλ πάλσ βάζεσλ ησλ νξζνγσλίσλ ηνπ ηζηνγξάκκαηνο
(θακπύιε ζπρλνηήησλ). Όζν κεγαιώλεη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ν αξηζκόο ησλ νκάδσλ
κπνξεί λα απμεζεί θαη ηόηε ε θακπύιε πξνζεγγίδεηαη από κία ιεία θακπύιε.
0,4

0,5
0,4

0,3

%

0,3

%

0,2

0,2
0,1

0,1

0
8-

10-

12-

14-

Hgb level (g/100ml)

16-

0
8-

10-

12Igm (g/l)

14-

16-

Κνηιόηεηα
Σν ηζηόγξακκα καο ππνδεηθλύεη ηελ θνηιόηεηα ή ηελ ζπκκεηξία ησλ παξαηεξήζεσλ.
Η θαηαλνκή ηεο αλνζνζθαηξίλεο ζε 20 παηδηά είλαη θνίιε πξνο ηα δεμηά ελώ ε θαηαλνκή ηεο
αηκνζθαηξίλεο Hgb ησλ 20 γπλαηθώλ είλαη ζπκκεηξηθή.
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Γηάγξακκα πίηαο ή ξάβδνπ
Η πίηα είλαη έλαο θύθινο πνπ εηλαη ρσξηζκέλνο ζε θνκκάηηα θαη θάζε θνκκάηη
αληηπξνζσπεύεη ηηκέο κηαο κεηαβιεηήο γηα δηάθνξεο θαηεγνξίεο.
Παξάδεηγκα: Η παξαθάησ πίηα δείρλεη ηε θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνύ κηαο πόιεο:

22%

11%

0-5
5-18
18-40
37%

15%

40-65
65-

15%

Σν αληίζηνηρν δηάγξακκα ζε ξάβδν είλαη:

100%
65-

80%

40-65

60%

18-40
40%

5-18

20%

0-5

0%
%
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Γηάγξακκα ζπζρέηηζεο
Όηαλ ππάξρνπλ παξαηεξήζεηο από δύν πνζνηηθέο κεηαβιεηέο θαη καο ελδηαθέξεη ε ζρέζε
πνπ έρνπλ κεηαμύ ηνπο ηόηε ηα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη κε έλα δηάγξακκα ζπζρέηηζεο.
Παπάδειγμα: To βάξνο ηνπ ζώκαηνο θαη ν όγθνο πιάζκαηνο από 8 πγηείο άλδξεο είλαη:
Άηνκν
βάξνο ζε Kg (x)
όγθνο πιάζκαηνο ζε lt (y)
-----------------------------------------------------------------------1
58.0
2.75
2
70.0
2.86
3
74.0
3.37
4
63.5
2.76
5
62.0
2.62
6
70.5
3.49
7
71.0
3.05
8
66.0
3.12

Σόηε ην δηάγξακκα ζπρλνηήησλ είλαη:
3
,7

(7
0
,5
;3
,4
9
)

3
,5

(7
4
;3
,3
7
)
3
,3

(6
6
;3
,1
2
)
(7
1
;3
,0
5
)

PLASMAVOLUME(lt)

3
,1

(7
0
;2
,8
6
)

2
,9

(6
3
,5
;2
,7
6
)

(5
8
;2
,7
5
)
2
,7

2
,5
5
6

(6
2
;2
,6
2
)

6
0

6
4

6
8

7
2

7
6

W
E
IG
H
T(k
g
)
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Πνζόηηθεο κέζνδνη πεξηγξαθήο δεδνκέλωλ
Μέζε ηηκή
Ο πην απιόο ηξόπνο γηα λα πεξηγξαθεί έλα ζύλνιν παξαηεξήζεσλ από κία ζπλερή κεηαβιεηή
είλαη ε κέζε ηηκή: ην άζξνηζκα όισλ ησλ παξαηεξήζεσλ δηα ηνλ αξηζκό ησλ παξαηεξήζεσλ.
Παπάδειγμα: Οη όγθνη πιάζκαηνο (x) από 8 πγηείο ελήιηθεο άλδξεο είλαη:

2.75, 2.86, 3.37, 2.76, 2.62, 3.49, 3.05, 3,12 lt

x1=2.75, x2=2.86, x3=3.37, x4=2.76, x5=2.62, x6=3.49, x7=3.05, x8=3.12
Tν άζξνηζκα ησλ ηηκώλ είλαη:
x = x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + x8 =

=2.75 + 2.86 + 3.37 + 2.76 + 2.62 + 3.49 + 3.05 + 3.12 = 24.02,
o αξηζκόο ησλ παξαηεξήζεσλ είλαη: n=8
νπόηε ε κέζε ηηκή είλαη:

x = x / n = 2.75 + 2.86 + 3.37 + 2.76 + 2.62 + 3.49 + 3.05 + 3.12/8 = 24.02 / 8 = 3.00

Γηάκεζνο (median)-εθαηνζηεκόξηα (percentiles)
Όηαλ ππάξρνπλ κία ή δύν ππεξβνιηθά κηθξέο ή κεγάιεο παξαηεξήζεηο, ε κέζε ηηκή δελ
αληηπξνζσπεύεη ηα δεδνκέλα. Σόηε νη παξαηεξήζεηο πεξηγξάθνληαη θαιύηεξα από ηε δηάκεζν
ή 50ν εθαηνζηεκόξην.
Οη παξαηεξήζεηο ηαμηλνκνύληαη θαηά αύμνπζα ζεηξά θαη ε θεληξηθή παξαηήξεζε
είλαη ε δηάκεζνο. Αλ ν αξηζκόο ησλ παξαηεξήζεσλ είλαη δπγόο ηόηε ε δηάκεζνο είλαη ε κέζε
ηηκή ησλ δύν θεληξηθώλ ηηκώλ.
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Παπάδειγμα: Η κέγηζηε εηζπλεπζηηθή πίεζε (PΙmax) 9 αζζελώλ κε θπζηηθή ίλσζε
είλαη:
80, 85, 110, 95, 95, 100, 45 95, 130 (cm H20)
Σαμηλνκνύκε ηηο ηηκέο θαηά αύμνπζα ζεηξά::
45, 80, 85, 95, 95, 95, 100, 110, 130
Σόηε ε δηάκεζνο είλαη ε θεληξηθή παξαηήξεζε πνπ είλαη ε 5ε ηηκή, δει.
δηάκεζνο = 95.
Οη όγθνη πιάζκαηνο από 8 πγηείο ελήιηθεο άλδξεο είλαη:

2.75, 2.86, 3.37, 2.76, 2.62, 3.49, 7.32, 3.05 lt
Σαμηλνκνύκε ηηο ηηκέο θαηά αύμνπζα ζεηξά::

2.62, 2.75, 2.76, 2.86, 3.05, 3.37, 3.49, 7.32
ηόηε ε δηάκεζνο είλαη ε κέζε ηηκή ηεο 4εο θαη 5εο ηηκήο, δει.
δηάκεζνο = (2.86+3.05)/2=2.96
Άιια εθαηνζηεκόξηα πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη ην 25ν θαη ην 75ν πνπ
είλαη νη ηηκέο θάησ από ηηο νπνίεο βξίζθεηαη ην 25% θαη 75% ησλ δεδνκέλσλ, αληίζηνηρα.
ην παξάδεηγκά καο, ην 25ν εθαηνζηεκόξην είλαη ίζν κε 2.76 (8*0.25=2, δει. είλαη ε
ηξίηε παξαηήξεζε) θαη 75ν εθαηνζηεκόξην είλαη ίζν κε 3.49 (8*0.75=6, δει. είλαη ε έβδνκε
παξαηήξεζε).

Γηάγξακκα θνπηηνύ (Box-plot)
Σν δηάγξακκα θνπηηνύ παξνπζηάδεη ηα δεδνκέλα ζαλ έλα θνπηί κε έλα «κνπζηάθη». Σν πάλσ
κέξνο ηνπ θνπηηνύ δείρλεη ην 75ν εθνζηεκόξην θαη ην θάησ κέξνο ηνπ θνπηηνύ ην 25ν
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εθαηνζηεκόξην. Η δηάκεζνο δείλεηαη κε κία νξηδόληηα γξακκή ζην θνπηί. Οη άθξεο ηνπ
κνπζηαθηνύ δείρλνπλ ηελ κέγηζηε θαη ηελ ειάρηζηε ηηκή (ζπλήζσο αθξαίεο ηηκέο αγλνύληαη).
Παπάδειγμα: Με ηα δεδνκέλα από ηνπο όγθνπο πιάζκαηνο παξάγεηαη ην παξαθάησ
δηάγξακκα θνπηηνύ (ε ηηκή 7.32 ζεσξείηαη αθξαία θαη αγλνείηαη):
3
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2
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T

Σξόπνη κέηξεζεο ηεο δηαζπνξάο
Όκσο ρξεηαδόκαζηε θαη έλα κέηξν ηεο δηαζπνξάο ησλ δεδνκέλσλ. Από κόλε ηεο ε κέζε ηηκή
δελ καο επηηξέπεη λα δηαθνξνπνηήζνπκε δείγκαηα:
Γείγκα 1: 20, 30, 40, 50, 60, 70,

x =45 αιιά κεγάιε δηαζπνξά

Γείγκα 2: 40, 43, 44, 46, 47, 50

x =45 αιιά κηθξή δηαζπνξά

80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

1

2

3
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Δύξνο
Σα εύξνο είλαη ε δηαθνξά κεηαμύ ηεο κεγαιύηεξεο θαη ηεο κηθξόηεξεο παξαηήξεζεο. Γελ
δείρλεη όκσο πώο θαηαλέκνληαη νη ππόινηπεο παξαηεξήζεηο κεηαμύ απηώλ ησλ δύν.
Παπάδειγμα: Οη όγθνη πιάζκαηνο x από 8 πγηείο ελήιηθεο άλδξεο είλαη:
2.75, 2.86, 3.37, 2.76, 2.62, 3.49, 3.05, 3,12 lt
Δύξνο = max-min = 3.49- 2.62 = 0.87

Γηαθύκαλζε(s2) (variance)
Έηζη ν πην θαηάιιεινο ηξόπνο λα κεηξεζεί ε δηαζπνξά είλαη ε δηαθύκαλζε, πνπ δείρλεη πώο
θαηαλέκνληαη ε ηηκέο γύξσ από ηε κέζε ηηκή: ε κέζε ησλ ηεηξαγσληθώλ απνζηάζεσλ ησλ
παξαηεξήζεσλ από ηε κέζε ηηκή.
Σν άζξνηζκα ησλ ηεηξαγσληθώλ απνζηάζεσλ δηαηξείηαη κε (n-1) αληί κε n γηαηί έηζη
εθηηκάηαη θαιύηεξα ε δηαθύκαλζε ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ.
Σν (n-1) νλνκάδεηαη βαζκνί ειεπζεξίαο (β.ε.).
Παπάδειγμα: Οη όγθνη πιάζκαηνο x από 8 πγηείο ελήιηθεο άλδξεο είλαη:
2.75, 2.86, 3.37, 2.76, 2.62, 3.49, 3.05, 3,12 lt ή

x1=2.75, x2=2.86, x3=3.37, x4=2.76, x5=2.62, x6=3.49, x7=3.05, x8=3.12
β.ε. = n-1=8-1=7
Γηαθύκαλζε = s2 = (x- x )2/(n-1) = [x2-(x)2/n] / (n-1)
x= 2.75 + 2.86 + 3.37 + 2.76 + 2.62 + 3.49 + 3.05 + 3.12 = 24.02
x2= 2.752 + 2.862 + 3.372 + 2.762 + 2.622 + 3.492 + 3.052 + 3.122 = 72.798
(x)2 = (24.02)2
νπόηε s2 = [72.798- (24.02)2 /8]/7 = 0.0961
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Σππηθή απόθιηζε(s) (standard deviation)
Η δηαθύκαλζε έρεη ην κεηνλέθηεκα όηη είλαη ην ηεηξάγσλν ησλ ηηκώλ ησλ παξαηεξήζεσλ. Γη‟
απηό εθθξάδνπκε ηε δηαζπνξά κε ηε ηππηθή απόθιηζε πνπ είλαη ε ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο
δηαθύκαλζεο
Παπάδειγμα: Οη όγθνη πιάζκαηνο x από 8 πγηείο ελήιηθεο άλδξεο είλαη:

2.75, 2.86, 3.37, 2.76, 2.62, 3.49, 3.05, 3,12 lt
Δίλαη s2 = 0.0961
Σππηθή απόθιηζε = δηαθύκαλζε = s = 0.311
πλήζσο ηα δεδνκέλα πεξηγξάθνληαη κε έλα ξαβδόγξακκα πνπ δείρλεη ηε κέζε ηηκή θαη ηελ
ηππηθή απόθιηζε:
6

5

4

3

2

1

0
lt

M
e
a
n
+
S
D=5
,0
9
0
4
6
M
e
a
n
-S
D=1
,9
6
4
5
4
M
e
a
n=3
,5
2
7
5
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Σππηθό ζθάικα κέζεο ηηκήο (standard error)
Όπσο είπακε ζηελ αξρή ην δείγκα καο ελδηαθέξεη γηα λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ
πιεζπζκό πνπ αληηπξνζσπεύεη.
Η κέζε ηηκή ηνπ δείγκαηνο,

x , θαη ε ηππηθή απόθιηζε, s, ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα

εθηηκήζνπκε ηε κέζε ηηκή θαη ηελ ηππηθή απόθιηζε ηνπ πιεζπζκνύ πνπ ζπκβνιίδνληαη κε μ
θαη ζ, αληίζηνηρα.
Η κέζε ηηκή ελόο δείγκαηνο είλαη απίζαλν λα είλαη αθξηβώο ίδηα κε απηή ηνπ
πιεζπζκνύ όπνπ πξνέξρεηαη.
Έλα δηαθνξεηηθό δείγκα ζα έδηλε δηαθνξεηηθή κέζε ηηκή θαη ε δηαθνξά νθείιεηαη ζηε
δεηγκαηνιεπηηθή δηαθύκαλζε.
Αλ ζπιιέμνπκε πνιιά αλεμάξηεηα δείγκαηα ηνπ ίδηνπ κεγέζνπο θαη ππνινγίζνπκε ηε
κέζε ηηκή ηνπ θαζελόο θαη θαηαζθεπάζνπκε ηελ θαηαλνκή ζπρλόηεηαο ησλ κέζσλ ηηκώλ
ηόηε ε κέζε ηηκή απηήο ηεο θαηαλνκήο είλαη ε κέζε ηηκή ηνπ πιεζπζκνύ θαη ε ηππηθή ηεο
απόθιηζε είλαη ίζε κε ην ηππηθό ζθάικα κέζεο ηηκήο:
s.e. (κ) = ζ/ n.
Απηή ε πνζόηεηα ιέγεηαη ηππηθό ζθάικα ηεο κέζεο ηηκήο ηνπ δείγκαηνο θαη κεηξά πόζν
θαιά ε κέζε ηηκή ηνπ πιεζπζκνύ εθηηκάηαη από ηε κέζε ηηκή ηνπ δείγκαηνο.
Παπάδειγμα: Οη όγθνη πιάζκαηνο (x) από 8 πγηείο ελήιηθεο άλδξεο είλαη:

2.75, 2.86, 3.37, 2.76, 2.62, 3.49, 3.05, 3,12 lt
κέζε ηηκή:

x

= 3.001

ηππηθή απόθιηζε: s = 0.311
ην ηππηθό ζθάικα κέζεο ηηκήο: s.e. ( x ) = s/ n = 0.311/ 8 = 0.111
Αλ ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο πξνζεγγίδεη ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνύ ηόηε ην s.e. ηείλεη
ζην κεδέλ.
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Καλνληθή θαηαλνκή
Σν ηζηόγξακκα πεξηγξάθεη ηελ θαηαλνκή κηαο κεηαβιεηήο. Μία ηδηαίηεξε κνξθή θαηαλνκήο
είλαη ε θαλνληθή θαηαηνκή (Ν), ε νπνία έρεη κνξθή θακπάλαο θαη είλαη ζπκκεηξηθή γύξσ από
ηε κέζε ηηκή κ.

Η θαλνληθή θαηαλνκή είλαη ζεκαληηθή γηαηί: 1) νη πεξηζζόηεξεο κεηαβιεηέο ζηε θύζε
ηελ αθνινπζνύλ, όπσο ε πίεζε αίκαηνο, ζεξκνθξαζία ζώκαηνο, ύςνο, επίπεδα αηκνζθαξίλεο
θαη 2) αθόκε θαη αλ κία κεηαβιεηή δελ αθνινπζεί ηελ θαλνληθή κεηαβιεηή, ε κέζε ηηκή ηεο
από έλα δείγκα ζα ηελ αθνινπζεί θαη ε ηππηθή απόθιηζε ηεο ζα είλαη ζ/ n, ην ηππηθό
ζθάικα.

Σππηθή θαλνληθή θαηαλνκή SND
Η θαλνληθή θαηαλνκή καο επηηξέπεη λα ππνινγίζνπκε ην πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ πνπ νη
ηηκέο ηνπ θπκαίλνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα (π.ρ. ύςνο από 159cm έσο 184cm). Σν
δηάζηεκα απηό δίλεηαη από ην εκβαδό ηεο θακπύιεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην δηάζηεκα απηό.
Όκσο, είλαη δύζθνιν καζεκαηηθά λα ππνινγίδεηαη ην εκβαδό απηό γηα νπνηαδήπνηε
κεηαβιεηή θαη πιεζπζκν θαη ζπλεπώο ππάξρεη έλαο απεξηόξηζηνο αξηζκόο θαλνληθώλ
θαηαλνκώλ πνπ εμαξηάηαη από ην κ θαη ζ.
Γηα ην ιόγν απηό ε θαζε θαλνληθή θαηαλνκή αλάγεηαη ζηελ ηππηθή θαλνληθή SND
θαηαλνκή κε ηελ κεηαηξνπή
z = (x-κ) / ζ.
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Οπόηε ην εκβαδόλ γηα νπνηνδήπνηε δηάζηεκα έρεη ππνινγηζζεί γηα απηή ηελ θαηαλνκή θαη
δίλεηαη από έλαλ πίλαθα.
Σν ζπλνιηθό εκβαδό ηεο θαηαλνκήο απηήο είλαη 100% ή 1.
Παπάδειγμα: Η θαηαλνκή ηνπ ύςνπο ησλ ελειίθσλ αλδξώλ ζηελ Διιάδα
πεξηγξάθεηαη από ηελ αθόινπζε θαλνληθή θαηαλνκή

Γηα λα ππνινγίζνπκε ην πνζνζηό ησλ αλδξώλ κε ύςνο κεηαμύ 159 θαη 184
κεηαηξέπνπκε ηηο ηηκέο απηέο ζε ηηκέο ηηο SND, νπόηε
z=(159-171.5)/6.5=-1.96 θαη

z=(184-171.5)/6.5=1.96
Από ηνλ πίλαθα ηεο SND είλαη
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Σόηε ην πνζνζηό δίλεηαη από ην εκβαδόλ κεηαμύ ηνπ δηαζηήκαηνο –1.96 έσο 1.96 πνπ
είλαη 95%.
Σν 95% ηεο θαηαλνκήο ηνπ πιεζπζκνύ πεξηζηνηρίδεηαη κεηαμύ ησλ ηηκώλ –1.96 θαη 1.96
ηεο SND.
Γειαδή, ην 95% ηνπ πιεζπζκνύ ησλ αλδξώλ έρεη ύςνο κεηαμύ 171.5-1.96*6.5=159 θαη
171.5+1.96*6.5=184.
Σν 1.96 ιέγεηαη 5% ζεκείν ηεο SND.

Γηάζηεκα εκπηζηνζύλεο (δ.ε.) – θαλνληθή θαηαλνκή
Η κέζε ηηκή ελόο δείγκαηνο αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή πνπ έρεη κέζε ηηκή κ θαη ηππηθή
απόθιηζε s.e.(κ) = ζ/ n.
Οπόηε ην 95% ησλ δεηγκαηηθώλ κέζσλ ηηκώλ βξίζθεηαη ζην δηάζηεκα από
(κ-1.96*s.e.(κ) , κ+1.96*s.e. (κ) ).
ηελ πξάμε όκσο ε κ θαη ην s.e. εθηηκνύληαη από ην ίδην ην δείγκα, δειαδή
κ= x θαη s.e. = s/ n .
Οπόηε, νη πηζαλέο ηηκέο ηηο κέζεο ηηκήο ηνπ πιεζπζκνύ βξίζθνληαη ζην δηάζηεκα από
( x - 1.96 * s/ n,

x

+ 1.96 * s/ n ) .

Σν δηάζηεκα απηό θαιείηαη 95% δηάζηεκα εκπηζηνζύλεο γηα ηε κέζε ηηκή ηνπ πιεζπζκνύ.
Παπάδειγμα: Οη όγθνη πιάζκαηνο (x) από 8 πγηείο ελήιηθεο άλδξεο είλαη:

2.75, 2.86, 3.37, 2.76, 2.62, 3.49, 3.05, 3,12 lt
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Δίλαη:

x

= 3.001, s = 0.311, s.e. ( x ) = s/ n = 0.311/ 8 = 0.111 θαη

( x - 1.96 * s/ n,

x

+ 1.96 * s/ n ),

Οπόηε (3.001-1.96*0.111, 3.001+1.96*0.111) = (2.783, 3.219).
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t-θαηαλνκή
Όηαλ ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο είλαη κηθξό (<60) αληί γηα ηελ θαλνληθή θαηαλνκή
ρξεζηκνπνηνύκε ηελ t-θαηαλνκή.
Η t-θαηαλνκή κνηάδεη κε ηελ θαλνληθή θαη ην ζρήκα ηεο εμαξηάηαη απν ηνπο β.ε. (ην
κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο) γηα κεγάιν δείγκα έρεη ην ίδην ζρήκα αθξηβώο κε ηε θαλνληθή
θαηαλνκή.
Η ηηκέο ηεο θαηαλνκήο (εκβαδόλ) γηα δηάθνξα κεγέζε δείγκαηνο δίλνληαη ζην πίλαθα 1.

