Κεφάλαιο 68
Σχεδιασμός κλινικών μελετών και
διαχείριση δεδομένων έρευνας
Γ. Η. Πανάγος
ΟΡΘΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΙ‐
ΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΏΝ
Η ορθή πρακτική διεξαγωγής των κλι‐
νικών δοκιμών (GCP) είναι ένα διεθνές
πρότυπο που καθορίζει τον δεοντολογι‐
κό και επιστημονικά ποιοτικό σχεδια‐
σμό, τη διεξαγωγή, την καταγραφή και
την αναφορά των κλινικών δοκιμών οι
οποίες αφορούν στη συμμετοχή ανθρώ‐
πων. Η συμμόρφωση προς το πρότυπο
αυτό παρέχει στο κοινό (ιατρική κοινό‐
τητα, υγειονομικές αρχές, γενικό κοινό)
τη βεβαιότητα ότι τα δικαιώματα, η α‐
σφάλεια και η καλή κατάσταση των α‐
τόμων της κλινικής δοκιμής προστατεύ‐
ονται σύμφωνα με τις αρχές που προέ‐
κυψαν από τη Διακήρυξη του Ελσίνκι,
και ότι τα δεδομένα της κλινικής δοκι‐
μής είναι αξιόπιστα.
Ο σκοπός αυτής της Οδηγίας ICH GCP
(Οδηγία Διεθνούς Διάσκεψης Εναρμόνι‐
σης Ορθής Κλινικής Πρακτικής) είναι να
δώσει ένα ενιαίο πρότυπο για την Ευ‐
ρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία και τις
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ώστε
να διευκολύνεται η αμοιβαία αποδοχή
των κλινικών δεδομένων από τις Κρατι‐
κές Αρχές Υγείας των αντίστοιχων χω‐
ρών. Η οδηγία διαμορφώθηκε σύμφωνα
με την τρέχουσα ορθή πρακτική διεξα‐
γωγής των κλινικών δοκιμών στην Ευ‐
ρωπαϊκή ∙Ένωση, την Ιαπωνία και τις
Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και στην
Αυστραλία, τον Καναδά, τις Σκανδινα‐
βικές χώρες και τον Παγκόσμιο Οργανι‐

σμό Υγείας.
Η οδηγία πρέπει να τηρείται όταν
συλλέγονται δεδομένα κλινικών δοκι‐
μών, τα οποία πρόκειται να υποβληθούν
στις Υγειονομικές Αρχές. Οι αρχές που
καθορίζονται στην οδηγία αυτή μπο‐
ρούν επίσης να εφαρμόζονται και σε
άλλες κλινικές δοκιμές, οι οποίες εν‐
δέχεται να συνεπάγονται κάποια επί‐
δραση στην ασφάλεια και την καλή κα‐
τάσταση των ανθρώπων που συμμετέ‐
χουν σʹ αυτές.
ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΟΡΘΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
1. Οι κλινικές δοκιμές πρέπει να διεξά‐
γονται σύμφωνα με τις δεοντολογι‐
κές αρχές που προέκυψαν από τη
Διακήρυξη του Ελσίνκι και να είναι
συμβατές με την Ορθή πρακτική κλι‐
νικών δοκιμών (GCP) και τη σχετική
ρυθμιστική διάταξη.
2. Πριν από την έναρξη μιας κλινικής
δοκιμής, οι προβλέψιμοι κίνδυνοι και
οι δυσχέρειες πρέπει να εξετάζονται
σε αντιπαράθεση με την αναμενόμε‐
νη ωφέλεια που θα προκύψει τόσο
για το συγκεκριμένο άτομο της κλι‐
νικής δοκιμής, όσο και για την κοινω‐
νία.
3. Μια κλινική δοκιμή πρέπει να αρχίζει
και να συνεχίζεται μόνον εάν τα α‐
ναμενόμενα πλεονεκτήματα δικαιο‐
λογούν τους κινδύνους.
4. Τα δικαιώματα, η ασφάλεια και η κα‐
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λή κατάσταση (well being) των ατό‐
μων της κλινικής δοκιμής είναι τα πιο
σημαντικά ζητήματα, τα οποία πρέ‐
πει να υπερισχύουν έναντι των συμ‐
φερόντων της επιστήμης και της κοι‐
νωνίας.
5. Οι διαθέσιμες μη‐κλινικές και κλινι‐
κές πληροφορίες για κάποιο διερευ‐
νούμενο προϊόν θα πρέπει να είναι
επαρκείς για να υποστηρίξουν την
προτεινόμενη κλινική δοκιμή.
6. Οι κλινικές δοκιμές θα πρέπει να εί‐
ναι επιστημονικώς τεκμηριωμένες
και να περιγράφονται σαφώς και λε‐
πτομερώς στο πρωτόκολλο της κλινι‐
κής δοκιμής.
7. Κάθε κλινική δοκιμή πρέπει να διε‐
ξάγεται σύμφωνα με το πρωτόκολλο
της κλινικής δοκιμής το οποίο προη‐
γουμένως επικυρώθηκε, κρίθηκε ευ‐
νοϊκά από το Συμβούλιο Ελέγχου του
Ιδρύματος και την Ανεξάρτητη Επι‐
τροπή Ηθικής και Δεοντολογίας (In‐
dependent Ethics Committee ‐ IEC).
8. Η παρεχόμενη ιατρική περίθαλψη
και οι ιατρικές αποφάσεις που λαμ‐
βάνονται για λογαριασμό των ατό‐
μων της κλινικής δοκιμής πρέπει να
γίνονται πάντοτε υπό την ευθύνη ια‐
τρού ή οδοντιάτρου (όπου αυτό έχει
εφαρμογή), που διαθέτει τα αναγ‐
καία προσόντα.
9. Κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στη
διεξαγωγή μιας κλινικής δοκιμής θα
πρέπει να έχει τα κατάλληλα προσό‐
ντα από απόψεως εκπαιδεύσεως, ε‐
ξασκήσεως και εμπειρίας, προκειμέ‐
νου να ασκήσει τα αντίστοιχα καθή‐
κοντα.
10. Πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση κα‐
τόπιν ενημερώσεως, παρεχόμενη με
την ελεύθερη βούληση. κάθε ατόμου
της κλινικής δοκιμής, πριν από τη

