
x2 - test, OR

x2 - test, OR
(chi square)

Θεόδωρος Μπρότσης, MSc, PhD Candidate
Ακαδημαϊκός Υπότροφος

(http://biomath.med.uth.gr)
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Email: tmprotsis@uth.gr

Ζιντζαράς Ηλίας, M.Sc., Ph.D.

Καθηγητής Βιομαθηματικών-Βιομετρίας
Εργαστήριο Βιομαθηματικών
Τμήμα Ιατρικής
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Institute for Clinical Research and Health Policy Studies
Tufts University School of Medicine
Boston, MA, USA



Ας υποθέσουμε ότι σε  μια μελέτη 28 άτομα έλαβαν το φάρμακο Α ή Β. Από τα 12 άτομα που έλαβαν το 
φάρμακο Α, θεραπεύτηκαν 4 και από τα 16 άτομα που έλαβαν το φάρμακο Β, θεραπεύτηκαν 9. Θέλουμε να 
ελέγξουμε εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο φαρμάκων και εάν υπάρχει σχέση μεταξύ φαρμάκου και 
θεραπευτικού αποτελέσματος.

Τα δεδομένα έχουν τη μορφή ενός 2x2 πίνακα

Παράδειγμα

Αποτέλεσμα θεραπείας

Φάρμακο Cured=1 Not cured=2

A=1 4 8

B=2 9 7



Εισαγωγή δεδομένων

Καταχωρούμε τα δεδομένα στο SPSS, στο Data View και στο Variable View



Εκτέλεση ανάλυσης

Για να ελέγξουμε την σχέση των δύο μεταβλητών ή για να συγκρίνουμε τα ποσοστά των ασθενών που θεραπεύθηκαν 
από τα δύο φάρμακα θα εφαρμόσουμε το  x2-test. Από το μενού επιλογών, διαλέγουμε Analyze-> Descriptive
Statistics-> Crosstabs .



Odds ratio

Από την Λίστα Μεταβλητών, διαλέγουμε τις μεταβλητές για τις γραμμές και τις στήλες και στην συνέχεια από την 
επιλογή Statistics, διαλέγουμε  Chi-Square και Risk



Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο output. Παρατηρούμε ότι το x2 είναι 1.448 που είναι σημαντικό σε P=0.229 
[Asymp. Sig. (2-sided)], δηλ. P>0.05, οπότε δεν υπάρχει σχέση μεταξύ φαρμάκου και αποτελέσματος θεραπείας ή τα 
ποσοστά των ασθενών που θεραπεύθηκαν από τα δύο φάρμακα δεν διαφέρουν. 



Odds Ratio

Στο output δίνεται και το Odds Ratio for drug (A/B), δηλ. OR=(prob. of cured when A)/(prob. of cured when 
B)=(4/8)/(9/7)=0.389. To 95% CI για το OR είναι (0.082, 1.840) που περιλαμβάνει μέσα τη 1 (μονάδα), δηλ. 
το OR δεν είναι σημαντικό - δεν υπάρχει σχέση μεταξύ φαρμάκου και αποτελέσματος θεραπείας.

Αν το αποτέλεσμα ήταν στατιστικά σημαντικό, 
τότε η ερμηνεία του OR θα είχε ως εξής:

Το φάρμακο Β έχει 1/0.389=2.57 μεγαλύτερη 
σχετική πιθανότητα θεραπείας από το 
φάρμακο Α ή το φάρμακο Β έχει 57% 
μεγαλύτερη σχετική πιθανότητα θεραπείας 
από το φάρμακο A.



x2 - test, OR με χρήση της επιλογής weight cases



Εισαγωγή δεδομένων

Εισάγουμε τα δεδομένα στο Data View και Variable View όπως φαίνεται παρακάτω:

Αποτέλεσμα θεραπείας

Φάρμακο Cured=1
Not 

cured=2

A=1 4 8

B=2 9 7



Επιλογή Weight Cases

Επιλέγουμε από το μενού Data -> Weight Cases. Στο παράθυρο που εμφανίζεται 
επιλέγουμε Weight cases by, την μεταβλητή freq. Πατάμε ΟΚ.



x2 – test, OR

Στην συνέχεια εφαρμόζουμε το x2, επιλέγοντας από το μενού Analyze -> Descriptive Statistics -> Crosstabs, κάνοντας τις 
ρυθμίσεις όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:



Αποτελέσματα