Διάζηημα εμπιζηοζύνηρ (δ.ε.) – t-καηανομή
Οπόηε, γηα κηθξό δείγκα ε πνζόηεηα ( x -κ)/(s/ n) αθνινπζεί όρη ηελ SND αιιά ηε tθαηαλνκή. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην 95% δ.ε. γηα ηελ κέζε ηηκή δίλεηαη από
(κέζε ηηκή) (5% ζεκείν t-θαηαλνκήο)*(ηππηθό ζθάικα ηεο κέζεο ηηκήο) ή
( x – t * s.e.( x ), x + t * s.e.( x ) ) ή ( x – t * s/ n , x + t * s/ n ),
όπνπ t είλαη ε ηηκή ηεο t-θαηαλνκήο γηα n-1 β.ε. θαη δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1.
Παπάδειγμα: Η δηάξθεηα αλαθνύθηζεο 6 αζζελώλ κε αξζξίηηδα κεηά ηε ρνξήγεζε
ελόο λένπ θαξκάθνπ είλαη: 2.2, 2.4, 4.9, 2.5, 3.7, 4.3 hrs
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x =3.3, s=1.13,

n=6,

β.ε.=6-1=5,

s.e.( x ) = s/ n = 0.46
από ηνλ πίλαθα 1, ε ηηκή ηεο t-θαηαλνκήο γηα 5 β.ε. ζην 5% ζεκείν είλαη 2.57.
Σόηε ην 95% δ.ε. γηα ην κέζν ρξόλν αλαθνύθηζεο αζζελώλ κε αξζξηηηθά είλαη
(3.3-2.57*0.46, 3.3+2.57*0.46) ή (2.1, 4.5hrs)
πλεπώο, ππάξρεη 95% πηζαλόηεηα ε κέζε ηηκή ηνπ πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ
αλαθνύθηζεο λα βξίζθεηαη ζην δηάζηεκα απηό.
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Έιεγρνο ππνζέζεωλ
Με ηνλ έιεγρν ππνζέζεσλ ειέγρνπκε άλ κηα ππόζεζε ή ζπλζήθε είλαη αιεζήο
ρξεζηκνπνηώληαο κία ζηαηηζηηθή παξάκεηξν ε νπνία αθνινπζεί κία ζπγθεθξηκέλε θαηαλνκή
όηαλ ε ππόζεζε είλαη αιεζήο. Σόηε αλάινγα κε ηελ ηηκή ηεο παξακέηξνπ ε ππόζεζε
απνξξίπηεηαη κε κία ζπγθεθξηκέλε πηζαλόηεηα πνπ πξνζδηνξίδεηαη από ηε ζηάζκε
ζεκαληηθόηεηαο ή από ην
% ζεκείν ηεο θαηαλνκήο.
πλήζσο ειέγμνπκε ηηο εμήο ππνζέζεηο:
1) Aλ ε κέζε ηηκή ελόο δείγκαηνο ζπκθσλεί κε κία ππνζεηηθή ηηκή ηεο κέζεο ηηκήο
ηνπ πιεζπζκνύ (κ), δει.

x -κ=0, ή αλ νη κέζεο ηηκέο από δύν (εμαξηεκέλα) δείγκαηα κε

δεπγαξσηέο παξαηεξήζεηο είλαη ίδηα. Ο έιεγρνο βαζίδεηαη ζηελ t-θαηαλνκή θαη γίλεηαη κε ην
t-test.
2) Αλ νη κέζεο ηηκέο δύν αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ είλαη ίδηεο, δει.

x 1- x 2 =0. Ο

έιεγρνο βαζίδεηαη ζηελ t-θαηαλνκή θαη γίλεηαη κε ην t-test.
3) Αλ έλα πνζνζηό από έλα δείγκα ζπκθσλεί κε έλα ππνζεηηθό πνζνζηό ελόο
πιεζπζκνύ (π), δει. p-π=0. Ο έιεγρνο βαζίδεηαη ζηελ θαλνληθή-θαηαλνκή θαη γίλεηαη κε ην
z-test.
4) Αλ δύν πνζνζηά από δύν αλεμάξηεηα δεηγκάηα είλαη ίδηα, δει. p1-p2 =0. Ο έιεγρνο
βαζίδεηαη ζηελ θαλνληθή-θαηαλνκή θαη γίλεηαη κε ην z-test ή ζηελ ρ2-θαηαλνκή θαη γίλεηαη κε
ην ρ2-test.
5) αλ νη κέζεο ηηκέο πεξηζζνηέξσλ από δύν αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ (π.ρ. θ δείγκαηα)
είλαη ίδηεο, δει.

x 1= x 2 = x 3 =… x θ . Ο έιεγρνο βαζίδεηαη ζηελ F-θαηαλνκή θαη γίλεηαη

κε αλάιπζε δαηζπνξάο (analysis of variance-ANOVA) θαη ην F-test.
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t-test γηα δεπγαξωηέο παξαηεξήζεηο
Όηαλ νη παξαηεξήζεηο από έλα δείγκα είλαη δεπγάξηα κε ηηο παξαηεξήζεηο ελόο άιινπ
δείγκαηνο ηόηε γηα λα ειέγμνπκε αλ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν δεηγκάησλ
ρξεζηκνπνηείηαη ην t-test γηα δεπγαξσηέο παξαηεξήζεηο.
Παπάδειγμα: ε κία θιηληθή κειέηε γηα λα ειέγμνπκε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ελόο
ππλσηηθνύ θαξκάθνπ, παξαηεξήζεθε ε δηάξθεηα ηνπ ύπλνπ (hrs) ζε 10 αζζελείο ζε έλα
βξάδπ κεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ θαη ζε έλα άιιν βξάδπ κεηά ηε ρνξήγεζε εηθνληθνύ
θαξκάθνπ (placebo). Σα πνηειέζκαηα ήηαλ:
Αζζελήο

θάξκαθν

placebo

δηαθνξά

-------------------------------------------------------------------------1
6.1
5.2
0.9
2
7.0
7.9
-0.9
3
8.2
3.9
4.3
4
7.6
4.7
2.9
5
6.5
5.3
1.2
6
8.4
5.4
3.0
7
6.9
4.2
2.7
8
6.7
6.1
0.6
9
7.4
3.8
3.6
10
5.8
6.3
-0.5
------------------------------------------------------------------------Μέζε ηηκή
7.06
5.28
x =1.78
Σόηε γηα λα ειέγμνπκε ηελ ππόζεζε όηη ην θάξκαθν δελ είλαη απνηειεζκαηηθό, δει x -κ=0
όπνπ κ=0, ρξεζηκνπνηνύκε ην t-test:
t=(κέζε ηηκή ηωλ δηαθνξώλ ηωλ δύν δεηγκάηωλ) / (ηππηθό ζθάικα ηεο κέζεο ηηκήο) ή
t = ( x -κ) / s.e.( x ), όπνπ s.e.( x )=s/ n.
Σόηε x =1.78, κ=0, s=1.77, n=10 θαη s.e.( x ) = s/ n = 0.56.
Οπόηε t= 1.78 / 0.56 = 3.18 (αλ ην πξόζεκν είλαη αξλεηηθό ηόηε αγλνείηαη).
Αλ ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ θαξκάθσλ είλαη πξάγκαηη 0 ηόηε ε πνζόηεηα t=( x -κ) /
(s/ n) είλαη κηα ηππηθή ηηκή ηεο t-θαηαλνκήο κε (n-1) β.ε.
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Σηάθμη ζημανηικόηηηαρ (P-value)
Από ηνλ πίλαθα 1 κπνξνύκε λα βξνύκε δηάθνξεο ζηάζκεο ζεκαληηθόηεηαο ή ηα % ζεκεία ηεο
t-θαηαλνκήο.
Η ηηκή ηεο t-θαηαλνκήο γηα 10-1=9 β.ε. κε ζηάζκε ζεκαληηθόηεηαο 5% είλαη 2.26.
Απηό ζεκαίλεη όηη θαηά κέζν όξν 5% ησλ παξαηεξήζεσλ από κηα ηέηνηα θαηαλνκή ζα είλαη
κεγαιύηεξν από 2.26 ή κηθξόηεξν από –2.26 (αλ ην θάξκαθν δελ είλαη απνηειεζκαηηθό-ηα
δύν δείγκαηα δελ δηαθέξνπλ)

2.5%

2.5%

-2.26

2.26

3.18

πλεπώο, ε ηηκή t=3.18 είλαη κεγαιύηεξε από 2.26 θαη ζπλεπώο είλαη κηα αθξαία ηηκή
ηεο t-θαηαλνκήο. Οπόηε ε πηζαλόηεηα λα παξαηεξήζνπκε κία ηέηνηα ηηκή t=3.18 θαηά ηύρε
είλαη ιηγόηεξε από 5%, δειαδή P<0.05. Γειαδή ε δηαθνξά πνπ βξέζεθε ( x =1.78) δελ είλαη
ηπραία, είλαη κηα πξαγκαηηθή, νπόηε ηα θάξκαθα δηαθέξνπλ.
Δπεηδή ε πηζαλόηεηα είλαη κηθξή απνξξίπηνπκε ηελ ππόζεζε όηη ηα θάξκαθα δελ
δηαθέξνπλ θαη ζπκπεξαίλνπκε όηη ππάξρεη έλδεημε (P<0.05) όηη ην ππλσηηθό θάξκαθν είλαη
απνηειεζκαηηθό ζε ζρέζε κε ην εηθνληθό θάξκαθν.
Δίλαη ην θάξκαθν απνηειεζκαηηθό ζε ζηάζκε ζεκαληηθόηεηαο 1% ; Από ηνλ πίλαθα
1, ε ηηκή ηεο t-θαηαλνκήο κε ζηάζκε ζεκαληηθόηεηαο 1% είλαη 3.25. Οπόηε t=3.18 είλαη
κηθξόηεξν από 3.25 ζπλεπώο δελ ππάξρεη ηζρπξή έλδεημε όηη ην θάξκαθν είλαη δηαθνξεηηθό,
απιώο έλδεημε. πλεπώο ην θάξκαθν δελ είλαη απνηειεζκαηηθό (P>0.01).
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Πόζο ιζσςπή είναι η ένδειξη διαθοπάρ?
Πιθανόηηηα (P)

ιζσύρ ηηρ ένδειξηρ ενάνηια ζηην ςπόθεζη: x -κ=0

να παπαηηπήζοςμε ηο t
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Μεγαιύηεξε από 5% (P>0.05)

όρη έλδεημε (δελ απνξξίπηνπκε ηελ ππόζεζε)

Μηθξόηεξε από 5% (P 0.05)

έλδεημε (απνξξίπηνπκε ηελ ππόζεζε)

Μηθξόηεξε από 1% (P 0.01)

ηζρπξή έλδεημε (απνξξίπηνπκε ηελ ππόζεζε)

Γηάζηεκα εκπηζηνζύλεο (δ.ε.) κέζεο ηηκήο δηαθνξάο δύν δεηγκάηωλ
Σν 95% δ.ε. γηα ηελ κέζε ηηκή x ησλ δηαθνξώλ δύν δεηγκάησλ κε δεπγαξσηέο παξαηεξήζεηο
είλαη αθξηβώο ην ίδην κε ην δ.ε. γηα ηελ t-θαηαλνκή πνπ εμεηάζακε πην πάλσ θαη είλαη
(κέζε ηηκή) (5% ζεκείν t-θαηαλνκήο)*(ηππηθό ζθάικα ηεο κέζεο ηηκήο) ή
( x –t*s.e.( x ), x +t*s.e.( x ) ), όπνπ s.e.( x )=s/ n.
t είλαη ε ηηκή ηεο t-θαηαλνκήο γηα n-1 β.ε. κε 5% θαη δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1.
Παπάδειγμα: ην παξάδεηγκά καο είλαη: x =1.78, s=1.77, n=10, β.ε.=10-1=9 θαη
s.e.( x ) = s/ n = 0.56.
Από ηνλ πίλαθα 1, ε ηηκή ηεο t-θαηαλνκήο γηα 9 β.ε. ζην 5% ζεκείν είλαη 2.26.
Σόηε ην 95% δ.ε. γηα ηε κέζε ηηκή ηεο δηαθνξάο ησλ δύν θαξκάθσλ είλαη
(1.78-2.26*0.56, 1.78+2.26*0.56) ή (0.51, 3.05hrs).
πλεπώο, ππάξρεη 95% πηζαλόηεηα ε κέζε ηηκή ηεο δηαθνξάο ησλ δύν θαξκάθσλ λα
βξίζθεηαη ζην δηάζηεκα απηό. Δπεηδή ην 0 δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην 95% δ.ε.
ζπκπεξαίλνπκε όηη ην πξαγκαηηθό θάξκαθν είλαη απνηειεζκαηηθό θαη βειηηώλεη ηελ δηάξθεηα
ηνπ ύπλνπ από κηζή έσο 3 ώξεο.
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t-test γηα δύν αλεμάξηεηα δείγκαηα
Όηαλ νη παξαηεξήζεηο από δύν δείγκαηα είλαη αλεμάξηεηεο (δει. από δηαθνξεηηθά άηνκα)
ηόηε κπνξόπκε λα ζπγθξίλνπκε ηηο κέζεο ηηκέο ησλ δύν δεηγκάησλ ρξεζηκνπνώληαο ην t-test
γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα.
Παπάδειγμα: Σν βάξνο ησλ λενγέλλεησλ παηδηώλ πνπ γελλήζεθαλ από 15 κεθαπλίζηξηεο θαη από 14 θαπλίζηξηεο είλαη:

x
s
n

Γείγκα 1
Γείγκα 2
Με-θαπλίζηξηεο
Καπλίζηξηεο
-----------------------------------------3.99
3.18
3.79
2.84
3.60
2.90
3.73
3.27
3.21
3.85
3.60
3.52
4.08
3.23
3.61
2.76
3.83
3.60
3.31
3.75
4.13
3.59
3.26
3.63
3.54
2.38
3.51
2.34
2.71
3.593
3.203
0.3707
0.4927
15
14

Τπάξρεη δηαθνξά ζην βάξνο ησλ παηδηώλ κεηαμύ ησλ δύν νκάδσλ;
Τπνζέηνπκε όηη θαη νη δύν νκάδεο πξνέξρνληαη από έλαλ πιεζπζκό πνπ έρεη ίδηα
ηππηθή απόθιηζε ζ. Σόηε s1 θαη s2 ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα εθηηκήζνπλ ηελ ζ κε ηελ θνηλή
ηππηθή απόθιηζε sp:
sp= [(n1-1)s12+(n2-1)s22/(n1+n2-2)] ή sp= [(14*0.37072+13*0.49272) / (15+14-2)] = 0.4337
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Eιέγρνπκε ηελ ππόζεζε όηη νη δύν κέζεο ηηκέο είλαη ίδηεο,

x 1- x 2=0,

ρξεζηκνπνηώληαο ηελ πνζόηεηα:
t= (δηαθνξά ηωλ δύν κέζωλ ηηκώλ) / (ηππηθό ζθάικα ηεο δηαθνξάο) ή
t=( x 1- x 2)/s.e.( x 1- x 2), όπνπ s.e.( x 1- x 2) = sp* (1/n1+1/n2).
Σόηε t= (3.593-3.203)/ [0.4337* (1/15+1/14)] = 2.42
Αλ νη δύν κέζεο ηηκέο είλαη πξαγκαηηθά ίδηεο, ηόηε ε πνζόηεηα t αθνινπζεί ηε t-θαηαλνκή
κε (n1-1)+(n2-1)= (15-1)+(14-1)=27 β.ε.
Από ηνλ πίλαθα 1, ε ηηκή ηεο t-θαηαλνκήο κε 27 βε κε ζηάζκε ζεκαληηθόηεηαο 5% είλαη
2.052. Δπεηδή ε ηηκή t=2.42 είλαη κεγαιύηεξε από 2.052 απνξξίπηνπκε ηελ ππόζεζε όηη νη
κέζεο ηηκέο είλαη ίδηεο. Οπόηε ππάξρεη έλδεημε (P<0.05) όηη ην βάξνο ησλ παηδηώλ απν κεθαπλίζηξηεο δηαθέξεη από απηό ησλ θαπληζηξηώλ, δει νη θαπλίζηξηεο γελλνύλ κσξά κε
κηθξόηεξν βάξνο.

Γηάζηεκα εκπηζηνζύλεο δηαθνξάο δύν κέζωλ ηηκώλ
Σν 95% δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ δύν κέζσλ ηηκώλ είλαη:
(δηαθνξά ηωλ δύν κέζωλ ηηκώλ) (5% ζεκείν t-θαηαλνκήο)*(ηππ. ζθάικα δηαθνξάο)
(( x 1- x 2)-t*s.e. ( x 1- x 2), ( x 1- x 2)-t*s.e. ( x 1- x 2) ),
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όπνπ s.e. ( x 1- x 2)=sp* (1/n1+1/n2)
t είλαη ε ηηκή ηεο t-θαηαλνκήο γηα (n1-1)+(n2-1) β.ε. ζε 5% ζηάζκε ζεκαληηθόηεηαο θαη
δίλεηαη από ηνλ πίλαθα 1.
Παπάδειγμα: ην παξάδεηγκά καο ην 5% ζεκείν ηεο t-θαηαλνκήο κε (15-1)+(14-1)=27
β.ε. είλαη 2.052 (πίλαθαο 1).
Σόηε ην 95% δ.ε. είλαη
( 0.39-2.052*[0.4337* (1/15+1/14)], 0.39+2.052*[(0.4337* (1/15+1/14)] ) ή

(0.0593, 0.721)
πλεπώο, κε πηζαλόηεηα 95% κπνξνύκε λα ηζρπξηζηνύκε όηη νη κε-θαπλίζηξηεο
γελλνύλ παηδηά κε πεξηζζόηεξν βάξνο από 0.0593 έσο 0.721Kg από όηη νη θαπλίζηξηεο
Αλ ην δ.ε. ζπκπεξηιάκβαλε ηελ ηηκή 0 ηόηε ζα ηζρπξηδόκαζηαλ όηη κεηαμύ ησλ δύν
νκάδσλ δελ ππάξρεη δηαθνξά.
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Αλάιπζε δηαζπνξάο κε έλα παξάγνληα (One-way ANOVA)
Η αλάιπζε δηαζπνξάο κε έλα παξάγνληα ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ζέινπκε λα ζπγθξίλνπκε ηηο
κέζεο ηηκέο πνιιώλ νκάδσλ (πεξηζζόηεξεο από δύν). Η αλάιπζε θαιείηαη κε έλα παξάγνληα
επεηδή ηα δεδνκέλα ηαμηλνκνύληαη ζύκθσλα κε έλα παξάγνληα ή νκάδα.
Παπάδειγμα: ε κία κειέηε, έρεη θαηαγξαθεί ην βάξνο ηνπ ήπαηνο (εθθξαζκέλν σο
πνζνζηό ηνπ βάξνπο ηνπ ζώκαηνο) πνληηθηώλ πνπ αλήθνπλ ζε k=4 νκάδεο πνπ ηξάθεθαλ κε
4 δίαηηεο. Θέινπκε λα εξεπλήζνπκε αλ ππάξρνπλ ζπζηεκαηηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ 4
νκάδσλ, δει. λα ζέινπκε λα ζπγθξίλνπκε ηηο κέζεο ηηκέο ησλ 4 νκάδσλ: κ a,κb,κc,κd.

x
Sum T
s2

a
3.42
3.96
3.87
4.19
3.58
3.76

b
3.17
3.63
3.38
3.47
3.39
3.41

c
3.34
3.72
3.81
3.66
3.55
3.51

d
3.64
3.93
3.77
4.18
4.21
3.88

3.80
22.78
0.252

3.41
20.45
0.142

3.60
21.59
0.182

3.94
23.61
0.192

Η κέζνδνο βαζίδεηαη ζην λα πξνζδηνξίζνπκε πόζν από ηελ ζπλνιηθή δηαθύκαλζε ησλ
δεδνκέλσλ νθείιεηαη ζηηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ κέζσλ ηηκώλ ησλ νκάδσλ θαη λα
ζπγθξίλνπκε ηε πνζόηεηα απηή κε ην πνζό ηεο ζπλνιηθήο δηαθύκαλζεο πνπ νθείιεηαη ζηηο
δηαθνξέο κεηαμύ ησλ αηόκσλ ζηελ ίδηα νκάδα.
Αλ ε ζπλνιηθή δηαθύκαλζε είλαη:
s2=(άζξνηζκα ηεηξαγώλσλ SS)/(d.f.) ή s2 = (x- x )2/(n-1),
ηόηε ε ANOVA δηαηξεί ην παξαπάλσ άζξνηζκα ηεηξαγώλσλ SS ζε δύν κέξε:
1) Σν SS πνπ νθείιεηαη ζηηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ κέζσλ ηηκώλ νκάδσλ,
2) Σν SS πνπ νθείιεηαη ζηηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ παξαηεξήζεσλ κέζα ζηε θάζε νκάδα,
δει. ην Τπόινηπν SS (Residual SS ή Within groups SS).
Με όκνην ηξόπν δηαηξείηαη ην ζύλνιν (n-1) ησλ d.f.
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H ππόζεζε πνπ ειέγρεηαη εδώ είλαη όηη δελ ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμύ ησλ νκάδσλ, δει.
κa=κb=κc=κd.

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ΑΝΟVA ρξεηάδνληαη νη παξαθάησ καζεκαηηθνί
ππνινγηζκνί:
n=24, x=3.42+3.96+..+4.21+3.88=88.43, x2=3.422+3.962+…+4.212+3.882=327.66
1)Total SS= (x- x )2 = x2-(x)2/n = 327.66-88.432/24=1.83
Total d.f.=n-1=24-1=23
2) Between groups SS = Ta2/na + Tb2/nb + Tc2/nc + Td2/nd -(x)2/n =
22.782/6 + 20.452/6 +21.592/6 + 23.612/6 – 88.432/24 = 0.954
Between groups d.f. = 4-1=3
3) Within groups (residual ή error) SS = Total SS–Between groups SS=1.83–0.954=0.876
Within groups (residual) d.f. = Total d.f.-Between groups d.f. = 23-3 = 20
Μεηά ππνινγίδεηαη, ην πνζό ηεο δηαθύκαλζεο αλά βαζκό ειεπζεξίαο (d.f.) πνπ είλαη ε
κέζε κεηαβνιή (Mean Square, MS), δει. MS=SS/df.
Ο έιεγρνο γηα ηηο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ νκάδσλ βαζίδεηαη ζηε ζύγθξηζε κεηαμύ ηνπ
Between groups MS κε ην Within groups MS. Σα MS ζπγθξίλνληαη ρξεζηκνπνηώληαο ην Ftest:

F=(Between groups MS) / (Within groups MS)
H ANOVA παξνπζηάδεηαη κε ηνλ εμήο πίλαθα:

Source of variation
df
SS
MS=SS/df
F
----------------------------------------------------------------------------------------------Between groups
k-1=4-1=3
0.954
0.318
7.23
Within groups (residual)
23-3=20
0.876
0.044=s2
-----------------------------------------------------------------------------------------------Total
n-1=24-1=23 1.83
Σν Residual MS δίλεη κία εθηίκεζε ηεο s2 ηεο θνηλήο εληόο ησλ νκάδσλ δηαθύκαλζεο.
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Διέγρνπκε ηελ ππόζεζε όηη δελ ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμύ ησλ νκάδσλ, δει.
κa=κb=κc=κd , ρξεζηκνπνηώληαο ηελ παξαπάλσ ηηκή ηεο F.
Αλ ε ππόζεζε είλαη αιεζηλή ηόηε ε F αθνινπζεί ηελ F-θαηαλνκή κε 3 θαη 20 df, δει.
νη Between groups df θαη νη Within groups df. Σόηε ην F πξνζεγγίδεη ηελ ηηκή 1.
Αλ ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ νκάδσλ ηόηε ε ηηκή ηεο F γίλεηαη πνιύ
κεγαιύηεξε ηνπ 1.
Οη ηηκέο ηεο F-θαηαλ. κε ζηάζκε ζεκαληηθόηεηαο 5% δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 3. ην
παξάδεηγκά , F=7.23 θαη ε ηηκή ηεο F-θαηαλνκήο κε 3 θαη 20 df είλαη 3.1.

F3,20; 5%= 3.1

7.23

Η ηηκή ηεο F είλαη 7.23 πνπ είλαη κεγαιύηεξε από ηε ηηκή ηεο F-θαηαλνκήο κε 3 θαη
20 df ζε ζηάζκε ζεκαληηθόηεηαο 5% F3,20; 5% =3.1 (P<0.05), δει. απνξξίπηνπκε ηε αξρηθή
ππόζεζε. πλεπώο ππάξρεη έλδεημε (P<0.05) γηα δηαθνξέο κεηαμύ ησλ νκάδσλ.
Αλ ε ANOVA δείμεη όηη ππάξρνπλ δηαθνξέο ηόηε κπνξνύκε λα θάλνπκε επηκέξνπο
ζπγθξίζεηο κεηαμύ ησλ νκάδσλ, π.ρ. λα ζπγθξίλνπκε ηελ νκάδα a κε ηελ νκάδα b,
ρξεζηκνπνηώληαο ην t-test ή βξίζθνληαο ην 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά ησλ κέζσλ ηηκώλ:
είλαη ( x 1- x 2)=0.39 θαη s.e. ( x 1- x 2) =

{s2*(1/na+1/nb)} =

{0.044*( 1/6 + 1/6)}=0.12

H ηηκή ηεο t-θαηαλνκήο κε 20 df ζε 5% ζηάζκε ζεκαληηθόηεηαο είλαη 2.09.
Σν 95% δ.ε. είλαη: (( x 1- x 2) -2.09*s.e. ( x 1- x 2) , ( x 1- x 2) -2.09*s.e. ( x 1- x 2) ) ή

(0.39-2.09*0.12, 0.39+2.09*0.12)=(0.14, 0.64).
Με 95% βεβαηόηεηα ε νκάδα a έρεη πςειόηεξν βάξνο κεηαμύ 0.14 θαη 0.64 από όηη ε
νκάδα b.
To t-test είλαη: t= ( x a -

x b) / s.e.( x 1- x 2) = 0.39 / 0.12 = 3.25
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ηηκή πνπ είλαη κεγαιύηεξε από ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηεο t-θαηαλνκήο (2.09), δει. ππάξρεη
δηαθνξά κεηαμύ ησλ νκάδσλ a θαη b (P<0.05).
Όηαλ νη νκάδεο έρνπλ δηαθνξεηηθό αξηζκό αηόκσλ o ηξόπνο πξνζδηνξηζκνύ ηεο
ANOVA είλαη ιίγν δηαθνξεηηθόο.

Πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο - Γηόξζωζε Bonferroni
Όιεο νη πηζαλέο ζπγθξίζεηο κεηαμύ ησλ νκάδσλ δελ είλαη αλεμάξηεηεο. Γηα ην ιόγν απηό όηαλ
γίλνληαη πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο (k) ε ζηάζκε ζεκαληηθόηεηαο (P) πξέπεη λα δηνξζώλεηαη ζε
P‟=kP.
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Αλάιπζε δηαζπνξάο κε δύν παξάγνληεο (Two-way ANOVA) ρωξίο αιιειεπίδξαζε
Όηαλ ηα δεδνκέλα ηαμηλνκνύληαη ζε δύν παξάγνληεο θαη ππάξρεη κία παξαηήξεζε γηα θάζε
ζπλδπαζκό ησλ δύν παξαγόλησλ ηόηε ν έιεγρνο ηεο επίδξαζεο ηνπ θάζε παξάγνληα (δει ηεο
δηαθνξάο κεηαμύ ησλ επηπέδσλ ηνπ παξάγνληα) γίλεηαη κε ηελ αλάιπζε δηαζπνξάο κε δύν
παξάγνληεο. Η αλάιπζε γίλεηαη ζπλήζσο κε ηε ρξήζε ζηαηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο.
Παπάδειγμα: ε έλα πείξακα γηα λα ζπγθξίλνπκε ηελ επίδξαζε k=3 θαξκάθσλ ζηνλ
αξηζκό ιεκθνθπηηάξσλ ζε πνληίθηα, ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο ζρεδηαζκόο κε 3 πνληίθηα από
b=4 δηαθνξεηηθά θινπβηά. Ο αξηζκόο ιεκθνθπηηάξσλ ήηαλ:
Litters
Drugs
a
b
c

1

2

3

4

μέζη ηιμή

7.1
6.7
6.6

6.1
5.0
5.4

6.9
5.9
5.8

5.6
5.1
5.2

6.43
5.68
5.75

Σα δεδνκέλα ηαμηλνκνύληαη ζε δύν παξάγνληεο, θαηά θινπβί θαη θαηά θάξκαθν. Σν
ζύλνιν ησλ παξαηεξήζεσλ είλαη n=12.
Η δηαίξεζε ηεο ζπλνιηθήο δηαθύκαλζεο αθνινπζεί ηελ ίδηα θηινζνθία κε ηελ Oneway ANOVA.
H ANOVA παξνπζηάδεηαη κε ηνλ εμήο πίλαθα:
Source of variation
df
SS
MS=SS/df
F=MS/Resid. MS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Between litters
b-1=4-1=3
4.23 1.40
Between drugs
k-1=3-1=2
1.37 0.683
14.89
Residual
11-3-2=6
0.275 s2 =0.046
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Total
n-1=12-1=11
Διέγρνπκε ηε ππόζεζε όηη ηα θάξκαθα δε δηαθέξνπλ, δει. κa=κb=κc, ζπγθξίλνληαο
ηελ ηηκή F=(Between drugs MS)/(Residual MS) κε ηελ ηηκή ηεο F-θαηαλνκήο κε 2 θαη 6 df
(Between drugs df θαη Residual df)ζε 5% ζηάζκε ζεκαληηθόηεηαο.
Δπεηδή ε ηηκή ηεο F=14.89 είλαη κεγαιύηεξε από ηε ηηκή ηεο F-θαηαλνκήο πνπ είλαη
5.14 ηόηε ππάξρεη δηαθνξά κεηαμύ ησλ θαξκάθσλ κε P<0.05.
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Σν ηππηθό ζθάικα ηεο δηαθνξάο κεηαμύ ησλ κέζσλ ηηκώλ δύν θαξκάθσλ είλαη
{s2(1/k + 1/k)} = {0.046(1/4 + 1/4) = 0.15.
Μπνξνύκε λα θάλνπκε ζπγθξίζε ησλ κέζσλ ηηκώλ δύν θαξκάθσλ ρξεζηκνπνηώληαο
ην t-test, π.ρ. γηα λα ζπγθξίλνπκε ηηο κέζεο ηηκέο ηνπ a θαη c ηo t-test είλαη:
t= ( x x -

x c) / s.e.( x a- x c) = (6.43-5.75)/0.15 =4.53,

ηηκή πνπ είλαη κεγαιύηεξε από ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηεο t-θαηαλνκήο κε 6 df ζε 5% ζηάζκε
ζεκαληηθόηεηαο (2.45), δει. ππάξρεη δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν θαξκάθσλ (P<0.05).
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Αλάιπζε δηαζπνξάο κε δύν παξάγνληεο (Two-way ANOVA) κε αιιειεπίδξαζε
Όηαλ ηα δεδνκέλα ηαμηλνκνύληαη ζε δύν παξάγνληεο θαη ππάξρνπλ πνιιαπιέο παξαηεξήζεηο
γηα θάζε ζπλδπαζκό ησλ δύν παξαγόλησλ ηόηε ν έιεγρνο ηεο επίδξαζεο ηνπ θάζε παξάγνληα
(δει ηεο δηαθνξάο κεηαμύ ησλ επηπέδσλ ηνπ παξάγνληα) ή ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ησλ
παξαγόλησλ γίλεηαη κε ηελ αλάιπζε δηαζπνξάο κε δύν παξάγνληεο θαη αιιειεπίδξαζε.
Παπάδειγμα: Γηα λα εξεπλήζνπκε ηελ επίδξαζε ηνπ ζνξβηθνύ νμένο (sa) θαη ηνπ pH
ηνπ λεξνύ ζηελ επηβίσζε ηεο ζαικνλέιαο, ρξεζηκνπνηήζακε w=3 επίπεδα pH (5.0, 5.5, 6.0)
θαη s=2 επίπεδα ζνξβηθνύ νμένο (0, 100 p.p.m.). Γηα ηνλ θάζε ζπλδπαζκό sa θαη pH
ππάξρνπλ k=3 παξαηεξήζεηο. Μία εβδνκάδα κεηά κεηξήζεθε ε πνζόηεηα ζαικνλέιαο πνπ
επηβίσζε (log(ππθλόηεηα/ml)). Σα δεδνκέλα ήηαλ:
Sa

pH

repli cations
1
2
3
--------------------------------------------------0
6.0
8.2
8.4
8.3
5.5
5.9
6.0
6.1
5.0
4.3
4.3
4.2
100
6.0
7.6
7.8
7.6
5.5
5.0
5.3
5.8
5.0
4.1
4.4
4.2
Η ANOVA παξνπζηάδεηαη κε ηνλ εμήο πίλαθα:
Source of variation
df
SS
MS=SS/df
F=MS/s2
------------------------------------------------------------------------------------------------------pH
w-1=2
42.46 21.23
590
sa
s-1=1
0.86 0.86
23.89
Interaction pHXsa
(w-1)*(s-1)=2
0.34 0.17
4.72
2
Residual
17-2-1-2=12
0.43 s =0.036
------------------------------------------------------------------------------------------------------Total
n=18-1=17
Διέγρνπκε ηε ππόζεζε όηη ηα επίπεδα pH δε δηαθέξνπλ, δει. κ5.0=κ5.5=κ6.0,
ζπγθξίλνληαο ηελ ηηκή F=(pH MS)/(Residual MS) κε ηελ ηηκή ηεο F-θαηαλνκήο κε 2 θαη 12
df (pH df θαη Residual df) ζε 5% ζηάζκε ζεκαληηθόηεηαο. Δπεηδή ε ηηκή ηεο F=590 είλαη
κεγαιύηεξε από ηε ηηκή ηεο F-θαηαλνκήο (3.89) ηόηε ππάξρεη δηαθνξά κεηαμύ ησλ επηπέδσλ
pH κε P<0.05.
Διέγρνπκε ηελ ππόζεζε όηη ηα επίπεδα sa δε δηαθέξνπλ, δει. κ0=κ100, ζπγθξίλνληαο
ηελ ηηκή F=(sa MS)/(Residual MS) κε ηελ ηηκή ηεο F-θαηαλνκήο κε 1 θαη 12 df (sa df θαη
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Residual df) ζε 5% ζηάζκε ζεκαληηθόηεηαο. Δπεηδή ε ηηκή ηεο F=23.89 είλαη κεγαιύηεξε
από ηε ηηκή ηεο F-θαηαλνκήο (4.75) ηόηε ππάξρεη δηαθνξά κεηαμύ ησλ επηπέδσλ pH κε
P<0.05.
Διέγρνπκε ηε ππόζεζε όηη δελ ππάξρεη αιιειεπίδξαζε κεηαμύ pH θαη sa
ζπγθξίλνληαο ηελ ηηκή F=(Interaction MS)/(Residual MS) κε ηελ ηηκή ηεο F-θαηαλνκήο κε
2 θαη 12 df (Interaction df θαη Residual df) ζε 5% ζηάζκε ζεκαληηθόηεηαο. Δπεηδή ε ηηκή ηεο
F=4.72 είλαη κεγαιύηεξε από ηε ηηκή ηεο F-θαηαλνκήο (3.89) ηόηε ππάξρεη αιιειεπίδξαζε
κεηαμύ pH θαη sa κε P<0.05.

Αιιεινεπίδξαζε
Η ύπαξμε ηεο αιιειεπίδξαζεο ζεκαίλεη όηη ε δηαθνξά sa0-sa100 δελ είλαη ζηαζεξή γηα ηα
δηαθνξεηηθά επίπεδα pH. Σόηε ηα απνηειέζκαηαα παξνπζηάδνληαη κε έλα 2*3 πίλαθα κέζσλ
ηηκώλ γηα ηνλ θάζε ζπλδπαζκό sa θαη pH:
Sa

pH
sa
6.0
5.5
5.0
means
-------------------------------------------------------------0
8.3
6.1
4.3
6.2
100
7.7
5.4
4.2
5.8
-------------------------------------------------------------pH means
8.0
5.7
4.3
6.0
Σα απνηειέζκαηα κπνξνύλ λα παξνπζηαζζνύλ θαη κε ην αληίζηνηρν δηάγξακκα:
Log(density/ml)
Sa10
0.63
Sa100
Sa10
0.64
Sa100
Sa10
Sa100 0.05
5.0

5.5
pH

6.0

Σν ηππηθό ζθάικα ηεο δηαθνξάο κεηαμύ ησλ κέζσλ ηηκώλ δύν επηπέδσλ pH είλαη
{s2(1/(s*k) + 1/(s*k))} = {0.036(1/6 + 1/6) = 0.11.
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Σν ηππηθό ζθάικα ηεο δηαθνξάο κεηαμύ ησλ κέζσλ ηηκώλ δύν επηπέδσλ sa είλαη
{s2(1/(w*k) + 1/(w*k))} = {0.036(1/9 + 1/9) = 0.09.
Σν ηππηθό ζθάικα ηεο δηαθνξάο κεηαμύ ησλ κέζσλ ηηκώλ δύν επηπέδσλ pH γηα έλα
ζπγθεθξηκέλν επίπεδν sa είλαη {s2(1/k + 1/k)} = {0.036(1/3 + 1/3) = 0.15.
Μπνξνύκε λα θάλνπκε ζύγθξηζε ησλ κέζσλ ηηκώλ δύν επηπέδσλ pH ή δύν επηπέδσλ
sa ρξεζηκνπνηώληαο ην t-test, π.ρ. γηα λα ζπγθξίλνπκε ηηο κέζεο ηηκέο ηνπ pH6.0 θαη pH5.0 ηo
t-test είλαη:
t= ( x pH6.0 -

x pH5.0) / s.e.( x pH6.0- x pH5.0) = (8.0-4.3)/0.11 =37.3,

ηηκή πνπ είλαη κεγαιύηεξε από ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηεο t-θαηαλνκήο κε 12 df ζε 5% ζηάζκε
ζεκαληηθόηεηαο (2.18), δει. ππάξρεη δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν επηπέδσλ pH (P<0.05).
Δπίζεο, κπνξνύκε λα θάλνπκε ζύγθξζε ησλ κέζσλ ηηκώλ δύν επηπέδσλ pH γηα έλα
επίπεδν ηνπ sa ρξεζηκνπνηώληαο ην t-test, π.ρ. γηα λα ζπγθξίλνπκε ηηο κέζεο ηηκέο ηνπ pH6.0
θαη pH5.0 γηα sa100 ηo t-test είλαη:
t= ( x pH6.0,sa100 -

x pH5.0,sa100) / s.e. ( x pH6.0,sa100- x pH5.0,sa100) = (7.7-4.2)/0.15 =25.6,

ηηκή πνπ είλαη κεγαιύηεξε από ηελ αληίζηνηρε ηηκή ηεο t-θαηαλνκήο κε 12 df ζε 5% ζηάζκε
ζεκαληηθόηεηαο (2.18), δει. ππάξρεη δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν επηπέδσλ pH γηα sa100
(P<0.05).
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Μεηαηξνπή ηωλ δεδνκέλωλ
Γηα λα είλαη έγθπξνο έλαο ζηαηηζηηθόο έιεγρνο όπσο t-test ή ANOVA πξέπεη λα ππνζέζνπκε
όηη: 1) νη παξαηεξήζεηο έρνπλ θαλνληθή θαηαλνκή θαη 2) νη δηαθπκάλζεηο ησλ νκάδσλ πνπ
ζπγθξίλνληαη είλαη ίζεο.
Αλ δελ πιεξνύληαη νη παξαπάλσ ππνζέζεηο θαη ηα δείγκαηα είλαη κηθξά ζε κέγεζνο
ηόηε ηα δεδνκέλα ρξεηάδεηαη λα κεηαζρεκαηηζζνύλ ζηνπο ινγαξίζκνπο ηνπο. Η αλάιπζε ηόηε
ζα βαζίδεηαη ζηα ινγαξηζκνπνηεκέλα δεδνκέλα. Αλ ηα δεδνκέλα είλαη ζπρλόηεηεο ηόηε ίζσο
ρξεηάδεηαη λα κεηαζρεκαηηζζνύλ ζηηο ηεηξαγσληθέο ηνπο ξίδεο.
Ο ινγάξηζκνο (log) κίαο πνζόηεηαο x είλαη ε πνζόηεηα y, y=log(x), έηζη ώζηε x=ey,
όπνπ e=2.718. Ο ινγάξηζκνο ηνπ 1 είλαη 0 θαη ηνπ 0 είλαη άπεηξν. Μπνξνύκε λα βξνύκε ηνλ
ινγάξηζκν κόλν ζεηηθώλ ηηκώλ.
Παπάδειγμα: Η θαηαλνκή ησλ ηηκώλ ρνιεξπζξίλεο νξνύ κίαο νκάδαο αηόκσλ δελ
αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Σόηε κε έλαλ ινγαξηζκηθό κεηαζρεκαηηζκό ηα δεδνκέλα
αθνινπζνύλ θαλνληθή θαηαλνκή. (ζει 144 altman)
100
Frequency

80
60
40
20
0

0-20 20-40 40-60 60-80 80100

100120

120140

140160

160180

180200

200220

220240

240260

260280

280300

Bilirubin(μmol/l)

30

Frequency

25
20
15
10
5
0

2.0- 2.2- 2.4- 2.6- 2.8- 3.0- 3.2- 3.4- 3.6- 3.8- 4.0- 4.2- 4.4- 4.6- 4.8- 5.2- 5.4- 5.62.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 5.4 5.6 5.8

ln(bilirubin)
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Έιεγρνο γηα έλα πνζνζηό
Η αλάιπζε ησλ πνζνζηώλ βαζίδεηαη ζηε δπσλπκηθή θαηαλνκή (πνπ εμεηάδεηαη παξαθάησ) ε
νπνία γηα δείγκαηα κεγάινπ κεγέζνπο πξνζεγγίδεηαη από ηελ θαλνληθή θαηαλνκή. Έλα δείγκα
ζεσξείηαη κεγάινπ κεγέζνπο όηαλ np θαη n(1-p) είλαη θαη ηα δύν κεγαιύηεξα από 5, όπνπ p
είλαη έλα παξαηεξνύκελν πνζνζηό θαη π είλαη ην αλακελόκελν πνζνζηό (ή ην πνζνζηό ελόο
πιεζπζκνύ).
Γηα ηνλ έιεγρν ελόο πνζζνζηνύ ρξεζηκνπνηείηαη ην z-test θαη βαζίδεηαη ζηελ
θαλνληθή θαηαλνκή.
Παπάδειγμα: ε έλα λνζνθνκείν ζπιιέρζεθε έλα ηπραίν δείγκα από 215 γπλαίθεο από
ηνπο θαηαιόγνπο λνζειεπνκέλσλ θαη βξέζεθε όηη 39 από απηέο έρνπλ ηζηνξηθό άζζκαηνο.
Δίλαη γλσζηό όηη ν επηπνιαζκόο ηεο λόζνπ είλαη 15%. Σν πνζνζηό ησλ γπλαηθώλ πνπ
βξέζεθε κε άζζκα ζπκθσλεί κε απηό ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ;
Σόηε γηα λα ειέγμνπκε ηελ ππόζεζε όηη ην πνζνζηό ησλ πεξηζηαηηθώλ δελ δηαθέξεη
από ηνλ επηπνιαζκό ηεο λόζνπ, δει. p-π=0, ρξεζηκνπνηνύκε ην z-test:
z= (δηαθνξά παξαηεξνύκελνπ - ζεωξεηηθνύ πνζνζηνύ)/(ηππ. ζθάικα ζεωξ. πνζνζηνύ) ή
z = (p-π) / s.e.(π), όπνπ s.e.(π)= {π(1-π)/n}
Σόηε n=215, r=39, p = r / n = 39 / 215 = 0.18 ην πνζνζηό ησλ πεξηζηαηηθώλ, π=0.15 , ν
επηπνιαζκόο ηεο λόζνπ θαη
s.e.(π) = {π(1-π)/n} =
Οπόηε z=(0.18-0.15)/

{0.15(1-0.15)/215 =0.024
{0.15(1-0.15)/215} = 0.03/0.024 = 1.23 (ην πξόζεκν αγλνείηαη)

Αλ ην πνζνζηό ησλ πεξηζηαηηθώλ είλαη πξάγκαηη ίδην κε ηνλ επηπνιαζκό ηεο λόζνπ
ηόηε ε πνζόηεηα z είλαη κηα ηππηθή ηηκή ηεο ηππηθήο θαλνληθήο θαηαλνκήο.
Σν 5% ζεκείν ηεο ηππηθήο θαλνληθήο θαηαλνκήο είλαη 1.96 θαη ην 1% ζεκείν ηεο
θαλνληθήο θαηαλνκήο είλαη 2.58.
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Δπεηδή z = 1.23 είλαη κηθξόηεξν από 1.96 ζπκπεξαίλνπκε όηη ην πνζνζηό γπλαηθώλ κε
άζζκα ζην λνζνθνκείν δε δηαθέξεη από απηό ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ (P>0.05). Πξνθαλέο
είλαη όηη δε δηαθέξνπλ θαη γηα P>0.01.

Γηάζηεκα εκπηζηνζύλεο γηα έλα πνζνζηό
Σν 95% δ.ε. ελόο παξαηεξνύκελνπ πνζνζηνύ δίλεηαη πξνζεγγηζηηθά από:
(παξαηεξνύκελν πνζνζηό) (1.96)*(ηππηθό ζθάικα πνζνζηνύ) ή
(p-1.96* s.e.(p), p-1.96*s.e.(p)), όπνπ s.e.(p)= {p(1-p)/n}.
Σν 99% δ.ε. ελόο πνζνζηνύ δίλεηαη πξνζεγγηζηηθά από:
(p–2.58*s.e.(p), p–2.58*s.e.(p)), όπνπ s.e.(p)= {p(1-p)/n}
Παπάδειγμα: ην παξάδεηγκά καο, ην 95% δ.ε. ηνπ πνζνζηνύ ησλ γπλαηθώλ κε άζζκα
ζηνλ πιεζπζκό είλαη πξνζεγγηζηηθά:
(0.18–1.96* {0.18(1-0.18)/215}, 0.18+1.96* {0.18(1-0.18)/215}) ή (0.13, 0.23)
Αλ ππνζέζνπκε όηη ην δείγκα ησλ γπλαηθώλ από ην λνζνθνκείν είλαη αληηπξνζσπεπηηθό
όισλ ησλ γπλαηθώλ ζηε ρώξα ηόηε κπνξνύκε λα ηζρπξηζηνύκε κε βεβαηόηεηα όηη ν επηπνιαζκόο
ηνπ άζζκαηόο ζηε ρώξα είλαη κεηαμύ 13 θαη 23%.
Σν 99% δ.ε. ηνπ πνζνζηνύ είλαη πξνζεγγηζηηθά:
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(0.18–2.58* {0.18(1-0.18)/215}, 0.18+2.58* {0.18(1-0.18)/215}) ή (0.11, 0.25)
Γειαδή, είκαζηε 99% βέβαηνη όηη ν επηπνιαζκόο είλαη κεηαμύ 11 θαη 25%.

Έιεγρνο πνζνζηνύ κε δηόξζωζε
Γηα ζρεηηθά κηθξά δείγκαηα ε εμήο πνζόζηεηα δίλεη πην αθξηβή απνηειέζκαηα:
zc={|p-π| - 1/(2n)} / {π(1-π)/n}
Παπάδειγμα: Γηα ην παξάδεηγκά καο zc= 1.14 πνπ είλαη πνιύ ιίγν ρακειόηεξν από ην
z=1.23 (πνπ βξήθακε ρσξηο ηε δηόξζσζε) επεηδή ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο είλαη κεγάιν.
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Έιεγρνο γηα ηε ζύγθξηζε δύν πνζνζηώλ
Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζύγθξηζεο δύν πνζνζηώλ ρξεζηκνπνηείηαη ην z-test θαη βαζίδεηαη ζηελ
θαλνληθή θαηαλνκή.
Παπάδειγμα: Δίθνζη από ηα 240 άηνκα πνπ εκβνιηάζζεθαλ κε πξαγκαηηθό εκβόιην
πξνζβιήζεθαλ από γξίπε ζε ζύγθξηζε κε ηα 80 από ηα 220 πνπ εκβνιηάζζεθαλ κε placebo.
Τπάξρεη έλδεημε όηη ην εκβόιην ήηαλ απνηειεζκαηηθό;
Σόηε γηα λα ειέγρμνπκε ηελ ππόζεζε όηη ην πνζνζηό πξνζβνιήο από γξίπε όηαλ
γίλεηαη εκβνιηαζκόο δελ είλαη δηαθνξεηηθό από ην πνζνζηό κε ην placebo, δει. p1-p2=0,
ρξεζηκνπνηείηαη ην z-test:
z = (δηαθνξά δύν πνζνζηώλ)/(ηππηθό ζθάικα ηεο δηαθνξάο) ή
z = (p1-p2)/s.e.(p1-p2),όπνπ s.e.(p1-p2)= {p(1-p)(1/n1+1/n2)}
θαη p1=r1/n1, p2=r2/n2 θαη p=(r1+r2)/(n1+n2)
Σόηε r1=20, n1=240, r2=80, n2=220, p1=20/240=0.083, p2=80/220=0.364,
To ζπλνιηθό πνζνζηό κε γξίπε ήηαλ: p=(20+80)/(240+220) = 0.217 ή 21.7% θαη
s.e.(p1-p2) = {p(1-p)(1/n1+1/n2)}= {0.217(1-0.217)(1/240 + 1/220)}= 0.038.
Οπόηε z=(0.083-0.364)/ {0.217(1-0.217)(1/240 + 1/220)} = -0.281/0.038= -7.30 (ην
πξόζεκν αγλνείηαη)
Αλ δελ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν πνζνζηώλ ηόηε ε πνζόηεηα ηεο z είλαη κία
ηππηθή ηηκή ηεο ηππηθήο θαλνληθήο θαηαλνκήο.Η ηηκή z=7.30 είλαη κεγαιύηεξε από ηελ ηηκή
ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο ζην 1% ζεκείν πνπ είλαη 2.58.
πλεπώο, ππάξρεη ζεκαληηθή έλδεημε (P<0.01) όηη ν πξαγκαηηθόο εκβνιηαζκόο
ειαηηώλεη ηνλ θίλδπλν πξνζβνιήο από γξίπε.
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Γηάζηεκα εκπηζηνζύλεο γηα ηε δηαθνξά δύν πνζνζηώλ
Σν 95% δ.ε. γηα ηε δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν πνζνζηώλ δίλεηαη πξνζεγγηζηηθά από:
(δηαθνξά δύν πνζνζηώλ) (1.96)*(ηππηθό ζθάικα δηαθνξάο) ή

((p1-p2)–1.96*s.e.(p1-p2), (p1-p2)+1.96*s.e.(p1-p2)),
όπνπ s.e. (p1-p2) = {p1(1-p1)/n1+ p2(1-p2)/n2)}.
Παπάδειγμα: ην παξάδεηγκά καο, ην 95% δ.ε. απηήο ηεο ειάηησζεο ηνπ πνζνζηνύ
ησλ αηόκσλ κε γξίπε ιόησ ηνπ εκβνιίνπ είλαη:
(-0.281–1.96*0.037, -0.281+1.96*0.037) ή (-0.354, -0.208).
πλεπώο, ε πηζαλόηεηα πξνζβνιήο από γξίπε όηαλ γίλεηαη πξαγκαηηθόο εκβνιηαζκόο
είλαη ρακειόηεξνο κεηαμύ 20.8% θαη 35.4% ζε ζρέζε κε ηε ρνξήγεζε placebo.
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Πίλαθεο ζπλάθεηαο -ρ2 test
Γηα λα ειέγρμνπκε ηε ζρέζε κεηαμύ δύν πνηνηηθώλ δπαδηθώλ κεηαβιεηώλ πνπ κπνξνύλ λα
δηαηαρζνύλ ζε έλαλ 2*2 πίλαθα ζπρλνηήησλ (ζπλάθεηαο) ρξεζηκνπνηνύκε ην ρ 2-test. Ο
έιεγρνο απηόο είλαη ηζνδύλακνο κε ηνλ έιεγρν ηεο ππόζεζεο όηη δύν πνζνζηά δε δηαθέξνπλ.
Παπάδειγμα: ε κία θιηληθή κειέηε γηα λα αμηνινγήζνπκε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα
κίαο λέαο αληηθαξθηληθήο κεζόδνπ (Α) ζε ζρέζε κε κία παιηά (Β), νη αζζελείο ρσξίζζεθαλ
ηπραία ζε δύν νκάδεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο δύν κεζόδνπο. Από ηνπο 257 αζζελείο πνπ
εθαξκόζζεθε ε Α, νη 41 απεβίσζαλ θαη από ηνπο 244 αζζελείο πνπ εθαξκόζζεθε ε κέζνδνο
Β, νη 64 απεβίσζαλ. Τπάξρεη θακία δηαθνξά ζηνπο δείθηεο ζλεηόηεηαο γηα ηηο δύν κεζόδνπο;
ή, ππάξρεη ζρέζε κεηαμύ κεζόδνπ θαη απνηειέζκαηνο;
Απνηέιεζκα
Μέζνδνο

ζάλαηνο

επηβίσζε

ζύλνιν

Α

41 (53.86)

216 (203.14)

257

Β

64 (51.14)

180 (192.86)

244

ύλνιν

105

396

501

Γηα λα ειέγρμνπκε ηελ ππόζεζε όηη δελ ππάξρεη ζρέζε κεηαμύ αληηθαξθηληθήο
κεζόδνπ θαη απνηειέζκαηνο ή όηη ην απνηέιεζκα είλαη αλεμάξηεην ηεο κεζόδνπ ή όηη νη
ζλεηόηεηεο ησλ δύν κεζόδσλ δε δηαθέξνπλ, ρξεζηκνπνηνύκε ην ρ 2-test.
Tν ρ2 test: ζπγθξίλεη ηεο παξαηεξνύκελεο ζπρλόηεηεο (O) ζε θάζε κία από ηηο 4
θαηεγνξίεο ηνπ πίλαθα κε ηηο αλακελόκελεο ζπρλόηεηεο (E) αλ δελ ππήξραλ δηαθνξέο κεηαμύ
ησλ ζλεηνηήησλ:
ρ2 = (Ο1-Δ1)2/Δ1 + (Ο2-Δ2)2/Δ2 + (Ο3-Δ3)2/Δ3 + (Ο4-Δ4)2/Δ4
Ο ζπλνιηθόο δείθηεο ζλεηόηεηαο είλαη 105/501, αλ νη δείθηεο ζλεηόηεηαο γηα ηελ Α θαη Β
ήηαλ ίδηνη, ε θαιύηεξε εθηίκεζε ηεο θνηλήο ζλεηόηεηαο ζα ήηαλ 105/501.Αθνύ έρνπκε ζπλνιηθά
257 αζζελείο ζηελ Α, ν αλακελόκελνο αξηζκόο ζαλάησλ γηα ηελ Α (αλ νη ζλεηόηεηεο ήηαλ ίδηεο)
είλαη: Δ1 = 105/501*257 = (105*257)/501 = 53.86.
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Όκνηα Δ2 = (105*244)/501 = 51.14,
Δ3 = (396*257)/501 = 203.14,
Δ4 = (396*244)/501= 192.86.
Σόηε είλαη
ρ2 ={(41-53.86)2/53.86}+{(64-51.14)2/51.14}+{(216-203.14)2/203.14}+{(180-192.86)2/192.8}=7.98
Αλ ε ππόζεζε όηη δελ ππάξρεη ζρέζε κεηαμύ κεζόδνπ θαη απνηειέζκαηνο είλαη αιεζηλή ηόηε
ε πνζόηεηα ρ2 αθνινπζεί ηελ ρ2-θαηαλνκή κε 1 β.ε (πίλαθαο 2).
Δπεηδή ην 7.98 είλαη κεγαιύηεξν από ηελ ηηκή ηεο ρ2-θαηαλνκήο κε 1 β.ε. κε ζηάζκε
ζεκαληηθόηεηαο 5% πνπ είλαη 3.84, ζπκπεξαίλνπκε όηη ε ππόζεζε πνπ θάλακε δελ είλαη
ζσζηή. πλεπώο ππάξρεη έλδεημε (P<0.05) όηη ην απνηέιεζκα ζρεηίδεηαη κε ηε κέζνδν ή όηη
νη ζλεηόηεηεο ησλ δύν κεζόδσλ δηαθέξνπλ.
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Λόγνο αλαινγηώλ (Odds Ratio) ζε κειέηεο αζζελώλ-καξηύξωλ –
Οη κειέηεο αζζελώλ-καξηύξσλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ επηδεκηνινγία γηα λα εξεπλήζνπκε ηε
ζρέζε κεηαμύ ελόο πηζαλνύ παξάγνληα θηλδύλνπ (π.ρ. θάπληζκα) θαη κίαο λόζνπ (π.ρ.
θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα).
Παπάδειγμα: Μία νκάδα από άηνκα πνπ λνζνύλ (αζζελείο) ζπγθξίλεηαη κε κία νκάδα
καξηύξσλ από άηνκα πνπ δελ λνζνύλ. Σόηε ππνινγίδεηαη ε ζπρλόηεηα γηα ηελ θάζε νκάδα
απηώλ πνπ έρνπλ εθηεζεί θαη απηώλ πνπ δελ έρνπλ εθηεζεί ζην παξάγνληα θηλδύλνπ. Σα
απνηειέζκαηα κίαο κειέηεο παξνπζηάδνληαη ζε έλαλ 2x2 πίλαθα:

Cases

controls

total

Exposed

a

c

a+c

Not Exposed

b

d

b+d

Total

a+b

c+d

n

Σόηε νη δύν νκάδεο κπνξνύλ λα ζπγθξηζνύλ ρξεζηκνπνηώληαο ην ιόγν αλαινγηώλ
(odds ratio, OR) πνπ εθηηκά ηνλ θίλδπλν λα λνζήζεη θάπνηνο αλ είλαη εθηεζεηκέλνο ζε ζρέζε
κε ηνλ θίλδπλν αλ δελ είλαη εθηεζεηκέλνο.
To OR νξίδεηαη σο ΟR= (a/c)/(b/d) = (ad/bc)
Σν s.e. ηνπ log(OR) είλαη s.e.(log OR)= { 1/a +1/b +1/c + 1/d }
To 95% δ.ε. γηα ην log(OR) είλαη (log(OR) 1.96 * s.e.log(OR))
Παξάδεηγκα: ε κία κειέηε αζζελώλ-καξηύξσλ γηα λα εξεπλήζνπκε ηε ζρέζε κεηαμύ
θαηαλάισζεο θαθέ θαη θαξθίλνπ ηνπ παγθξέαηνο βξέζεθαλ ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα:
diseased
Coffee drinking

cases

controls

total

Yes

32

118

150

No

17

127

144

Total

49

245

294
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Θέινπκε λα εξεπλήζνπκε ηε ζρέζε κεηαμύ ηνπ πηζαλνύ παξάγνληα θηλδύλνπ πνπ είλαη ε
θαηαλάισζε θαθέ θαη ηεο εκθάληζεο ηεο λόζνπ πνπ είλαη θαξθίλνο ηνπ παγθξέαηνο.
Σόηε ν θίλδπλνο λα λνζήζεη θάπνηνο αλ θαηαλαιώλεη θαθέ ζε ζρέζε κε ηνλ θίλδπλν αλ δελ
θαηαλαιώλεη είλαη:
OR=(32*127)/(118*17)=2.026 θαη log(OR)=0.706.
Δπίζεο s.e.log(OR)= { 1/32+1/17 +1/118 + 1/127 } = 0.326
Σν 95% δ.ε. γηα ην log(OR) είλαη (0.706-1.96*0.326, 0.706+1.96*0.326) =(0.067, 1.345),
νπόηε ην 95% δ.ε. γηα ην OR είλαη (e0.067, e1.345)=(1.069, 3.840).
Δπεηδή ην 1 δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην δ.ε., ζπκπεξαίλνπκε όηη ππάξρεη
απμαλόκελνο θίλδπλνο (δηπιάζηνο) γηα θαξθίλν ζε απηνύο πνπ πίλνπλ θαθέ ζε ζρέζε κε
απηνύο πνπ δελ πίλνπλ.
Όηαλ ν θίλδπλνο λα λνζήζεη εμαξηάηαη ηελ ίδηα ζηηγκή θαη από άιιεο κεηαβιεηέο
(ή/θαη παξάγνληεο θηλδύλνπ) ηόηε ν ππνινγηζκόο ησλ OR γίλεηαη εθαξκόδνληαο ηελ αλάιπζε
ινγηζηηθήο παιηλδξόκεζεο (logistic regression):
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Γηαγλωζηηθνί έιεγρνη
Η δηάγλσζε είλαη έλα ζεκαληηθό κέξνο ηεο θιηληθήο πξαθηηθήο θαη αξθεηέο ηαηξηθέο κειέηεο
γίλνληαη κε ζθνπό ηελ βειηίσζε ησλ κεζόδσλ δηάγλσζεο.
Γηα ηελ δηαγλσζηηθή αμηνιόγεζε ησλ κειεηώλ απηώλ, ζπλήζσο νη αζζελείο
ηαμηλνκνύληαη ζε δύν νκάδεο αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα κίαο δηαγλσζηηθήο κεζόδνπ πνπ
ζεσξείηαη ζεκείν αλαθνξάο θαη ε νπνία δίρλεη ηε πξαγκαηηθή λνζνινγηθή θαηαζηάζε ηνπ
αζζελή, π.ρ. βηνςία. Μεηά εθαξκόδεηαη ε πξνο αμηνιόγεζε δηαγλσζηηθή κέζνδνο ζηηο δύν
νκάδεο θαη ζπγθξίλνληαη ηα απνηειέζκαηα.
Παπάδειγμα: ε κία κειέηε γηα ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ
ζπηλζεξνγξαθήκαηνο ηνπ ήπαηνο(liver scanning) θαη ηεο δηάγλσζεο ησλ ηζηνινγηθώλ
αιινηώζεσλο ηνπ ήπαηνο πνπ βαζίδεηαη ζε βηνςία, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 344 αζελείο θαη
βξέζεθαλ ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα:
Βηνςία
Liver scan

θαθνήζεο (+)

θαινήζεο (-) ζύλνιν

-------------------------------------------------------------------------------Καθνήζεο (+)

a=231

b=32

263

Καινήζεο (-)

c=27

d=54

81

-------------------------------------------------------------------------------ύλνιν

258

86

n=344

Σν εξώηεκα είλαη, θαηά πόζν είλαη θαιό ην ζπηλζεξνγξάθεκα ζηε δηάγλσζε ηεο
ηζηνπαζνινγίαο θαη αλ ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμύ ζπηλζεξνγξαθήκαηνο θαη βηνςίαο.
Γηα λα πεξηγξάςνπκε ηελ ηθαλόηεηα ηνπ ζπηλζεξνγξαθήκαηνο λα δηαγλώζεη ηελ
πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ελόο αζζελή ρξεζηκνπνηνύκε ηελ επαηζζεζία (sensitivity), ηελ
εηδηθόηεηα (specificity), ηελ ζεηηθή δηαγλσζηηθή αμία (positive predictive value, PPV) θαη ηελ
αξλεηηθή δηαγλσζηηθή αμία (negative predictive value, NPV).
Η επαηζζεζία είλαη ην πνζνζηό ησλ νξζά ζεηηθώλ επξεκάησλ από ζπηλζεξνγξαθήκα
ζην ζύλνιν ησλ αζζελώλ κε θαθνήζεηα ή ε πηζαλόηεηα ελόο ζεηηθνύ επξήκαηνο όηαλ ε
παξνπζία ηεο θαθνήζεηαο είλαη δεδνκέλε.
Η εηδηθόηεηα είλαη ην πνζνζηό ησλ νξζά αξλεηηθώλ επξεκάησλ ζην ζύλνιν ησλ
εμεηαζζέλησλ κε θαινήζεηα ή ε πηζαλόηεηα ελόο αξλεηηθνύ επξήκαηνο όηαλ ε απνπζία ηεο
θαθνήζεηαο είλαη δεδνκέλε.
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Η ζεηηθή δηαγλσζηηθή αμία είλαη ην πνζνζηό ησλ «νξζά ζεηηθώλ» ζην ζύλνιν ησλ
ζεηηθώλ επξεκάησλ.
Η αξλεηηθή δηαγλσζηηθή αμία είλαη ην πνζνζηό ησλ «νξζά αξλεηηθώλ» ζην ζύλνιν
ησλ αξλεηηθώλ επξεκάησλ.
Οπόηε ε επαηζζεζία είλαη: Se=a/(a+c)=231 / 258 = 0.90.
Σν 90% ησλ ζεηηθώλ ζηε βηνςία αληρλεύζεθε ζσζηά από ην ζπηλζεξνγξάθεκα (% νξζά
ζεηηθώλ).
Η εηδηθόηεηα είλαη: Sp=d/(b+d)=54 / 86 = 0.63.
Σν 63% ησλ αξλεηηθώλ ζηε βηνςία αληρλεύζεθε ζσζηα από ην ζπηλζεξνγξάθεκα (% νξζά
αξλεηηθώλ).
H ζεηηθή δηαγλσζηηθή αμία είλαη: PPV=a/(a+b) = 231 / 263 = 0.88.
Σν 88% ησλ ζεηηθώλ αζζελώλ από ην ζπηλζεξνγξάθεκα δηαγλώζζεθαλ ζσζηά.
Η αξλεηηθή δηαγλσζηηθή αμία είλαη: NPV=d/(c+d)= 54 / 81 = 0.67
Σν 67% ησλ αξλεηηθώλ αζζελώλ από ην ζπηλζεξνγξάθεκα δηαγλώζζεθαλ ζσζηά.

Έιεγρνο ζπκθωλίαο δύν δηαγλωζηηθώλ κεζόδωλ- McNemar’s-test
Γηα λα εξεπλήζνπκε ηελ ζπκθσλία κεηαμύ ησλ δύν δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ, ειέγρνπκε ηελ
ππόζεζε όηη νη δύν κέζνδνη ζπκθσλνύλ κεηαμύ ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο ην McNemar‟s-test:
X2={|b-c|-1)2/(b+c)
Οπόηε X2={|32-27|-1)2/(32+27) = 16/59=0.27.
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Αλ νη δύν κέζνδνη ζπκθσλνύλ ηόηε ε πνζόηεηα X2 είλαη κηα ηππηθή ηηκή ηεο ρ2θαηαλνκήο κε 1 β.ε. H πνζόηεηα X2=0.27 είλαη κηθξόηεξε από ηε ηηκή ηεο ρ2-θαηαλνκήο κε 1
β.ε. κε ζηάζκε ζεκαληηθόηεηαο 5% (πνπ είλαη 3.84). πλεπώο δελ απνξξίπηνπκε ηελ ππόζεζε
όηη νη δύν δηαγλσζηηθέο κέζνδνη ζπκθσλνύλ (P<0.05).
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πληειεζηήο ζπζρέηηζεο (correlation coefficient) r
Η ζπζρέηηζε δείρλεη πόζν θαιά ζπζρεηίδνληαη κεηαμύ ηνπο δύν πνζνηηθέο κεηαβιεηέο x θαη
y. Σν κέηξν ηεο ζπζρέηηζεο δίλεηαη από:
r = (x- x )(y- y ) /

[(x- x )2(y- y )2]

Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη πάληα κεηαμύ –1 θαη +1, θαη είλαη 0 αλ νη κεηαβιεηέο δε
ζπζρεηίδνληαη. Δίλαη ζεηηθόο αλ ην x θαη ην y ηείλνπλ ζε κεγάιεο ή ρακειέο ηηκέο καδί, θαη
όζν πην κεγάιε είλαη ε ηηκή ηνπ r ηόζν πην κεγάιε είλαη θαη ε ζπζρέηηζή ηνπο. Η κέγηζηε
ηηκή 1 απνθηάηαη αλ όια ηα ζεκεία βξίζθνληαη ζε κία γξακκή.
Σα παξαθάησ δηαγξάκκαηα δείρλνπλ ηε δνκή ησλ δεδνκέλσλ γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ
ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο.
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Παπάδειγμα: To βάξνο ηνπ ζώκαηνο θαη ν όγθνο πιάζκαηνο από 8 πγηείο άλδξεο είλαη:
Άηνκν
βάξνο ζε Kg (x)
όγθνο πιάζκαηνο ζε lt (y)
-----------------------------------------------------------------------1
58.0
2.75
2
70.0
2.86
3
74.0
3.37
4
63.5
2.76
5
62.0
2.62
6
70.5
3.49
7
71.0
3.05
8
66.0
3.12
Η ζρέζε κεηαμύ βάξνπο ζώκαηνο θαη όγθνπ πιάζκαηνο παξνπζίαδεηαη κε ην παξαθάησ
δηάγξακκα ζπζρέηηζεο ην νπνίν δείρλεη όηη ν απμεκέλνο όγθνο πιάζκαηνο ηείλεη λα
ζρεηίδεηαη κε πςειό βάξνο θαη ρακειόο όγθνο πιάζκαηνο ηείλεη λα ζρεηίδεηαη κε ρακειό
βάξνο:
3
,7

3
,5

3
,3

Plasmavolume(lt)

3
,1

2
,9

2
,7

2
,5
5
6

6
0

6
4

6
8

7
2

7
6

B
o
d
yw
e
ig
h
t (x
)

Δίλαη (x- x )(y-

y ) = xy-(x)(y)/n, (x- x )2

= x2-(x)2/n θαη (y- y )2 = y2-(y)2/n.

Οπόηε n = 8, x=535, x =66.875, x2=35983.5,
y=24.02, y =3.0025, y2=72.7980

xy=58x2.75+70.0x2.86+…+66.0x3.12=1615.295, νπόηε
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r = 8.96 / (205.38*0.6780) = 0.76

Έιεγρνο ζεκαληηθόηεηαο ηεο r
Γηα λα ειέγμνπκε ηελ ππόζεζε όηη ε ηηκή ηεο r δελ είλαη δηαθνξεηηθή από ην 0
ρξεζηκνπνηνύκε ην t-test:
t = r [(n-2)/(1-r2)]
Παπάδειγμα: Γηα λα ειέγμνπκε ηελ ππόζεζε όηη ε ηηκή r=0.76 δελ είλαη δηαθνξεηηθή
από ην 0, (δει. νθείιεηαη απιά ζηε ηύρε) ππνινγίδνπκε ηελ πνζόηεηα:
t = r [(n-2)/(1-r2)] = 0.76

[6/(1-0.762)] = 2.86

Αλ ε ππόζεζε είλαη πξαγκαηηθή ε ηηκή t=2.86 είλαη κηα ηππηθή ηηκή ηεο t-θαηαλνκήο κε n2=8-2=6 β.ε. Η ηηκή t=2.86 είλαη κεγαιύηεξε από ηε ηηκή ηεο t-θαηαλνκήο κε 6 β.ε. ζε
ζηάζκε ζεκαληηθόηεηαο 5% πνπ είλαη (πίλαθαο 1) 2.45. πλεπώο, ππάξρεη ζεκαληηθή
ζπζρέηηζε (P<0.05) κεηαμύ όγθνπ πιάζκαηνο θαη βάξνπο ζώκαηνο.
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Γξακκή γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο (regression line)
πρλά ελδηαθεξόκαζηε γηα ηε ζρέζε κεηαμύ δύν κεηαβιεηώλ θαη πσο ε κεηαβνιή ηεο ηηκήο
κηαο κεηαβιεηήο επεξεάδεη ηελ ηηκή κηαο άιιεο κεηαβιεηήο, π.ρ. ε ζρέζε κεηαμύ πίεζεο ηνπ
αίκαηνο θαη ειηθίαο, θαη πσο ε κεηαβνιή ηεο ειηθίαο επεξεάδεη ηελ πίεζε ηνπ αίκαηνο ή
ζρέζε κεηαμύ όγθνπ πιάζκαηνο θαη βάξνπο ζώκαηνο, θαη πσο ε αύμεζε ηνπ βάξνπο ζώκαηνο
επεξεάδεη ηνλ όγθν ηνπ πιάζκαηνο. Σόηε ε ζρέζε κεηαμύ δύν κεηαβιεηώλ ειέγρεηαη κε ηε
γξακκή γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο πνπ είλαη ε επζεία γξακκή πνπ πεξηγξάθεη πώο κία
κεηαβιεηή εμαξηάηαη από κία άιιε κεηαβιεηή.
Παπάδειγμα: To βάξνο ηνπ ζώκαηνο θαη ν όγθνο πιάζκαηνο από 8 πγηείο άλδξεο είλαη:
Άηνκν
βάξνο ζε Kg (x)
όγθνο πιάζκαηνο ζε lt (y)
-----------------------------------------------------------------------1
58.0
2.75
2
70.0
2.86
3
74.0
3.37
4
63.5
2.76
5
62.0
2.62
6
70.5
3.49
7
71.0
3.05
8
66.0
3.12
Η ζρέζε κεηαμύ βάξνπο ζώκαηνο θαη όγθνπ πιάζκαηνο παξνπζίαδεηαη κε ην
παξαθάησ δηάγξακκα ζπζρέηηζεο ην νπνίν δείρλεη όηη ν απμεκέλνο όγθνο πιάζκαηνο ηείλεη
λα ζρεηίδεηαη κε πςειό βάξνο θαη ρακειόο όγθνο πιάζκαηνο ηείλεη λα ζρεηίδεηαη κε ρακειό
βάξνο:
Η ζρέζε κεηαμύ δύν κεηαβιεηώλ κπνξεί λα πεξηγξαθεί από κία επζεία γξακκή πνπ
δείρλεη πώο ε κεηαβιεηή y απμάλεηαη ή κεηώλεηαη, όηαλ απμάλεηαη ε κεηαβιεηή x. Η
κεηαβιεηή y ιέγεηαη εμαξηεκέλε θαη ε κεηαβιεηή x ιέγεηαη αλεμάξηεηε. Γηα παξάδεηγκα, ν
όγθνο πιάζκαηνο ζεσξείηαη εμαξηεκέλε κεηαβιεηή θαη ην βάξνο ζώκαηνο αλεμάξηεηε
κεηαβιεηή, ε πίεζε αίκαηνο ζεσξείηαη εμαξηεκέλε κεηαβιεηή θαη ε ειηθία αλεμάξηεηε
κεηαβιεηή.
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Δπνκέλσο πξέπεη λα βξνύκε κία γξακκή ε νπνία αληηπξνζσπεύεη πνιύ ζηελά ηα
δεύγε ηηκώλ x θαη y, δειαδή κία γξακκή πνπ πεξλάεη αλάκεζα από ηα δεύγε x θαη y. H θιίζε
b θαη ε ηνκή a (ε ηηκή ηεο y όηαλ ην x είλαη 0) βξίζθνληαη κε ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ
ηεηξαγώλσλ. Με ηε κέζνδν απηή εθηηκνύκε ηα a θαη b έηζη ώζηε ην άζξνηζκα ησλ
ηεηξαγώλσλ ησλ θάζεησλ απνζηάζεσλ ησλ ζεκείσλ, πνπ νξίδνληαη από ηα δεύγε x θαη y, από
ηελ επζεία λα είλαη ειάρηζην. Η γξακκή απηή ιέγεηαη γξακκή γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο.
Δθαξκόδνληαο ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ ηα a θαη b εθηηκώληαη απν ηηο
παξαθάησ πνζόηεηεο:
b={xy-(xy)/n} / (x2–(x)2/ n} θαη
a= y -b* x , όπνπ y ε κέζε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο y θαη x ε κέζε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο x.

Σόηε νη πξνβιεπόκελεο ηηκέο (predicted-fitted values) ηεο y, y‟, βξίζθνληαη πάλσ ζηε
γξακκή παιηλδξόκεζεο δίλνληαη από ηνλ ηύπν

y‟ = a + bx
Η γξακκή παιηλδξόκεζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί όρη κόλν γηα λα πεξηγξάςεη ηε
ζρέζε δύν κεηαβιεηώλ αιιά θαη λα πξνβιέςεη ηηκέο ηεο y γηα ηηκέο ηεο x πνπ είλαη
κεγαιύηεξεο από ηηο παξηεξνύκελεο..
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Γηα λα ππνινγίζνπκε ηε γξακκή παιηλδξόκεζεο ππνζέηνπκε όηη ε αλεμάξηεηε
κεηαβιεηή x δελ έρεη ζθάικα ζηε κέηξεζή ηνπ θαη όηη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή κεηξάηαη κε
ζθάικα πνπ ε θαηαλνκή ηνπ είλαη ε ηππηθή θαλνληθή θαηαλνκή.
ην παξαδεηγκά καο ην δηάγξακκα δείρλεη όηη όζν απμάλεη ην βάξνο ηνπ ζώκαηνο x
αλάινγα απμάλεη ν όγθνο ηνπ πιάζκαηνο y.
Γηα λα ππνινγίζνπκε ηα a θαη b ρξεηάδνληαη ε παξαθάησ βαζηθνί ππνινγηζκνί
n=8, y=2.75+…+3.12=24.02, y2=2.752+…+3.122=72.8, y =24.02/8=3,

x=58.0+…+66.0=535, x2=58.02+…+66.02=35983.5, x =66.88,
xy=(2.75*58.0)+…+(3.12*66.0)=1615.3,
Σόηε είλαη
b={xy-(xy)/n} / (x2–(x)2/ n} = 8.96 / 205.38 = 0.044.

a= y -b* x = 3-0.044*66.88 = 0.086
Σόηε ε εμάξηεζε ηνπ όγθνπ ηνπ πιάζκαηνο από ην βάξνο ηνπ ζώκαηνο πεξηγξάθεηαη
από ηε ζρέζε:
{όγθνο πιάζκαηνο (y)}=0.086+0.044*{βάξνο ζώκαηνο (x)}

Έιεγρνο γξακκηθήο ζρέζεο
Γηα λα ειέγμνπκε όηη ππάξρεη γξακκηθή ζρέζε κεηαμύ y θαη x, δειαδή όηη ην b είλαη
ζεκαληηθά δηαθνξεηηθό από ην 0, αξθεί λα ειέγμνπκε ηελ ππόζεζε όηη r=0. Ο έιεγρνο ηεο
ππόζεζεο απηήο βαζίδεηαη όπσο είδακε ζηελ πνζόηεηα:
t = r [(n-2)/(1-r2)]

61

ην παξάδεηγκά καο, είλαη r=0.76, n=6 θαη t = 0.76

[6/(1-0.762)] = 2.86, πνζόηεηα

πνπ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (P<0.05).
Σν πόζν θαιά ε γξακκή παιηλδξόκεζεο αληηπξνζσπεύεη ηα δεδνκέλα δίλεηαη από ην
2

2

r ή R . ην παξάδεηγκά καο είλαη R2=0.762=0.58, απηό ζεκαίλεη όηη 58% ηεο δηαθύκαλζεο
ηνπ όγθνπ πιάζκαηνο εμεγείηαη από ηε γξακκηθή ηνπ ζρέζε κε ην βάξνο ζώκαηνο. Αλ ην R2
ήηαλ 100% ηόηε ηα ζεκεία ζα ήηαλ πάλσ ζηε γξακκή παιηλδξόκεζεο θαη ζπλεπώο ν όγθνο
πιάζκαηνο δελ ζα είρε θακία δηαθύκαλζε γύξσ από ηε γξακκή.

Πξόβιεςε
Η εμίζσζε ηεο γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πξνβιέςνπκε κία
ηηκή ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο y γηα κία ζπγθεθξηκέλε ηηκή ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο
x.
Παπάδειγμα: Γηα έλαλ άλδξα πνπ δπγίδεη x=66kg ν πξνβιεπόκελνο όγθνο πιάζκαηνο
είλαη

y‟=a+b*x=0.086+0.044*66=2.96

Έιεγρνο εγθπξόηεηαο
Η εγθπξόηεηα ηεο γξακκήο παιηλδξόκεζεο εμεηάδεηαη κε ηελ αλάιπζε ησλ ππνινίπσλ. To
ππόινηπν νξίδεηαη σο ηελ δηαθνξά ηεο πξαγκαηηθή ηηκήο κείνλ ηελ αληίζηνηρε πξνβιεπόκελε
ηηκή. Η αλάιπζε ησλ ππνινίπσλ πεξηιακβάλεη έλα δηάγξακκα ησλ x vs ηα αληίζηνηρα
ππόινηπα. Αλ δελ ππάξρεη θάπνηα ζπζηεκαηηθή δνκή ησλ δεδνκέλσλ ηόηε ε γξακκή
ζεσξείηαη έγθπξε. Έγθπξε ζεσξείηαη ε γξαθκκή παιηλδξόκεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην πξώην
από ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα:

62

63

Πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξόκεζε (multiple linear regression)
Η πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξόκεζε είλαη κία πξνέθηαζε ηεο απιήο γξακκήο
παιηλδξόκεζεο, ζηελ νπνία ζέινπκε λα ζπζρεηίζνπκε κία εμαξηεκέλε κεηαβιεηή y κε
πεξηζζόηεξεο από κία αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, π.ρ. x1 θαη x2.
Οη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο x1 θαη x2 αληηπξνζσπεύνπλ παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα
επεξεάδνπλ ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή. θνπόο ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο
είλαη λα βξνύκε ηελ εμίζσζε πνπ πεξηγξάθεη ηε ζρέζε κεηαμύ ηεο y θαη ησλ x1 θαη x2,
δειαδή

y‟=b0+b1x1+b2x2,
όπνπ y‟ είλαη ε πξνβιεπόκελε ηηκή ηεο y.
Οη ζπληειεζηέο b0, b1 θαη b2 εθηηκνύληαη κε ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγώλσλ θαη
ππνινγίδνληαη ρξεζηκνπνηώληαο ζηαηηζηηθά πξνγξάκκαηα. Ο b0 είλαη ν αληίζηνηρνο
ζπληειεζηήο ηεο ηνκήο a ηεο γξακκή παιηλδξόκεζεο θαη νη b1, b2 αληηζηνηρνύλ ζηελ θιίζε b
ηεο γξακκήο παιηλδξόκεζεο. Η εμίζσζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνβιέςνπκε ηελ ηηκή
ηεο y γηα δηάθνξνπο ζπλδπαζκνύο ησλ x1 θαη x2 ή γηα λα ειέγμνπκε πσο ε κεηαβιεηέο x1 θαη
x2 επεξεάδνπλ ηελ y.
Παπάδειγμα: Γηα λα δνύκε πσο εμαξηάηαη ν δείθηεο ηζρύνο ησλ αλαπλεπζηηθώλ κπώλ
PΔmax (cmH2O) από ην ύςνο (cm) θαη ην βάξνο ηνπ ζώκαηνο (kg) βξήθακε ηελ αθόινπζε
εμίζσζε πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο:
PΔmax = 47.35 + 0.147 * ύςνο + 1.024 * βάξνο
Οη ζπληειεζηέο β1=0.147 θαη β2=1.024 ππνδεηθλύνπλ ηελ πξνβιεπόκελε αύμεζε ζηνλ
PEmax γηα θάζε κνλάδα αύμεζεο ζηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, 1 cm ύςνπο θαη 1 kg βάξνπο.
Η ηηκή β0=47.35 είλαη κία ζηαζεξά πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ PEmax όηαλ ην ύςνο θαη ην βάξνο
καδί είλαη κεδέλ.
Δπίζεο, κπνξνύκε λα απνθηήζνπκε ην ηππηθό ζθάικα γηα ηνπο ζπληειεζηέο b1 θαη b2
θαη λα ειέλμνπκε ηελ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηά ηνπο κε ην t-test: t=b1/s.e.(b1) θαη
t=b2/s.e.(b2), δειαδή λα ειέγμνπκε ηελ ππόζεζε όηη είλαη 0.
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Λνγαξηζκηζηηθή παιηλδξόλκεζε
ε πνιιέο κειέηεο ην απνηέιεζκα πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη ε παξνπζία ή όρη θάπνηαο
ζπλζήθεο, π.ρ. ε αληαπόθξηζε ζε κία ζεξαπεία, ε ύπαξμε εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ ή ε
εκθάληζε θαξθίλνπ, θαη πσο απηή ζπλζήθε επεξεάδεηαη από νξηζκέλεο αλεμάξηεηεο
κεηαβιεηέο, π.ρ. πώο ε πηζαλόηεηα εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ πάγθξεαο επεξεάδεηαη από ηελ
θαηαλάισζε θαθέ θαη ηελ θαηαλάισζε νηλνπλεύκαηνο.
ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο δελ κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ζπλεζηζκέλε
πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξόκεζε αιιά κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ
ινγαξηζκηζηηθή παιηλδξόκεζε. Η θύξηα δηαθνξά ηεο ινγαξηζκηζηηθήο παιηλδξόκεζεο είλαη
όηη εδώ ην ξόιν ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο ηνλ έρεη έλαο κεηαζρεκαηηζκόο, ν logit
κεηαζρεκαηηζκόο:

logit(p)=log(p/(1-p))
όπνπ p είλαη ε πηζαλόηεηα λα παξνπζηαζζεί ε ζπλζήθε.
Παπάδειγμα: ε κία κειέηε αζζελώλ-καξηύξσλ γηα λα εξεπλήζνπκε ηε ζρέζε κεηαμύ
θαηαλάισζεο θαθέ, θαηαλάισζεο νηλνπλεύκαηνο θαη ειηθίαο κε ηελ εκθάληζε θαξθίλνπ ηνπ
πάγθξεαο εθαξκόζακε ηελ ινγαξηζκηζηηθή παιηλδξόκεζε θαη βξέζεθε ε παξαθάησ εμίζσζε:
logit(p=Πηζαλόηεηα θαξθίλνπ) = b0+b1(ειηθία)+b2(θαθέο)+b3*(νηλόπλεπκαl) ή
logit(p=Πηζαλόηεηα θαξθίλνπ) = 0.02+0.47*(ειηθία)+0.69*(θαθέο)+1.39*(νηλόπλεπκα).
Οη ζπληειεζηέο b1, b2 θαη b3 καο ππνδεηθλύνπλ θαηά πόζν νη κεηαβιεηέο ειηθία,
θαθέο θαη νηλόπλεπκα επεξεάδνπλ ηελ πηζαλόηεηα εκθάληζεο θαξθίλνπ, αληίζηνηρα.
Με βάζε απηνύο ηνπο ζπληειεζηέο κπνξνύκε λα βξνύκε ηνπο αληίζηνηρνπο ιόγνπο αλαινγηώλ
(odds ratio). Γηα παξάδεηγκα, ν ιόγνο αλαινγηώλ γηα ηνλ θαθέ είλαη:
ORcoffee = eb2 =e0.693 = 2.00.
Οπόηε, ζςμπεπαίνοςμε όηι ςπάπσει αςξανόμενορ κίνδςνορ (διπλάζιορ) για καπκίνο ζε
αςηούρ πος πίνοςν καθέ ζε ζσέζη με αςηούρ πος δεν πίνοςν για άηομα με ίδια ηλικία πος
καηαναλώνοςν οινόπνεςμα
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Με-παξακεηξηθνί έιεγρνη
Οη κε-παξακεηξηθνί έιεγρνη (tests) ρξεζηκνπνηνύληαη όηαλ ην κέγεζνο ησλ δεηγκάησλ είλαη
πνιύ κηθξό (<6) ή όηαλ δελ κπνξνύκε λα ππνζέζνπκε όηη ηα δεδνκέλα αθνινπζνύλ κία
θαλνληθή θαηαλνκή θαη όηη ηα δείγκαηα έρνπλ παξόκνηα δηαθύκαλζε.
Οη κε-παξακεηξηθνί έιεγρνη δελ θάλνπλ θακία ππόζεζε γηα ηελ θαηαλνκή ησλ
δεδνκέλσλ θαη είλαη ιηγόηεξνη ηζρπξνί από όηη νη αληίζηνηρνη παξακεηξηθνί έιεγρνη (t-test, ztest, F-test, ρ2-test). Οη έιεγρνη απηνί βαζίδνληαη ζηε ηάμε ησλ ηηκώλ (ranks) ησλ δεηγκάησλ,
δει. δελ αλαιύνπλ ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα.

Wilcoxon-test δεπγαξωηέο παξαηεξήζεηο
Ο αληίζηνηρνο κε-παξακεηξηθόο έιεγρνο ηνπ t-test γηα δεπγαξσηέο παξαηεξήζεηο Wilcoxon
test γηα δεπγαξσηέο παξαηεξήζεηο.
Παπάδειγμα: Θέινπκε λα ζπγθξίλνπκε ηε βηνδηαζεζηκόηεηα δύν θαξκάθσλ T θαη R
κε βάζε ηελ παξάκεηξν Tmax πνπ είλαη γλσζηό όηη ε θαηαλνκή ηεο δελ είλαη θαλνληθή. ηε
κειέηε παίξλνπλ κέξνο δώδεθα άηνκα πνπ ιακβάλνπλ πξώηα ην Σ θαη κεηά ην R, νη ηηκέο ηνπ
Σmax είλαη:
Subject
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

T
0.76
0.56
0.78
0.75
0.72
0.53
0.50
0.50
1.00
1.20
0.75
0.52

R
0.76
0.75
0.55
1.25
0.50
0.75
0.70
1.20
0.55
1.00
1.00
0.70

T-R
0.00
-0.19
0.23
-0.50
0.22
-0.22
-0.20
-0.70
0.45
0.20
-0.25
-0.18

|T-R|
0.00
0.19
0.23
0.50
0.22
0.22
0.20
0.70
0.45
0.20
0.25
0.18

Sign |T-R| rank Rank ( R)
0.00
1
Neg
0.18
2
Neg
0.19
3
Neg
0.20
4,5
0.20
4,5
0.22
6,5
Neg
0.22
6,5
0.23
8
Neg
0.25
9
0.45
10
Neg
0.50
11
Neg
0.70
12

Διέγρνπκε ηελ ππόζεζε όηη Σ θαη R έρνπλ ηελ ίδηα βηνδηαζεζηκόηεηα ζπγθξίλνληάο ηα
ζύκθσλα κε ηελ ηάμε ησλ ηηκώλ ηνπο (ranks) θαη ρξεζηκνπνηώληαο ην άζξνηζκα ηνπ
ιηγόηεξνπ εκθαληδόκελνπ πξόζεκνπ Ri+ .
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Ο έιεγρνο έρεη ηα αθόινπζα ζηάδηα:
1) Τπνινγίδνπκε ηηο δηαθνξέο κεηαμύ T θαη R (Ti-Ri) γηα θάζε άηνκν i.
2) Παίξλνπκε ηηο απόιπηεο ηηκέο ησλ δηαθνξώλ |Ti-Ri| θαη ηηο ηαμηλνκνύκε (Ri) θαηά
αύμνπζα ζεηξά.
3) Τπνινγίδνπκε ην άζξνηζκα ησλ ranks πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ιηγόηεξν εκθαληδόκελν
πξόζεκν (ζεηηθό ή αξλεηηθό, Ri+ ή Ri-).
4) Οξίδνπκε ηε ζηάζκε ζεκαληηθόηεηαο (P-value) ζπγθξίλνληαο ην άζξνηζκα κε ηηο ηηκέο
ηνπ Πίλαθα 4. Αλ ε ηηκή ηνπ Ri+ ή Ri είλαη κηθξόηεξε από ηε ηηκή ηνπ πίλαθα κε
κέγεζνο δείγκαηνο n ηόηε T θαη R είλαη δηαθνξεηηθά ζηελ ππνδεηθλπόκελε από ηνλ
πίλαθα ζηάζκε ζεκαληηθόηεηαο (π.ρ. P=0.05).
Σν άζξνηζκα ηνπ ιηγόηεξνπ εκθαληδόκελνπ πξόζεκνπ είλαη: Ri+ = 1+4.5+6.5+8+10=30
Η ηηκή 30 γηα n=12 ζπγθξίλεηαη κε ηηο ηηκέο ηνπ Πίλαθα 4.. Οπόηε δελ ππάξρεη δηαθνξά
κεηαμύ T θαη R επεηδή P>0.05.

Mann-Whithey-Wilcoxon test γηα ηε ζύγθξηζε δύν αλεμάξηεηωλ δεηγκάηωλ
Ο αληίζηνηρνο κε-παξακεηξηθόο έιεγρνο ηνπ t-test γηα λα ζπγθξίλνπκε δύν αλεμάξηεηα
δείγκαηα είλαη ην Mann-Whithey-Wilcoxon test.
Παπάδειγμα: H θαηαλάισζε ελέξγεηαο κέζα ζε 24 ώξεο κίαο νκάδαο ιεπηώλ
γπλαηθώλ θαη κίαο νκάδαο παρύζαξθσλ γπλαηθώλ δίλεηαη παξαθάησ. Τπάξρεη δηαθνξά ζηελ
θαηαλάισζε ελέξγεηαο κεηαμύ ησλ δύν νκάδσλ ;
Λεπηέο (n=13)
6.13
7.05
7.48
7.48
7.53
7.58
7.90
8.08
8.09
8.11
8.40
10.15
10.88

παρύζαξθεο (n=9)
8.79
9.19
9.21
9.68
9.69
9.97
11.51
11.85
12.79
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ην Mann-Whitney-Wilcoxon test βξίζθνπκε ηηο ηάμεηο (ranks) όισλ ησλ δεδνκέλσλ
ζεσξώληαο όηη είλαη έλα δείγκα. Καηόπηλ βξίζθνπκε ην άζξνηζκα Σ ησλ ηάμεσλ ηηο πην
κηθξήο νκάδαο (παρύζαξθεο).
Λεπηέο
παρύζαξθεο
rank ελέξγεηα
ελέξγεηα
rank
-------------------------------------------------1
6.13
2
7.05
3.5
7.48
3.5
7.48
5
7.53
6
7.58
7
7.90
8
8.08
9
8.09
10
8.11
11
8.40
8.79
12
9.19
13
9.21
14
9.68
15
9.69
16
9.97
17
18
10.15
19
10.88
11.51
20
11.85
21
12.79
22
----------------------------------------------------Σ=103
Σ=150
Διέγρνπκε ηελ ππόζεζε όηη νη δύν νκάδεο δε δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο ηε
κηθξόηεξε πνζόηεηα απν ηα δύν Σ, δει. Σ=150.
Απηή ε πνζόηεηα Σ ζπγθξίλεηαη κε ηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα 5 γηα n1=9 θαη n2=13 (ε ηηκή ηνπ
πίλαθα είλαη ίδηα όηαλ n1=13 θαη n2=9). Δπεηδή ε ηηκή 150 βξίζθεηαη εθηόο ηνπ δηαζηήκαηνο
65-142 γηα P=0.01 αιιά εληόο ηνπ δηαζηήκαηνο 56-151 γηα P=0.001 ζπκπεξαίλνπκε όηη ε
ππόζεζε ηεο ηζόηεηαο ησλ δύν νκάδσλ απνξξίπηεηαη ζε P<0.01.
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Αλάιπζε επηβίωζεο
ηηο κειέηεο πνπ εξεπλνύλ ρξόληα λνζήκαηα πνπ είλαη ελδερνκέλσο θαη ζαλαηεθόξα, π.ρ.
θαξθίλνο, ζπλήζσο ηα δεδνκέλα πνπ θαηαγξάθνληαη είλαη ν ρξόλνο από ηελ εηζαγσγή ελόο
αζζελή ζηε κειέηε κέρξη θάπνην ζπγθεθξηκέλν αλεπηζύκεην απνηέιεζκα, π.ρ. από ηελ ζηηγκή
πνπ έγηλε κία ζπγθεθξηκέλε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε κέρξη ην ζάλαην ηνπ αζζελή. Σόηε πξέπεη
λα νξίδεηαη κε αθξίβεηα ηόζν ε αξρή ηεο κέηξεζεο ηνπ ρξόλνπ (π.ρ. επέκβαζε ή εκεξνκελία
δηάγλσζεο) όζν ην ηειηθό απνηέιεζκα (π.ρ. ζάλαηνο ή ππνηξνπή).
ηηο κειέηεο απηέο, ην απνηέιεζκα πνπ εμεηάδνπκε ζπλήζσο δε ζα πξαγκαηνπνηεζεί
γηα όινπο ηνπο αζζελείο. Γηα παξάδεηγκα, αλ κειεηάηαη ν ρξόλνο κέρξη ην ζάλαην ζε αζζελείο
κε θαξθίλν πνπ ππνβιήζεθαλ ζε κία ζεξαπεία, είλαη δπλαηόλ ζε κεξηθά άηνκα λα κελ
ππάξρεη ην απνηέιεζκα ηνπ ζαλάηνπ θαηά ην δηάζηεκα παξαθνινύζεζεο ή θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο κειέηεο. πλεπώο ν ρξόλνο κέρξη ην ζάλαην δελ είλαη δπλαηό λα θαζνξηζζεί ζε όινπο
ηνπο αζζελείο θαη νη αζζελείο απηνί νλνκάδνλαηη απνθνκκέλνη (censored).
Οπόηε ζηελ αλάιπζε επηβίσζεο γηα θάζε αζζελή θαηαγξάθνπκε ηα εμήο:
1) άλ είλαη ζε δσή ή ζάλαην
2) ην ρξόλν επηβίσζεο: ην ρξόλν από ηελ εηζαγσγή ζηε κειέηε κέρξη ην ζάλαην ή ην ρξόλν
από ηελ εηζαγσγή ζηε κειέηε κέρξη πόηε ήηαλ γλσζηό όηη ήηαλ δσληαλόο.
Η αλάιπζε επηβίσζεο ζπλεθηηκά ηόζν ηε ζπρλόηεηα όζν θαη ην ρξόλν επέιεπζεο ηνπ
ζαλάηνπ ή θάπνηνπ άιινπ αλεπηζύκεηνπ γεγνλόηνο (π.ρ. ππνηξνπή). θνπόο ηεο είλαη λα
εθηηκήζεη ηελ πηζαλόηεηα ή ην πνζνζηό επηβίσζεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα.
Παπάδειγμα: ε 11 αζζελεηο κε ΔΛ ρνξεγήζεθε θπθινθσζθακίδε θαη
παξαθνινπζήζεθαλ γηα 120 κέξεο θαη έλαο αξηζκόο από απηνύο ππνηξνπίαζαλ. Γύν αζζελείο
απνρώξεζαλ από ηε κειέηε, ν έλαο κεηά 50 κέξεο θαη ν άιινο κεηά από 66 κέξεο
(απνθνκκέλνη). Σα δεδνκέλα επηβίσζεο ηνπο, δει. ν ρξόλνο ζε κήλεο από ηελ έλαξμε ηεο
ζεξαπείαο κέρξη ην αλεπηζύκεην απνηέιεζκα-ππνηξνπή, ήηαλ:
30, 50, 50*, 51, 66*, 82, 92, 120*, 120*, 120*, 120* κέξεο,
όπνπ * ζεκαίλεη όηη δελ ππνηξνπίαζαλ κέρξη ην ηέινο ηεο κειέηεο (censored).
Η πηζαλόηεηα επηβίσζεο (κε-ππνηξνπήο) γηα θάζε ρξνληθή ζηηγκή ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε
ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
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patients
k

Time
in
Days

Time
Interval
in days

Number
at risk
(rk)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

30
50
50*
51
66*
82
92
120*
120*
120*
120*

(1-29)
(1-49)

11
10

(1-50)
(1-81)
(1-91)

Failures
(fk)

Q=
(rk-fk)
/ rk

Survival
proport.
pk=
Pk-1*Q

s.e.(pk)

95% c.i.

1
1

0.91
0.90

0.91
0.82

0.08
0.11

(0.75, 1.00)
(0.60, 1.00)

8

1

0.88

0.72

0.13

(0.45, 0.98)

6
5

1
1

0.83
0.80

0.60
0.48

0.15
0.15

(0.29, 0.90)
(0.18, 0.78)

Όπνπ s.e.(pk)= pk {(1-pk)/rpk}, θαη ην 95% δ.ε. είλαη (pk – 1.96* s.e.(pk), pk - 1.96*s.e.(pk)).
Ο άλσ πίλαθαο παξνπζηάδεηαη κε κία θακπύιε πνπ ιέγεηαη θακπύιε επηβίσζεο ή KaplanMeier θακπύιε. Η θακπύιε απηή ζρεδηάδεηαη ζαλ ηκεκαηηθή ζπλάξηεζε (δει. όρη ιεία
θακπύιε): ην πνζνζηό επηβίσζεο παξακέλεη ακεηάβιεην κεηαμύ ησλ ππνηξνπώλ αθόκε θαη
αλ ππάξρνπλ ζην ελδηάκεζν θάπνηεο απνθνκκέλεο παξαηεξήζεηο.
C
o
m
p
le
te

C
e
n
s
o
re
d

1
,0
0
0
,9
5
0
,9
0
0
,8
5
0
,8
0
0
,7
5

ProportionSurviving

0
,7
0
0
,6
5
0
,6
0
0
,5
5
0
,5
0
0
,4
5
0
,4
0
2
0

4
0

6
0

8
0

1
0
0

1
2
0

1
4
0

S
u
rv
iv
a
lT
im
e

H πηζαλόηεηα κε-ππνηξνπήο (επηβίσζεο) ζε 90 κέξεο είλαη 0.60 κε 95% δ.ε. (0.29, 0.90)
Αλ ζέινπκε λα ζπγθξίλνπκε δύν θακπύιεο επηβίσζεο, π.ρ. ε κία λα αληηζηνηρεί ζηελ
θπθινθσζθακίδε θαη ε άιιε ζηελ νκάδα ειέγρνπ, ηόηε ε ππόζεζε όηη νη δύν νκάδεο δε
δηαθέξνπλ ζηελ πηζαλόηεηα επηβίσζεο ειέγρεηαη κε ην logrank test πνπ είλαη έλαο κεπαξακεηξηθόο έιεγρνο.
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Κιηληθέο κειέηεο
ηελ ηαηξηθή πξάμε, θάζε δξαζηεξηόηεηα πνπ ζθνπεύεη ζηελ αλαζηνιή κηαο λνζεξήο
δηαδηθαζίαο ή ζηελ εμάιεηςε ησλ ζπκπησκάησλ ελόο λνζήκαηνο ιέγεηαη ζεξαπεία. Η
ζεξαπεία πξαγκαηνπνηείηαη κε ζεξαπεπηηθά κέηξα πνπ κπνξεί λα είλαη θαξκαθεπηηθά, ή
ρεηξνπξγηθά.
Η αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ ζεξαπεπηηθώλ κέηξσλ γίλεηαη ζε νκάδεο
αζζελώλ κε ηπραηνπνηεκέλεο θαη ειεγρόκελεο έξεπλεο ζεξαπεπηηθήο παξεκβάζεο ή θιηληθέο
κειέηεο (clinical trials).
Έλα ζεξαπεπηηθό κέηξν, π.ρ. θάξκαθν, ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθό αλ κπνξεί λα
επεξεάζεη επλντθά ηελ πξόγλσζε ελόο λνζήκαηνο.
Η ζρεηηθή (ή απόιπηε) απνηειεζκαηηθόηεηα ελόο ζεξαπεπηηθνύ κέηξνπ νξίδεηαη σο ην
πνζνζηό αζζελώλ πνπ επηβηώλνπλ ή ζεξαπεύνληαη κε απηό ην κέηξν δηα (ή κείνλ) ην πνζνζηό
ησλ αζζελώλ πνπ επηβηώλνπλ ή βειηηώλνληαη κε κε εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ.

Φάζεηο θιηληθώλ κειεηώλ γηα θάξκαθα
Οη θιηληθέο κειέηεο γηα θάξκαθα ηαμηλνκνύληαη ζε 4 δηαδνρηθέο θαηεγνξίεο:
Φάζη Ι: Αθνξά αζθάιεηα θαξκάθσλ θαη ζθνπόο ηεο είλαη λα νξηζζεί ε απνδεθηή δόζε ελόο
θαξκάθνπ. πλήζσο πεξηιακβάλεη 20-80 αζζελείο.
Φάζη ΙΙ: Δίλαη κηθξήο θιίκαθαο έξεπλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηελ αζθάιεηα.
Μεξηθέο θνξέο είλαη θαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ ιηγόηεξν ηνμηθώλ θαξκάθσλ πνπ ζα
πξνρσξήζνπλ ζηελ επόκελε θάζε. πλήζσο πεξηιακβάλεη 100-200 αζζελείο ζε θάζε
θάξκαθν.
Φάζη ΙΙΙ: Δίλαη κεγάιεο θιίκαθαο έξεπλα πνπ νπζηαζηηθά ζπγθξίλεη έλα θάξκαθν κε έλα
ηππηθό ζεξαπεπηηθό. κέηξν κε ζθνπό λα απνδείμεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ θαξκάθνπ.
Δδώ βαζίδνληαη νη νξγαληζκνί γηα λα εγθξίλνπλ ηελ θπθινθνξία ηνπ θαξκάθνπ.
Φάζη IV: Παξαθνινύζεζε ηνπ θαξκάθνπ όηαλ ήδε θπθινθνξεί ζηελ αγνξά.
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Οξγάλωζε κηαο θιηληθήο κειέηεο - Πξωηόθνιιν
Η νξγάλσζε κηαο θιηληθήο κειέηεο βαζίδεηαη ζε έλα εξεπλεηηθό πξσηόθνιιν: έλα θείκελν
πνπ πξνζδηνξίδεη πσο ζα δηεμαρζεί θαη ζα νξγαλσζεί ε κειέηε.
Μεξηθά από ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ελόο πξσηνθόιινπ θαη ηεο νξγάλσζεο κηαο κειέηεο
είλαη ηα αθόινπζα:
Δηζαγσγή θαη πεξηγξαθή ηνπ γεληθνύ ζθνπνύ ηεο κειέηεο
Πεξηγξαθή ζπγθεθξηκέλσλ αληηθεηκεληθώλ ζθνπώλ
Καζνξηζκόο ηεο ζεξαπείαο πνπ ζα αμηνινγεζεί
Δπηινγή ησλ αζζελώλ
Δγγξαθή θαη θαηαλνκή ησλ αζζελώλ ζηηο ζπγθξηλόκελεο νκάδεο
Αμηνιόγεζε ηεο αληαπόθξηζεο ησλ αζζελώλ
Αξιολόγηζη ζηην έναπξη
Θεπαπεςηικό αποηέλεζμα
Παπενέπγειερ ή ανεπιθύμηηα αποηελέζμαηα:
ρεδηαζκόο ηεο κειέηεο:
Επιλογή ηος ζςγκπιηικού δείγμαηορ
Τςθλόρ έλεγσορ (blindness)
Σσήμαηα καηανομήρ ηων αζθενών-μέθοδοι & ζσεδιαζμοί
Παξαθνινύζεζε ησλ αζζελώλ
Αλαγθαίνο αξηζκόο αζζελώλ
Σξόπνο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο
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Δηζαγωγή θαη πεξηγξαθή ηνπ γεληθνύ ζθνπνύ ηεο κειέηεο
Δδώ εμεγείηαη γηαηί ε κειέηε αμίδεη λα γίλεη θαη κε πνην ηξόπν βαζίζζεθε ζηελ εκπεηξία
πξνεγνύκελσλ εξεπλώλ.
Πεξηγξαθή ζπγθεθξηκέλωλ αληηθεηκεληθώλ ζθνπώλ
Δδώ πεξηγξάθνληαη νη ζθνπνί πην ζπγθεθξηκέλα θαη αλαθέξνληαη αθξηβώο νη ππνζέζεηο
ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ ζεξαπεπηηθνύ κέηξνπ πνπ ζα
εμεηαζζνύλ από ηε κειέηε.

Καζνξηζκόο ηεο ζεξαπείαο πνπ ζα αμηνινγεζεί
Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη ν ηξόπνο ζεξαπείαο πνπ ζα δνθηκαζζεί πξέπεη λα θαζνξηζζνύλ
πξνζεθηηθά, λα θαηαγξαθνύλ ζην πξσηόθνιιν θαη λα ηεξεζνύλ κε ζπλέπεηα.
Γηα ζεξαπείεο κε θάξκαθα ηα αθόινπζα ζηνηρεία πξέπεη λα πεξηγξαθνύλ ζην
πξσηόθνιιν: 1) κνξθή ηνπ θαξκάθνπ, 2) νδόο ρνξήγεζεο, 3) δνζνινγία, 4) δηάξθεηα
ζεξαπείαο, 5) αληηκεηώπηζε παξελεξγεηώλ, αιιαγή δνζνινγίαο, 6) αληηκεηώπηζε κεζπκκόξθσζεο κε ηε ζεξαπεία, 7) ζπζθεπαζία ησλ θαξκάθσλ

Δπηινγή ηωλ αζζελώλ
Δδώ πεξηγξάθεηαη ν θαζνξηζκόο ησλ θξηηεξίσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ησλ αζζελώλ.
Σν δείγκα ησλ αζζελώλ πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθό ηεο λόζνπ.
Σν θξηηήξην επηινγήο αζζελώλ ζε κία κειέηε γηα ήπηα ππέξηαζε πνπ έγηλε από ην MRC ήηαλ:
90 < mean diastolic BP of four readings < 110 mm Hg and
mean systolic BP < 200 mm Hg

73

Δγγξαθή θαη θαηαλνκή ηωλ αζζελώλ ζηηο ζπγθξηλόκελεο νκάδεο
Η θαηαλνκή ησλ αζζελώλ ζηηο δύν νκάδεο πξέπεη λα γίλεη κε ηξόπν ηπραίν. Η ηπραηόηεηα
εμνπδεηεξώλεη ελδερόκελνπο ζπγρπηηθνύο παξάγνληεο, θαηαλέκνληάο ηνπο ηζνκεξώο ζηηο
ζπγθξηλόκελεο νκάδεο. Αλ είλαη αδύλαηε ε ηπραηνπνίεζε, ε ζπγθξηζηκόηεηα ησλ δύν νκάδσλ
ζα γίλεη κέζα από άιινπ ηύπνπ ζρεδηαζκό ή κέζα από ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε.

Αμηνιόγεζε ηεο αληαπόθξηζεο ηωλ αζζελώλ
Οη κέζνδνη πνπ αμηνινγνύλ θαη θαηαγξάθνπλ ηελ εμέιημε ελόο αζζελή πξέπεη λα νξίδνληαη κε
αθξίβεηα ζην πξσηόθνιιν ηεο κειέηεο. Η αμηνιόγεζε ησλ αζζελώλ δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο
θαηεγνξίεο:
Αξιολόγηζη ζηην έναπξη (baseline): Καηαγξάθεηαη ε αξρηθή θιηληθή εηθόλα
ηνπ θάζε αζζελή καδί κε ηα πξνζσπηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θαη ην θιηληθό ηζηνξηθό ηνπ.
Απηά είλαη ρξήζηκα ζε πεξίπησζε πνπ κεξηθά κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ αληαπόθξηζε ηνπ
αζζελή ζην ζεξαπεπηηθό κέηξν (π.ρ. πνιιαπιέο κεηξήζεηο ηεο πίεζεο ηνπ αίκαηνο ελόο
αζζελή πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπ ζε κειέηε γηα αληηππεξηαζηθό θάξκαθν).
Θεπαπεςηικό αποηέλεζμα: Σν ζεξαπεπηηθό απνηέιεζκα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ζηνπο
ζπγθεθξηκέλνπο αληηθεηκεληθνύο ζθνπνύο. Δθθξάδεηαη ζπλήζσο κε βάζε ηε ζπρλόηεηα θαη
ην ρξόλν εκθαλίζεο θάπνηνπ αλεπηζύκεηνπ γεγνλόηνο (π.ρ. ππνηξνπή) Η αμηνιόγεζε ηνπ
δνθηκαδόκελνπ ζεξαπεπηηθνύ κέηξνπ βαζίδεηαη ζπλήζσο ζε πεξηζζόηεξα από έλα
ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα (π.ρ. βειηίσζε θιηληθή εηθόλαο θαη κείσζε εξγαζηεξηαθώλ
δεηθηώλ) ηόηε πξέπεη λα απνθαζηζζεί πνην από ηα επηδησθόκελα ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα
είλαη πξσηεύνλ θαη πνηά είλαη δεπηεξεύνληα. Η κειέηε πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζην πξσηεύνλ.
Παπενέπγειερ ή ανεπιθύμηηα αποηελέζμαηα: ε θάζε κειέηε είλαη απαξαίηεην λα
εθηηκήζνπκε εθηόο από ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηελ αζθάιεηα. Σα ζεξαπεπηηθά κέηξα
ζπγθξίλνληαη θαη σο πξνο ηηο παξελέξγεηεο. Σόηε πξέπεη λα εηνηκαζηεί έλαο θαηάινγνο κε ηηο
πηζαλέο παξελέξγεηεο γηα ηνλ θάζε αζζελή.
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ρεδηαζκόο ηεο κειέηεο
Επιλογή ηος ζςγκπιηικού δείγμαηορ: ηελ νκάδα ειέγρνπ εθαξκόδεηαη θάπνην ζεξαπεπηηθό
κέηξν κε ηεθκεξησκέλε απνηειεζκαηηθόηεηα. Απηό γίλεηαη γηα εζηθνύο ιόγνπο θαη γηαηί ην
δνθηκαδόκελν λέν ζεξαπεπηηθό κέηξν πξέπεη λα θξηζεί θαιύηεξν από ηα ήδε ππάξρνληα. Αλ
δελ ππάξρεη άιιν ζεξαπεπηηθό κέηξν κε ηεθκεξησκέλε απνηειεζκαηηθόηεηα ηόηε ζηα άηνκα
ηεο νκάδαο ειέγρνπ ζα πξέπεη λα εθαξκνζζεί θάπνην αλελεξγό κέηξν (placebo).
Τςθλόρ έλεγσορ (blindness): Γηα λα απνθεπρζνύλ νη ζπλέπεηεο από ηηο ππνθεηκεληθέο
πξνθαηαιήςεηο ή αληηδξάζεηο (απζππνβνιή) ησλ αζζελώλ ή ησλ εξεπλεηώλ νη έξεπλεο
γίλνληαη θαηά θαλόλα κε ηξόπν ηπθιό ή δηπιά ηπθιό. Με ηνλ δηπιά ηπθιό ηξόπν νύηε ν
αζζελήο, νύηε ν γηαηξόο γλσξίδνπλ πνηνο πήξε ην λέν θάξκαθν. Με ηνλ ηπθιό ηξόπν ν
αζζελήο δελ γλσξίδεη εάλ πήξε ην λέν θάκαθν.
Σσήμαηα καηανομήρ ηων αζθενών: παξάιιεινο, δηαζηξσκαηηθόο, δηαδνρηθόο,
πνιππαξαγνληηθόο, απηνζύγθξηζεο.
Παξαθνινύζεζε ηωλ αζζελώλ
Δίλαη αλάγθε λα πεξηνξίδεηαη ν αξηζκόο ησλ αζζελώλ πνπ δηαθόπηνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο
(withdrawals) ή αδπλαηνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηε κειέηε. Ο αξηζκόο ησλ απσιεηώλ πξέπεη
λα πεξηνξίδεηαη ζην 10% ηνπ ζπλόινπ ησλ αζζελώλ πνπ πεξηιήθζεθαλ αξρηθά ζηελ έξεπλα.
Η δηαθνπή είλαη ζπλεζέζηεξε όηαλ ε ζεξαπεία δελ είλαη απνηειεζκαηηθή. Όηαλ ην πνζνζηό
ησλ αζζελώλ πνπ δηαθόπηνπλ είλαη κεγάιν ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο νδεγνύλ ζε πιαζκαηηθή
ππεξεθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δύν ζπγθξηλόκελσλ κέηξσλ.
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Αλαγθαίνο αξηζκόο αζζελώλ ζε κία θιηληθή κειέηε
Πξνζδηνξίδεηαη από ζηαηηζηηθέο κεζόδνπο. Πξαθηηθά ζέκαηα όπσο: ε δηαζεζηκόηεηα ησλ
αζζελώλ, νη νηθνλνκηθνί πόξνη θαη ζέκαηα εζηθήο (ν αζζελήο λα κε ιάβεη έλα ιηγόηεξν
απνηειεζκαηηθό θάξκαθν) πξέπεη επίζεο λα ιεθζνύλ ππόςε.
Παπάδειγμα: ην πξσηόθνιιν ηεο κειέηεο γηα ηε ζύγθξηζε ηνπ anturan κε ην placebo
γηα λα πξνζδηνξηζζεί ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο έιαβαλ ππόςε ηα αθόινπζα:
(1) ηνλ θύξην ζθνπό ηεο κειέηεο: λα ειέγμνπλ αλ ην anturan αμίδεη γηα λα εκπνδίζεη
ηελ ζλεηόηεηα κεηά από έκθξαγκα ην κπνθαξδίνπ. Η πεξαηηέξσ πξνθύιαμε από κεζαλαηεθόξν έκθξαγκα ήηαλ ζρεηηθό αιιά όρη ν θύξηνο ζθνπόο.
(2) Σελ θύξηα κέηξεζε ηνπ ζεξαπεπηηθνύ απνηειέζκαηνο ζηνλ θάζε αζζελή: Ο
ζάλαηνο από νπνηαδήπνηε αηηία κέζα ζε έλα ρξόλν απν ηελ πξώηε ρνξήγεζε ηεο ζεξαπείαο
ζεσξήζεθε θύξηα έλδεημε απνηπρίαο ηνπ ζεξαπεπηηθνύ κέηξνπ.
(3) Σνλ ηξόπν αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ ώζηε λα αληρλεύζνπλ δηαθνξέο κεηαμύ ησλ
ζεξαπεπηηθώλ κέηξσλ: Η αλάιπζε ζπκπεξηιάκβαλε ηελ ζύγθξηζε ησλ πνζνζηώλ ησλ
αζζελώλ πνπ πέζαλαλ κέζα ζε έλα ρξόλν κε anturan θαη placebo. Υξεζηκνπνηήζεθε ην chisquared test θαη ε δηαθνξά ειέγρζεθε ζε ζηάζκε ζεκαληηθόηεηαο 5%.
(4) Σν αλακελόκελν απνηέιεζκα κε έλα ηππηθό ζεξαπεπηηθό κέηξν: Με ηε ρξήζε ηνπ
placebo αλακέλεηαη λα πεζάλεη ην 10% ησλ αζζελώλ.
(5) Σε δηαθνξά ησλ ζεξαπεπηηθώλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα αληρλεπζεί θαη ην βαζκό
βεβαηόηεηαο όηη ππάξρεη απηή ε δηαθνξά: Απνθαζίζζεθε όηη είλαη ζεκαληηθό ην anturan λα
ειαηηώζεη θαηά ην ήκηζπ ηελ δηαθνξά ζε ζλεηόηεηα (5% θάζε ρξόλν) θαη έπξεπε λα ππάξρεη
90% βεβαηόηεηα όηη ε δηαθνξά απηή είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.
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Πνηνηηθό ζεξαπεπηηθό απνηέιεζκα
Σν ζεξαπεπηηθό απνηέιεζκα ζε θάζε αζζελή ήηαλ επηηπρία (επηβίσζε) ή απνηπρία
(ζάλαηνο ζε έλα ρξόλν). ύκθσλα κε ηα πξνεγνύκελα πξέπεη λα δηαιέμνπκε 4 πξάγκαηα:
p1 = πνζνζηό ησλ επηηπρηώλ πνπ αλακέλεηαη από έλα ηππηθό ζεξαπεπηηθό κέηξν.
p2 = πνζνζηό ησλ επηηπρηώλ ζην εμεηαδόκελν ζεξαπεπηηθό κέηξν πνπ ζέινπκε λα
δείμνπκε όηη είλαη δηαθνξεηηθό από ην p1.
α = ηε ζηάζκε ζεκαληηθόηεηαο ηνπ chi-squared test πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα
αληρλεύζνπκε δηαθνξά κεηαμύ ησλ ζεξαπεπηηθώλ κέηξσλ
1-β = ην βαζκό βεβαηόηεηαο όηη αλ ππάξρεη πξάγκαηη ε δηαθνξά p1- p2 ηόηε ζα
αληρλεπζεί.
ηε κειέηε γηα ην anturan επέιεμαλ ηα αθόινπζα:
p1 = 90% (αλακέλνληαλ λα επηβηώζνπλ έλα ρξόλν κε ην placebo)
p2 = 95%
α = 0.05
β = 0.1
Σόηε ν απαηηνύκελνο αξηζκόο αζζελώλ ζε θάζε ζεξαπεπηηθό κέηξν δίλεηαη από ηνλ
αθόινπζν ηύπν:
n = [p1 x ( 1 - p1 ) + p2 x ( 1 - p2 ) ] x (zα + zβ)2 / (p2 – p1 )2
zα θαη zβ είλαη ηα α θαη β ζεκεία ηεο SND, δει. z0.05=1.96 , z0.1=2.32 θαη (zα + zβ)2 =
18.3.
n = [ 0.90 x ( 1 – 0.90 ) + 0.95 x ( 1 – 0.95 ) ] x 18.3) / ( 0.95 – 0.90 )2 = 1006
απαηηνύληαη γηα θάζε ζεξαπεπηηθό κέηξν.
Αλ ε κειέηε είρε γίλεη κε κηθξόηεξν αξηζκό αζζελώλ από όηη ππνδεηθλύνπλ απηνί νη
ππνινγηζκνί ηόηε ειαηηώλεηαη ε δύλακε λα αληρλεύζνπκε ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ
ζεξαπεπηηθώλ κέηξσλ θαη ν θίλδπλνο γηα ιαλζαζκέλα αξλεηηθό ζπκπέξαζκα απμάλεηαη.
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Πνζνηηθό ζεξαπεπηηθό απνηέιεζκα
ε κία κειέηε γηα λα αμηνινγήζνπκε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζπκπιεξώκαηνο
βηηακίλεο D ζε εγθύνπο ζηελ πξνθύιαμε από λενγληθή ππαζβεζηηαηκία έλαο αξηζκόο εγθύσλ
πξέπεη λα θαηαλεκεζεί ηπραία ζε δύν νκάδεο: κε βηηακίλε D θαη placebo. Σν ζεξαπεπηηθό
απνηέιεζκα κεηξάηαη κε ην επίπεδν αζβεζηίνπ ζην αίκα ηνπ λενγλνύ κία εβδνκάδα κεηά ηε
γέλλεζε.
Πξέπεη λα νξίζνπκε ηα αθόινπζα:
Σε κέζε ηηκή κ1 αζβεζηίνπ θαη ηελ ηππηθή απόθιηζε ζ πνπ αλακέλεηαη από έλα ηππηθό
ζεξαπεπηηθό κέηξν.
Σε δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν ζεξαπεπηηθώλ κέηξσλ δ= κ2- κ1 πνπ είλαη ζεκαληηθή γηα λα
αληρλεύζνπκε ρξεζηκνπνηώληαο t-test ζε ζηάζκε ζεκαληηθόηεηαο α.
Σν βαζκό βεβαηόηεηαο (1-β) γηα λα αληρλεύζνπκε κία ηέηνηα δηαθνξά αλ πξάγκαηη ππάξρεη.
Από πξνεγνύκελεο εμεηάζεηο ζε γπλαίθεο ππνζέηνπκε όηη είλαη κ1 = 9.0 θαη ζ =
1.8mg/100ml γηα ην αζβέζηην ζην αίκα.
Θεσξείηαη όηη κία αύμεζε ζε 9.5mg/100ml είλαη θιηληθά ζεκαληηθή,
δει δ = κ2 - κ1 =9.5 - 9.0 = 0.5.
α = 0.05 θαη β = 0.1
Σόηε ν απαηηνύκελνο αξηζκόο αζζελώλ είλαη:
N = 2ζ2 x (zα + zβ)2 / (κ2- κ1)2
Ν= 2 x 1.82 x 18.3 / 0.52 = 474 ζε θάζε ζεξαπεπηηθό κέηξν
Πιλοηική μελέηη
Αλ δελ ππάξρνπλ πξνεγνύκελεο κειέηεο ή ελδείμεηο γηα ηηο ηηκέο ησλ κ 1, κ2 θαη ζ ηόηε
ζπλήζσο γίλεηαη κία πηινηηθή κειέηε ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκό αζζελώλ ώζηε λα εθηηκεζνύλ
νη πνζόηεηεο απηέο.
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ρεδηαζκνί θιηληθώλ κειεηώλ
Δθηόο από ηηο θιαζηθέο ζπγθξηηηθέο ζεξαπεπηηθέο έξεπλεο ζηηο νπνίεο θάζε αζζελήο
θαηαλέκεηαη ηπραία ζε έλα από ηα ζπγθξηλόκελα κέηξα (ζρεδηαζκόο παξάιιεισλ νκάδσλ)
θαη ζην ηέινο ηεο κειέηεο ηα ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα αμηνινγνύληαη κε απιέο ζηαηηζηηθέο
αλαιύζεηο, ππάξρνπλ θαη άιινη πνιππινθόηεξνη ζρεδηαζκνί:
Γηαζηξσκαηηθόο
Πνιππαξαγνληηθόο
Απηνζύγθξηζεο
Γηαδνρηθέο
Πνιπθεληξηθέο

Γηαζηξσκαηηθόο ζρεδηαζκόο
Όηαλ ε πξόγλσζε ηεο λόζνπ πνπ κειεηάηαη επεξεάδεηαη από πξνγλσζηηθνύο παξάγνληεο
(π.ρ. θύιν, ειηθία, ζηάδην λόζνπ, ηζηνινγηθή εηθόλα) ηόηε ε ηπραηνπνίεζε ησλ αζζελώλ
γίλεηαη ρσξηζηά ζε θάζε πξνγλσζηηθή ππνθαηεγνξία, ώζηε λα ππάξρεη εμνκνίσζε ησλ
ζπγθξηλόκελσλ νκάδσλ. Αλ όκσο ην δείγκα είλαη πνιύ κεγάιν ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη
αδηάβιεηα.

Πνιππαξαγνληηθόο ζρεδηαζκόο
Ο πνιππαξαγνληηθόο ζρεδηαζκόο επηηξέπεη ηνλ ηαπηόρξνλν έιεγρν ηεο
απνηειεζκαηηθόηεηαο πνιιώλ ζεξαπεπηηθώλ κέηξσλ κε ηνλ ίδην αξηζκό αζζελώλ θαη είλαη ν
κόλνο ζρεδηαζκόο πνπ επηηξέπεη ηνλ έιεγρν γηα αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ ζεξαπεπηηθώλ
κέηξσλ Α θαη Β.
Α
+

+
(1)

(3)

(1)+(3)

Β
(2)
(4)
(2)+(4)
---------------------------------------------(1)+(2)
(3)+(4)
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Αλ (1)-(2) > (3)-(4) ηόηε ππάξρεηα ζπλέξγεηα κεηαμύ Α θαη Β: ε δξάζε ηνπ Β ηζρπξνπνηείηαη
από ηελ παξνπζία ηνπ Α.

Σσεδιαζμόρ αςηοζύγκπιζηρ
Όηαλ δύν ή πεξηζζόηεξα ζεξαπεπηηθά κέηξα (θάξκαθα) εθαξκόδνληαη δηαδνρηθά ζηνπο
ίδηνπο αζζελείο. Με ην ζρεδηαζκό απηό κεηώλεηαη ν αξηζκόο ησλ αηόκσλ ζε ζρέζε κε άιινπο
ζρεδηαζκνύο πεηπραίλνληαο ηαπηόρξνλα αύμεζε ηεο ηζρύνο ησλ ζηαηηζηηθώλ ειέγρσλ.
Μεηαμύ ησλ πεξηόδσλ ρνξήγεζεο ησλ θαξκάθσλ πξέπεη λα ππάξρεη κία πεξίνδνο απόπιπζεο.
Υξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γαη ηνλ έιεγρν ηεο βηντζνδπλακίαο θαξκάθσλ.

Γηαδνρηθέο θιηληθέο κειέηεο
ην ζρεδηαζκό απηό ηα κέηξα (θάξκαθα) εθαξκόδνληαη αλά έλα ζε δηαδνρηθά δεύγε αζζελώλ
θαη γίλεηαη αμηνιόγεζε ηεο επίδξαζεο ησλ κέηξσλ ζε θάζε δεύγνο αζζελώλ. ηηο δηαδνρηθέο
κειέηεο δελ ππάξρεη πξνθαζνξηζκέλνο αξηζκόο αζζελώλ πνπ πξέπεη λα κειεηεζνύλ, ηα
ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα ησλ ζπγθξηλόκελσλ κέηξσλ αμηνινγνύληαη ζπλερώο θαη ε έξεπλα
δηαθόπηεηαη ακέζσο κόιηο ηεθκεξησζεί ε ππεξνρή ηνπ ελόο από ηα ζπγθξηλόκελα κέηξα ή
δηαπηζησζεί όηη δελ ππάξρεη νπζηαζηηθή δηαθνξά απνηειεζκαηηθόηεηαο κεηαμύ ηνπο. Γελ
είλαη ρξήζηκνο γηα λνζήκαηα κε κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα.

Πολςκενηπικέρ κλινικέρ μελέηερ
Η εθηέιεζε κηαο κειέηεο γίλεηαη ζπλήζσο από πνιιά θέληξα ώζηε λα απνθεύγεηαη ε
δηακόξθσζε κηαο πξνθαηάιεςεο ππέξ ή θαηά ελόο ζεξαπεπηηθνύ κέηξνπ (πεγή
ζπζηεκαηηθνύ ζθάικαηνο) θαη λα είλαη πην ζύληνκε ε έξεπλα αθνύ ν απαηηνύκελνο αξηζκόο
αζζελώλ κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί γξεγνξόηεξα.

80

ηαηηζηηθή αλάιπζε κηαο θιηληθήο κειέηεο
Η κέζνδνο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ κίαο κειέηεο εμαξηάηαη από ηνλ ζρεδηαζκό ηεο
κειέηεο θαη από ην αλ ην ζεξαπεπηηθό απνηέιεζκα είλαη πνηνηηθό ή πνζνηηθό.

Ποιοηικό θεπαπεςηικό αποηέλεζμα
Η αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ ζεξαπεπηηθώλ κέηξσλ γίλεηαη κε βάζε ην δείθηε
ζλεηόηεηαο ή θάπνην άιιν δείθηε πξνζβνιήο πνπ εθθξάδεη ηε ζπρλόηεηα κηαο αλεπηζύκεηεο
θαηάιεμεο ρσξίο αλαθνξά ζην ρξόλν ηνπ γεγνλόηνο.
Η ζύγθξηζε ησλ δεηθηώλ γίλεηαη κε έλα chi-squared test. Όηαλ νη ζπγθξηλόκελεο
νκάδεο δηαθέξνπλ σο πξνο ηε θαηαλνκή πξνγλσζηηθώλ-ζπγρπηηθώλ παξαγόλησλ ε ζύγθξηζε
γίλεηαη κε ηε κέζνδν ησλ Mantel-Haenszel ρ2 MH.
Σα απνηειέζκαηα κίαο κειέηεο γηα λα ζπγθξίλνπκε ηνλ επηπνιαζκό ησλ αληηζσκάησλ
θαηά ηεο ιεπηόζπεηξαο ζε αγξνηηθέο θαη αζηηθέο πεξηνρέο κίαο ρώξαο ήηαλ:
Antibodies
Yes
No
Total

rural
60 (30%)
140
200

urban
60 (30%)
140
200

total
120
280
400

Σν θύιν όκσο ζεσξείηαη ζπγρπηηθόο πξάγνληαο πνπ δηαθνξνπνηεί ηνλ επηπνιαζκό:
Άνδπερ
Antibodies
Yes
No
Total

rural
α=36 (72%)
14
g=50

urban
50 (50%)
50
h=100

total
e=86
f=64
n=150

urban
10 (10%)
90
h=100

total
e=34
f=216
n=250

ρ2 = 5.73 (P<0.05)
Γςναίκερ
Antibodies
Yes
No
Total

rural
α=24 (16%)
126
g=150

ρ2 = 1.36 (P>0.05)
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ρ2MH=(α-Δ)2 / V, όπνπ Δ=eg/n θαη V=efgh/[n2(n-1)].
α=36+24=60,
Δ=[86x50/150] + [34x150/250] = 49.1
V=[86x64x50x100/1502(150-1)] + [34x216x150x100/2502(250-1)] = 15.29
ρ2MH= 7.08 (P<0.05), (ε ρ2MH αθνινπζεί ηελ ρ2 –θαηαλνκή κε 1β.ε.).

Ποζοηικό θεπαπεςηικό αποηέλεζμα
Όηαλ ε αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ ζεξαπεπηηθώλ κέηξσλ γίλεηαη κε ηε ρξήζε
ελόο πνζνηηθνύ δείθηε (π.ρ. δηαθνξά ηεο δηαζηνιηθήο πίεζεο DBP από baseline) θαη ν
ζρεδηαζκόο ηεο κειέηεο είλαη παξάιιεινο ζε δύν νκάδεο (αληηππεξηαζηθό θάξκαθν vs
placebo) ηόηε ε ζύγθξηζε ησλ δεηθηώλ γίλεηαη κε έλα t-test ή θαηαζθεπάδνληαο ην 95% δ.ε.
γηα ηε δηαθνξά ησλ πνζνηηθώλ δεηθηώλ.

Δλδηάκεζε αλάιπζε (interim analysis) κηαο θιηληθήο κειέηεο
Γηα λα είλαη εζηθά απνδεθηή κία θιηληθή κειέηε είλαη ζεκαληηθό λα ειέγρεηαη ε ζηαηηζηηθή
ζεκαληηθόηεηα ηεο δηαθνξάο ησλ ζεξαπεπηηθώλ κέηξσλ κε ελδηάκεζεο αλαιύζεηο. Έηζη
απνθεύγεηαη ε ρξνληθή παξάηαζε ηεο κειέηεο όηαλ ε δηαθνξά ησλ κέηξσλ είλαη ήδε
δηαπηζησκέλε.
Αλ δε δηαθνπεί ε έξεπλα ηόηε νη αζζελείο ζα εθηεζνύλ ρσξίο ιόγν ζε κία ζεξαπεπηηθή
αγσγή πνπ είλαη θαηώηεξε από κία άιιε. Όκσο, ν επαλαιακβαλόκελνο ζηαηηζηηθόο έιεγρνο
γηα ηελ ηεθκεξίσζε κηαο ελδερόκελεο δηαθνξάο θαηά ηε πξόνδν κηαο θιηληθήο κειέηεο
απμάλεη ζεκαληηθά ηελ πηζαλόηεηα λα πξνθύςεη ζπκπησκαηηθά κία δηαθνξά ζηαηηζηηθά
ζεκαληηθή ρσξίο λα ππάξρεη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηέηνηα δηαθνξά. Σόηε πξέπεη λα νξηζζεί ν
αξηζκόο ησλ ελδηάκεζσλ αλαιύζεσλ ζην πξσηόθνιιν όπσο θαη ε ζηάζκε ζεκαληηθόηεηαο
ηεο δηαθνξάο (ζπλήζσο P<0.01 γηα ιηγόηεξεο από 10 ελδηάκεζεο αλαιύζεηο).
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Intent to Treat (ΗΣΣ) αλάιπζε κηαο θιηληθήο κειέηεο
Η αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ελόο ζεξαπεπηηθνύ κέηξνπ (θαξκάθνπ) βαζίδεηαη
ζηνπο αζζελείο πνπ παξαθνινύζεζαλ ην πξσηόθνιιν (per protocol analysis, PPA).
Όκσο κία ηέηνηα αλάιπζε εμαηξεί ηνπο αζζελείο πνπ εγθαηέιεηςαλ ηε κειέηε γηα
δηάθνξνπο ιόγνπο (π.ρ. κε-ζπκκόξθσζε κε ηε δνζνινγία, ρνξήγεζε ζεξαπείαο εθηόο
πξσηνθόιινπ θ.ά.). Η ΙΣΣ αλάιπζε ηόηε πεξηιακβάλεη όινπο ηνπο αζζελείο πνπ
θαηαλεκήζεθαλ ζηα ζεξαπεπηηθά κέηξα.
Αλ ε PPA θαη ε ITT αλαιύζεηο παξάγνπλ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα ηόηε
πεξηζζόηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ ΙΣΣ.

Μειέηεο ηζνδπλακίαο – Κιηληθή ζεκαληηθόηεηα vs ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα
θνπόο κίαο κειέηεο ηζνδπλακίαο είλαη λα απνδείμεη ηε ζεξαπεπηηθή ηζνδπλακία κεηαμύ δύν
ζεξαπεπηηθώλ κέηξσλ, ζπλήζσο ελόο λένπ θαξκαθνπ θαη ελόο ήδε ππάξρνληνο θαξκάθνπ γηα
ην ίδην λόζεκα (active comparator). H αλάιπζε κηαο ηέηνηαο κειέηεο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζην
95% δ.ε. ηεο δηαθνξάο κεηαμύ ησλ θαξκάθσλ. ε απηέο ηηο κειέηεο πξνζδηνξίδεηαη εθ ησλ
πξνηέξσλ ηα όξηα ηεο θιηληθήο ηνπο ηζνδπλακίαο (-Γ, +Γ). Αλ ην 95% δ.ε. βξίζθεηαη κέζα ζε
απηά ηα όξηα ηόηε ηα δύν θάξκαθα ζεσξνύληαη ζεξαπεπηηθά ηζνδύλακα.
Ιζνδπλακία κεηαμύ Σ θαη R δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα θαη κε ζηαηηζηηθή δηαθνξά.
ηαηηζηηθή
Γηαθνξά (T vs R)
Yes

equivalent

Not
Yes

equivalent
equivalent
|
-0.223

|
0

|
0.223

Έλα θαηλνύξγην δηζθίν κε sodium clodronate έρεη αλαπηπρζεί θαη είλαη πην εύρξεζηό
από ηελ θάςνπια. Οη δύν κνξθέο ζα ζεσξεζνύλ ηζνδύλακεο αλ ε δηαθνξά ησλ Cmax
βξίζθεηαη κεηαμύ -0.223 θαη 0.223.
Σν 95% δ.ε. γηα ηελ δηαθνξά ζην Cmax κεηαμύ δηζθίνπ θαη θάςνπιαο είλαη: (0.120, 0.210)
άξα νη δύν κνξθέο ζεσξνύληαν ζεξαπεπηηθά ηζνδύλακεο.
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Table 3. 5% points of the F-distribution
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Table 4.
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Table 5. Mann-Whithey-Wilcoxon test.
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Πξαθηηθόο νδεγόο ρξήζεο ηνπ SPSS release 10.0.1 κε παξαδείγκαηα
Δηζαγωγή ζην Πξόγξακκα SPSS-Γηαρείξηζε Αξρείωλ θαη δεδνκέλωλ
Γηα λα αξρίζεηε ηε ιεηηνπξγεία ηνπ SPSS επηιέμηε ζην Desktop: “Start”-“Programs”-“SPSS for Windows”“SPSS 11.0 for Windows”.
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Σν SPSS δίλεη ηελ δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πνπ είηε εηζάγεη ν ρξήζηεο από ην πιεθηξνιόγην είηε
είλαη απνζεθεπκέλα ζε Excel, Βάζεηο Γεδνκέλσλ θ.η.ι.
Έηζη επηιέγνληαο από ην κελνύ επηινγώλ File έρνπκε ηηο εμήο επηινγέο

Δπηιέγνληαο New, κπνξνύκε λα εηζάγνπκε έλα θαηλνύξγην data set ζε έλα πίλαθα δεδνκέλσλ (Βι. Error!
Reference source not found.). Μπνξνύκε επίζεο λα δεκηνπξγήζνπκε έλα λέν παξάζπξν εμόδνπ δεδνκέλσλ,
όπνπ ην SPSS ζα βάιεη ηα απνηειέζκαηα κηαο αλάιπζεο.
Δάλ ηώξα ηα δεδνκέλα πνπ ζέινπκε λα επεμεξγαζηνύκε, είλαη απνζεθεπκέλα ζε κηα Βάζε Γεδνκέλσλ (ΒΓ),
κπνξνύκε λα ηα αλαθηήζνπκε, επηιέγνληαο Open Database. Δδώ έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα είηε λα
δεκηνπξγήζνπκε κηα λέα αλαδήηεζε, δειαδή λα θαζνξίζνπκε ηνπο πίλαθεο ηεο ΒΓ, από ηνπο νπνίνπο ην SPSS
ζα αλαθηήζεη ηα δεδνκέλα καο, λα ηξνπνπνηήζνπκε κηα αλαδήηεζε πνπ έρνπκε ήδε δεκηνπξγήζεη ή ηέινο λα
αλαθηήζνπκε κηα αλαδήηεζε πνπ έρνπκε απνζεθεύζεη ζε θάπνηα άιιε ζηηγκή.
Όηαλ θαζνξίδνπκε κηα αλαδήηεζε, ην SPSS καο παξνπζηάδεη έλαλ νδεγό βεκάησλ (wizard) πνπ κε ηελ βνήζεηα
επηινγώλ, καο βνεζά ζην λα θαζνξίζνπκε ηνπο πίλαθεο ηεο ΒΓ αιιά θαη ηνλ ηξόπν πνπ απηνί νη πίλαθεο
ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο γηα λα αλαθηήζνπκε ηα δεδνκέλα.
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Έζησ όηη ζέινπκε λα εηζάγνπκε έλα dataset . Όηαλ αλνίμνπκε γηα πξώηε θνξά ην SPSSκαο παξνπζηάδεηαη ε
νζόλε κε επηινγέο γηα ην είδνο ηνπ dataset (εάλ ην εηζάγνπκε εκείο από ην πιεθηξνιόγην ή εάλ αλαθηήζνπκε ηα
δεδνκέλα καο από κηα ΒΓ). Δπηιέγνπκε “Type in data” γηα λα πιεθηξνινγήζνπκε ηα δεδνκέλα.

Καηαρσξήζηε ηα επίπεδα αηκνζθαηξίλεο 20 αηόκσλ.

Η αιιαγή ηνπ νλόκαηνο (Name) ηεο κεηαβιεηήο γίλεηαη επηιέγνληαο ην tab „Variable View‟, ζην θάησ αξηζηεξό
ηκήκα ηνπ πιαηζίνπ, πνπ γίλεηαη ε θαηαρώξεζε ησλ δεδνκέλσλ είηε επηιέγνληαο από ην κελνύ επηινγώλ „View-
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Variables‟. Δδώ κπνξνύκε, εθηόο ηνπ νλόκαηνο, λα θαζνξίζνπκε θαη άιια ζηνηρεία ηεο κεηαβιεηήο, όπσο ηνλ
ηύπν ηεο, ην κήθνο, ηνλ αξηζκό ησλ δεθαδηθώλ ςεθίσλ θηι

Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή
Η επηινγή “Graph” από ην κελνύ επηινγώλ, καο βνεζάεη λα θαηαζθεπάζνπκε δηάθνξα γξαθήκαηα ησλ
δεδνκέλσλ όπσο “Bar”, “Pie”, “Histogram” θηι. Δάλ π.ρ. ζέινπκε έλα ηζηόγξακκα πνπ λα λα πεξηγξάθεη ηηο
ηηκέο ηηο Hgb πνπ θαηαρσξήζακε ζην Error! Reference source not found. , επηιέγνπκε από ην κελνύ
επηινγώλ , επηιέγνπκε “Graphs” -> “Histogram”.

ηελ ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ε θόξκα επηινγώλ. Αθνύ επηιέμνπκε ηελ κεηαβιεηή hgh από ηελ Λίζηα
Μεηαβιεηώλ θαη θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί Δπηινγήο Μεηαβιεηήο, ηνπνζεηνύκε ηελ επηιεγκέλε κεηαβιεηή ζην
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πεδίν Μεηαβιεηή Γξαθήκαηνο (Variable). Δπηιέγνπκε επίζεο “Display normal curve” γηα λα ζπκπεξηιάβνπκε
ζην ηζηόγξακκά καο θαη ηελ θακπύιε ηεο θανλνληθήο θαηαλνκήο. ηελ ζπλέρεηα θαη θάληε θιηθ ζην “OK”.

Σόηε παξάγεηαη ην ηζηόγξακκα κε ηελ θακπύιε ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο ζε “output” αξρείν ηνπ SPSS.

Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα box plot, επηιέγνπκε από ην κελνύ επηινγώλ Analyze->Descriptive Statistics>Explore.
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ηελ ζπλέρεηα από ηελ Λίζηα Μεηαβιεηώλ επηιέγνπκε ηελ κεηαβιεηή, γηα ηελ νπνία ζέινπκε λα
δεκηνπξγήζνπκε ην Box Plot. ηελ ζπλέρεηα θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί Plots, εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν κε ηίηιν
“Explore:Plots” θαη ζηελ νκάδα “Box Plots” επηιέγνπκε Factor levels Together.

To output αξρείν δείρλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο
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Η κεζαία γξακκή ζην θόθθηλν θνπηί, παξηζηάλεη ηελ δηάκεζν, ελώ νη άλσ θα θάησ πιεπξά ηνπ θνπηηνύ,
παξηζηάλεη ηα 25 θαη 75 Quantiles. Οη θάζεηεο γξακκέο, πνπ θαηαιήγνπλ ζηηο δύν νξηδόληηεο (κνπζηάθηα),
παξηζηάλνπλ ηελ κηθξόηεξε θαη κεγαιύηεξε ηηκή ηνπ δείγκαηόο καο.
Δάλ ζέινπκε λα ηξνπνπνηήζνπκε κηα κεηαβιεηή, είηε ππνινγίδνληαο ηνλ ινγάξηζκν ηεο είηε δηαηξώληαο ηελ κε
έλα αξηζκό, απηό κπνξνύκε λα ην πεηύρνπκε, επηιέγνληαο από ην κελνύ επηινγώλ Transform-> Compute.

Σν SPSS έξρεηαη κε κηα κεγάιε ιίζηα ζπλαξηήζεσλ πνπ κπνξνύκε λα εθαξκόζνπκε ζε κηα κεηαβιεηή. Μαο
δίλεη επίζεο ηελ δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζνπκε θαη λέεο θάλνληαο δηάθνξεο ζπλδπαζκνύο.
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Καηαρσξήζηε ηνπο όγθνπο πιάζκαηνο από 8 άηνκα, θαη δώζηε ζηε κεηαβιεηή ην όλνκα “litre” – αθνινπζώληαο
ηελ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ.
Γηα λα ππνινγίζνπκε δηάθνξα πεξηγξαθηθά δεδνκέλα ηνπ δείγκαηόο καο όπσο κέζε ηηκή, ηππηθή απόθιηζε,
κέγηζηε ηηκή, ειάρηζηε ηηκή θη.ι. από ην κελνύ επηιέγνπκε Analyze -> Descriptive Statistics. ηελ ζπλέρεηα
εκθαλίδεηαη έλα άιιν κελνύ επηινγώλ, όπνπ δηαιέγνπκε ην είδνο ησλ πεξηγξαθηθώλ ζηνηρείσλ πνπ επηζπκνύκε
λα βξνύκε.
Έηζη γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ κέζε ηηκή, ηε ηππηθή απόθιηζε, ην ειάρηζην θαη ην κέγηζην από ηηο επηιέγνπκε
“Descriptives”.

ηελ ζπλέρεηα επηιέγνπκε από ηελ ιίζηα κεηαβιεηώλ, ηελ κεηαβιεηή πνπ αλαθέξεηαη ζη δεδνκέλα καο, δει.
litre (Βι. Error! Reference source not found.).
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Σν output αξρείν δεμηά, θάησ από ηνλ ηίηιν Descriptives, δείρλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο.

ην ίδην δείγκα, γηα λα ππνινγίζνπκε ην 95% δ.ε. γηα ηε κέζε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο “litre” θαη δηάθνξα
πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ηεο κεηαβιεηήο, επηιέγνπκε Explore.

Μπνξνύκε επίζεο λα πξνζδηνξίζνπκε νη ίδηνη ην % ηνπ δ.ε.
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Έηζη ζηελ επηινγή “Explore", θαη αθνύ επηιέμνπκε ηελ κεηαβιεηή από ηελ Λίζηα Μεηαβιεηώλ, θάλνληαο θιηθ
ζην θνπκπί Statistics, εκθαλίδεηαη ε κηθξή νζόλε κε ηίηιν “Explore : Statistics”. Δδώ καξθάξνληαο ηελ επηινγή
Descriptives, θαζνξίδνπκε ην δ.ε. πνπ καο ελδηαθέξεη. Δπίζεο καξθάξνληαο ηελ επηινγή Percentiles, κπνξνύκε
λα βξνύκε θα ηε δηάκεζν.

Σα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ βξίζθνληαη ζην output. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, αγλννύκε ην Case
Processing Summary.
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Απνζήθεπζε αξρείωλ
Μπνξνύκε λα απνζεθεύζνπκε ζην δίζθν (είηε ζην floppy drive είηε ζην hard drive) ην output.
Από ην κελνύ επηινγώλ δηαιέγνπκε File->Save As θαη ζηo πεδίν File Name, δίλνπκε ην όλνκα ηνπ αξρείνπ –
π.ρ. thessaly.spo. Έηζη ζα κπνξέζνπκε αξγόηεξα λα αλαθηήζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο πνπ έρνπκε
θάλεη.

Μπνξνύκε επίζεο λα απνζεθεύζνπκε θαη ηα δεδνκέλα ζε θάπνην αξρείν, γηα κειινληηθή ρξήζε.
Έηζη από ην κελνύ επηινγώλ, δηαιέγνπκε File->Save Data As (Βι. Error! Reference source not found.) ην
πεδίν File Name, δίλνπκε ην όλνκα ηνπ αξρείν πνπ ζέινπκε λα απνζεθεύζνπκε ηα δεδνκέλα –π.ρ. thessaly.sav.
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t-test γηα δύν αλεμάξηεηα δείγκαηα
Έζησ όηη ζέινπκε λα ειέγμνπκε εάλ δύν αλαιγεηηθά θάξκαθα δηαθέξνπλ σο πξνο ηνπο ρξόλνπο αλαθνύθηζεο.
Γηα ηε ζύγθξηζε δύν αλαιγεηηθώλ θαξκάθσλ “1” θαη “2”, 16 αζζελείο δηαηξέζεθαλ ηπραία ζηηο δύν νκάδεο.
Καηαξρήλ θαηαρσξνύκε ηνπο ρξόλνπο αλαθνύθηζεο πνπ παξαηεξήζεθαλ.

Γηα λα ειέγμνπκε εάλ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν θαξκάθσλ, ζα εθαξκόζνπκε ην t-test θαζνξίδνληαο ηελ
ζηάζκε ζεκαληηθόηεηαο (significance level ή P-value).
Έζησ όηη ζέινπκε λα ππνινγίζνπκε ην 95% δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ ηνπ “1” θαη “2”.
Από ην κελνύ επηινγώλ, δηαιέγνπκε Analyze-> Compare Means-> Independent Samples T-test.

ηελ ζπλέρεηα επηιέγνπκε από ηελ Λίζηα Μεηαβιεηώλ ηελ κεηαβιεηή (time) γηα ηελ νπνία ζα εθαξκόζνπκε ην
t-test (Test Variable), θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ κεηαβιεηή (drug) ζύκθσλα κε ηελ νπνία νκαδνπνηνύκε ηα
δεδνκέλα καο (Grouping Variable). Με ηελ επηινγή Define Variables , εκθαλίδεηαη ε νζόλε Define Groups, ζηα
πεδία ηεο νπνία θαζνξίδνπκε ηηο ηηκέο πνπ δηαθνξνπνηνύλ ηηο δηάθνξεο νκάδεο – ηα θάξκαθα ζηελ δηθηά καο
πεξίπησζε.
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Δθόζνλ εθαξκόζνπκε ην t-test. Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζην output. Τπνζέηνπκε όηη
ηα δύν θάξκαθα έρνπλ ίδηα δηαθύκαλζε. Σόηε P=0.002 δει. P<0.05 νπόηε δηαθέξνπλ.

Γηα λα ππνινγίζνπκε ην 99% δ.ε. ηεο δηαθνξάο ησλ κέζσλ ηηκώλ, επηιέγνπκε ην “Options” θαη ζηελ ζπλέρεηα
θαζνξίδνπκε ην δ.ε. πνπ καο ελδηαθέξεη.
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Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζην output.

Απνζεθεύνπκε μαλά ηα δεδνκέλα ζε έλα αξρείν γηα κειινληηθή ρξήζε
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Απνζεθεύνπκε ην output κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ζε θάπνην άιιν αξρείν γηα κειινληηθή ρξήζε.
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Γηα λα αλαθηήζνπκε δεδνκέλα πνπ έρνπκε απνζεθεύζεη, από ην κελνύ επηινγώλ, δηαιέγνπκε
File->Open. ηελ ζπλέρεηα επηιέγνπκε ην όλνκα ηνπ αξρείν πνπ ζέινπκε- π.ρ.
“molyvdas.sav”.
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t-test γηα δεπγαξωηέο παξαηεξήζεηο
Έζησ όηη ζέινπκε λα ζπγθξίλνπκε ηνπο ρξόλνπο αλαθνύθηζεο δύν αλαιγεηηθώλ θαξκάθσλ A θαη Β. Έζησ
επίζεο όηη ζε 8 αζζελείο ρνξεγήζεθε πξώηα ην θάξκαθν Α θαη κεηά ην Β. Παξαηεξήζεθαλ νη εμήο ρξόλνη
αλαθνύθηζεο:

Θέινπκε λα ειέγμνπκε αλ ππάξρεη δηαθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ Α θαη Β κε ην t-test γηα δεπγαξσηέο
παξαηεξήζεηο.
Από ην κελνύ επηινγώλ δηαιέγνπκε Analyze->“Compare Means-> Paired-Ssamples T-Test.
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ηελ ζπλέρεηα ζηελ νζόλε Paired Samples T-Test, δηαιέγνπκε ηηο κεηαβιεηέο πνπ παξηζηάλνπλ ηηο δεπγαξσηέο
παξαηεξήζεηο.

Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζην output. Παξαηεξνύκε όηη ηα θάξκαθα δηαθέξνπλ κε P=0.005 ή P<0.05. To
95% δ.ε. είλαη (1.42, 5.50) πνπ δελ πεξηέρεη ην 1.
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Έιεγρνο γηα ηε ζύγθξηζε δύν πνζνζηώλ -Πίλαθεο ζπλάθεηαο -ρ2 test
Αο ππνζέζνπκε όηη ζε κηα κειέηε 28 άηνκα έιαβαλ ην θάξκαθν Α ή Β. Από ηα 12 άηνκα πνπ έιαβαλ ην
θάξκαθν Α, ζεξαπεύηεθαλ 4 θαη από ηα 16 άηνκα πνπ έιαβαλ ην θάξκαθν Β, ζεξαπεύηεθαλ 9. Θέινπκε λα
ειέγμνπκε εάλ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν θαξκάθσλ θαη εάλ ππάξρεη ζρέζε κεηαμύ θαξκάθνπ θαη
ζεξαπεπηηθνύ απνηειέζκαηνο.
Σα δεδνκέλα έρνπλ ηε κνξθή ελόο 2x2 ηξαπεδίνπ
Φάξκαθν

Α=1
Β=2

Cured=1 not cured=2
4
9

8
7

θαη θαηαρσξνύληαη ζηηο κεηαβιεηέο κε ηα νλόκαηα “rows” θαη “columns” όπσο παξαθάησ.
Γηα λα ειέγμνπκε ηελ παξαπάλσ ππόζεζε ζα εθαξκόζνπκε έλα ρ2-test. Από ην κελνύ επηινγώλ, δηαιέγνπκε
Analyze-> Descriptive Statistics-> Crosstabs .
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Από ηελ Λίζηα Μεηαβιεηώλ, δηαιέγνπκε ηηο κεηαβιεηέο γηα ηηο γξακκέο θαη ηηο ζηήιεο θαη ζηελ ζπλέρεηα από
ηελ επηινγή Statistics, δηαιέγνπκε Chi-Square.

Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζην output. Παξαηεξνύκε όηη ην ρ2 είλαη 1.448 πνπ είλαη ζεκαληηθό ζε P=0.229,
δει. P>0.05, νπόηε δελ ππάξρεη ζρέζε.
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Mann-Whithey-Wilcoxon test γηα ηε ζύγθξηζε δύν αλεμάξηεηωλ δεηγκάηωλ
Αλνίμηε ην “SSPS” από ην “Start” ζην Desktop ηνπ Η/Τ θαη επηιέμηε “Type in data”. Σώξα
κπνξείηε λα εηζάγεηαη ηα δεδνκέλα ζην “Data View”.

Δηζάγεηε ηα δεδνκέλα ηεο άζθεζεο ζην “Data View” όπσο θαίλεηαη παξαθάησ. Μία
κεηαβιεηή αληηπξνζσπεύεη ηηο νκάδεο θαη κία άιιε ηελ αληίζηνηρε θαηαλάισζε ελέξγεηαο,
κεηά νλνκάζηε ηηο κεηαβιεηέο “group” θαη “energy”, αληίζηνηρα, κέζα από ην “Variable
View”.
Γηα λα αλαιύζεηε ηα δεδνκέλα επηιέμηε “Nonparametric Tests” θαη “2 Independent Samples”.
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Σνπνζεηείζηε ζην πεδίν “Test Variable List:” ηελ κεηαβιεηή “group” θαη ζην πεδίν
“Grouping Variable” ηε κεηαβιεηή “group”. Δπηιέμηε θαη εηζάγεηε 1 θαη 2 αληίζηνηρα γηα ηηο
δύν νκάδεο.
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Σόηε εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν κε ηα απνηειέζκαηα. Μπνξείηε λα απνζεθεύζεηε ηα
απνηειέζκαηα ζε έλα αξρείν γηα κειινληηθή ρξήζε.
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Αλάιπζε δηαζπνξάο κε έλα παξάγνληα (One-way ANOVA)
Αλνίμηε ην “SSPS” από ην “Start” ζην Desktop ηνπ Η/Τ θαη επηιέμηε “Type in data”. Σώξα
κπνξείηε λα εηζάγεηαη ηα δεδνκέλα ζην “Data View”.

Δηζάγεηε ηα δεδνκέλα ηεο άζθεζεο ζην “Data View” όπσο θαίλεηαη παξαθάησ. Μία
κεηαβιεηή αληηπξνζσπεύεη ηηο νκάδεο θαη κία άιιε ηα αληίζηνηρα βάξε, κεηά νλνκάζηε ηηο
κεηαβιεηέο “group” θαη “weight”, αληίζηνηρα, κέζα από ην “Variable View”.
Γηα λα αλαιύζεηε ηα δεδνκέλα επηιέμηε “Analyse” “Compare Means” “One Way ANOVA”
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ην παξάζπξν “One-Way ANOVA” επηιέμηε ηε κεηαβιεηή “weight” ζην “Dependent List”
θαη ηε κεηαβιεηή “group” ζην “Factor”. Μεηά επηιέμηε ηελ επηινγή “Post Hoc”. Σόηε
εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν “One-Way ANOVA Post Hoc Multiple Comparisons”, επηιέμηε ηελ
επηινγή “Bonferroni” θαη κεηά “Continue”. Σέινο επηιέμηε “Ok” γηα λα δείηε ηα
απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο.

Σν “Output” παξάζπξν εκθαλίδεη ηελ ΑNOVA θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πηζαλώλ
ζπγθξίζεσλ κεηαμύ ησλ νκάδσλ.
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Μεηά επηιέμηε “Options” “Descriptives” γηα λα ππνινγίζεηε πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά γηα ηελ
θάζε νκάδα.
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Σόηε εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν κε ηα απνηειέζκαηα. Μπνξείηε λα απνζεθεύζεηε ηα
απνηειέζκαηα ζε έλα αξρείν γηα κειινληηθή ρξήζε.
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Αλάιπζε δηαζπνξάο κε δύν παξάγνληεο (Two-way ANOVA) ρωξίο αιιειεπίδξαζε
Αλνίμηε ην “SSPS” από ην “Start” ζην Desktop ηνπ Η/Τ θαη επηιέμηε “Type in data”. Σώξα
κπνξείηε λα εηζάγεηαη ηα δεδνκέλα ζην “Data View”.

Δηζάγεηε ηα δεδνκέλα ηεο άζθεζεο ζην “Data View” όπσο θαίλεηαη παξαθάησ. Μία
κεηαβιεηή αληηπξνζσπεύεη ηα θινπβηά (litters), κία άιιε ηα θάξκαθα θαη κία άιιε ηνλ
αληίζηνηρν αξηζκό ιεκθνθπηηάξσλ, κεηά νλνκάζηε ηηο κεηαβιεηέο “litters”, “drugs” θαη
“cells”, αληίζηνηρα, κέζα από ην “Variable View”.
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Γηα λα αλαιύζεηε ηα δεδνκέλα επηιέμηε “Analyse”, “General Linear Model”, “Univariate”

Γειώζηε σο “Dependent Variable” ηε κεηαβιεηή “cells” θαη ζαλ “Fixed Factor(s)” ηηο
κεηαβιεηέο “litters” θαη “drugs”.
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Δπηιέμηε “Model”θαη κεηά “Custom”. Σνπνζεηείζηε ηηο κεηαβιεηέο “liiters” θαη “drugs” κέζα
ζηελ πεξηνρή ηνπ “Model”, ζην “Build Terms” επηιέμηε “Main effects”.
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Δπηιέμηε ηελ επηινγή “Post Hoc” θαη ηνπνζεηείζηε ζην παξάζπξν πνπ ζα εκθαληζζεί κέζα
ζην πεδίν “Post Hoc Tests for:” ηελ κεηαβιεηή “drugs”. Καηόπηλ επέιέμηε ηελ επηινγή
“Bonferroni”. Σέινο επηιέμηε ην “Οk” γηα λα δείηε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζήο ζαο.

Σα απνηέιεζκαηα ηεο αλάιπζεο κπνξείηε λα ηα απνζεθεύζεηε ζε έλα αξρείν γηα κειινληηθή
ρξήζε.
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Σηο κεηαβιεηέο κε ηα δεδνκέλα ηνπο κπνξείηε λα ηηο απνζεθεύζεηε ζε έλα αξρείν γηα
κειινληηθή ρξήζε.
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πληειεζηήο ζπζρέηηζεο (correlation coefficient) r - Γξακκή γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο
(regression line)
Αλνίμηε έλα από ηα αξρεία δεδνκέλσλ πνπ έρεηε ήδε απνζεθεύζεη (πρ molyvdas.sav) θαη ζην
ίδην αξρείν θαηαρσξήζηε ηα λέα δεδνκέλα.
Έζησ όηη ζε 6 άηνκα κεηξήζεθε ε πίεζε ζην αίκα (DBP) θαη ηα επίπεδα ρνιεζηεξόιεο (C) .
Θέινπκε λα ειέγμνπκε ηελ ππόζεζε εάλ ππάξρεη ζρέζε κεηαμύ DBP θαη C θαη πνηα
πξνθαιεί ηε κεηαβνιή πνηαο θαη θαηά πόζν?
Καηαρσξνύκε ηα δεδνκέλα θαη από ην κελνύ επηινγώλ δηαιέγνπκε Analyze->CorrelateBivariate γηα λα ππνινγίζεηε ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο (Pearson Correlation).

ηελ ζπλέρεηα από ηελ Λίζηα Μεηαβιεηώλ, επηιέγνπκε ηηο κεηαβιεηέο (DBP θαη C), γηα ηηο
νπνίεο ζέινπκε λα ππνινγίζνπκε ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο, θαη θαηόπηλ ηελ επηινγή
“Pearson Correlation”.
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ηα απνηειέζκαηα ηνπ output βξίθνπκε όηη r=0.931 πνπ είλαη ζεκαληηθό ζε P=0.007.

Η ζρέζε κεηαμύ DBP θαη C πεξηγξάθεηαη κε ηε γξακκή γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο. Γηα λα
ηελ βξνύκε από ην κελνύ επηινγώλ, δηαιέγνπκε “Regression”, “Linear”.
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ηελ ζπλέρεηα από ηελ Λίζηα Μεηαβιεηώλ, δηαιέγνπκε ηελ εμαξηώκελε κεηαβιεηή (C) θαη
ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή (DBP).Η επηινγή “Statistics”, εκθαλίδεη ην παξάζπξν “Linear
Regrassion Statistics”, όπνπ κπνξνύκε λα θαζνξίζνπκε δηάθνξεο παξακέηξνπο , όπσο
δηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο θηι.

Σα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη ζην output.Σν a είλαη 7,861 θαη ην b είλαη 3,704
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Δάλ ζέινπκε ηώξα λα θαηαζθεπάζνπκε έλα δηάγξακκα κε ηα δεδνκέλα θαη ηε γξακκή
παιηλδξόκεζεο, από ην κελνύ επηινγώλ, δηαιέγνπκε “Graphs”, “Interactive”, “Scatterplot”.

Από ηελ Λίζηα Μεηαβιεηώλ επηιέγνπκε ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (DBP) θαη ηελ
αλεμάξηεηε κεηαβιεηή όπσο παξαθάησ επηιέμηε ζην tab “Fit” Regression.
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Πνιιαπιή γξακκηθή παιηλδξόκεζε (multiple linear regression)
Αλνίμηε ην “SSPS” από ην “Start” ζην Desktop ηνπ Η/Τ θαη επηιέμηε “Type in data”. Σώξα
κπνξείηε λα εηζάγεηαη ηα δεδνκέλα ζην “Data View”.

Δηζάγεηε ηα δεδνκέλα ηεο άζθεζεο ζην “Data View” όπσο θαίλεηαη παξαθάησ. Μία
κεηαβιεηή αληηπξνζσπεύεη ηε PEmax, κία ηo Height θαη κία Weight, κεηά νλνκάζηε ηηο
κεηαβιεηέο αληίζηνηρα, κέζα από ην “Variable View”.
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Γηα λα αλαιύζεηε ηα δεδνκέλα επηιέμηε “Regression”, “Linear”.

Γειώζηε σο “Dependent” ηε κεηαβιεηή “pemax” θαη ζαλ “Independent(s)” ηηο κεηαβιεηέο
“height” θαη “weight”. Γηαιέμηε ηελ επηινγή “Statistics” θαη κεηά επηιέμηε “Estimates” θαη
“Confidence Intervals”.
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Σα απνηέιεζκαηα ηεο αλάιπζεο θαίλνληαη από ην παξάζπξν “Output1”: Σα P-value γηα ηηο
ζεκαληηθόηεηεο ησλ κεηαιεηώλ “height” θαη “weight” είλαη 0.285 θαη 0.421, αληίζηνηρα, δει.
κε ζεκαληηθά ζηελ αληαπόθξηζε ηεο PEmax. Σα απνηειέζκαηα κπνξείηαη λα απνζεθεύζεηε
γηα κεινληηθή ρξήζε από ηελ επηινγή “File”, “Save as” όπσο πξνεγνπκέλσο.
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