συμμετοχή του στην κλινική δοκιμή.
11. Όλες οι πληροφορίες της κλινικής
δοκιμής πρέπει να καταχωρούνται,
να τυχαίνουν χειρισμού και να φυ‐
λάσσονται κατά τρόπο που επιτρέπει
την ακριβή αναφορά, ερμηνεία και
επαλήθευσή τους.
12. Η εμπιστευτικότητα των αρχείων τα
οποία θα μπορούσαν να αποκαλύ‐
ψουν την ταυτότητα ατόμων της κλι‐
νικής δοκιμής οφείλει να τηρείται,
ώστε να γίνονται σεβαστοί οι κανό‐
νες της ιδιωτικής ζωής και των εμπι‐
στευτικών πληροφοριών, σύμφωνα
με τις ισχύουσες ρυθμιστικές διατά‐
ξεις.
13. Τα διερευνούμενα προϊόντα πρέπει
να παρασκευάζονται και να τυχαί‐
νουν τέτοιου χειρισμού και αποθη‐
κεύσεως, που να είναι σε συμφωνία
με την επί του προκειμένου ορθή
πρακτική παρασκευής (GMP, Good
Manufacturing Practice). Θα πρέπει
ακόμη αυτά να χρησιμοποιούνται
σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρωτό‐
κολλο της κλινικής δοκιμής.
14. Πρέπει να εφαρμόζονται συστήματα
με διαδικασίες που εξασφαλίζουν
την ποιότητα σε κάθε πλευρά της
κλινικής δοκιμής.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙ‐
ΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Προετοιμασία για την ανάλυση δεδομέ‐
νων
Πριν από την ανάλυση ενός συνόλου
δεδομένων είναι σημαντικό να ελεγχθεί
στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό εάν τα
δεδομένα είναι σωστά, Σφάλματα ενδέ‐
χεται να γίνουν κατά την πραγματοποί‐
ηση των μετρήσεων, κατά την αρχική
καταγραφή των δεδομένων. κατά τη με‐
ταγραφή τους από την αρχική πηγή (ό‐
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πως π.χ. από τα φύλλα νοσηλείας) ή κα‐
τά την πληκτρολόγησή τους στον ηλε‐
κτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) Η διαδικα‐
σία αυτή λέγεται έλεγχος (ή ξεκαθάρι‐
σμα) των δεδομένων. Είναι σημαντικό,
επίσης, να γίνει σχολαστικός έλεγχος
για τη διαπίστωση τυχόν ύπαρξης χα‐
ρακτηριστικών τα οποία ενδέχεται να
προκαλέσουν δυσχέρειες κατά την ανά‐
λυση. Πρέπει να εξεταστούν κυρίως τρία
σημεία: τα στοιχεία που λείπουν, οι τι‐
μές που διαφέρουν πολύ και η πιθανό‐
τητα να υπάρχει ανάγκη μετασχηματι‐
σμών.
Έλεγχοςδεδομένων
Τα σφάλματα σε καταχωρημένα δε‐
δομένα είναι συνήθη. Ο έλεγχος των δε‐
δομένων αποσκοπεί στην αναγνώριση
των σφαλμάτων και, εάν είναι δυνατόν,
στη διόρθωσή τους. Είναι προφανές ότι
τα σφάλματα στα αρχικά δεδομένα δεν
μπορούν να διορθωθούν, αλλά τα λάθη
που παρεισέφρησαν σε κάποιο μετέπει‐
τα στάδιο μπορούν να διορθωθούν, εάν
συμβουλευτούμε την αρχική καταγραφή
των δεδομένων. Ένα σημαντικό πρώτο
βήμα είναι να ελέγξουμε εάν τα δεδομέ‐
να πληκτρολογήθηκαν σωστά στον Η/Υ.
Για μεγάλους φακέλους η διπλή κατα‐
χώρηση είναι η καλύτερη μέθοδος. Με
τη μέθοδο αυτή τα δεδομένα πληκτρο‐
λογούνται ξανά και συγκρίνονται με
την πρώτη καταχώρηση, κατά προτίμη‐
ση με τη βοήθεια ενός προγράμματος
του Η/Υ, το οποίο σχεδιάστηκε ειδικά
για τον σκοπό αυτό. Για μικρά σύνολα
δεδομένων, ο απλούστερος τρόπος είναι
ένα πρόσωπο να διαβάζει δυνατά τα δε‐
δομένα από την οθόνη του Η/Υ και ένα
άλλο να τα ελέγχει σε σύγκριση με τα
αρχικά δεδομένα (αποδεικτική ανάγνω‐
ση).
Προκειμένου για τις μεταβλητές κα‐

τηγοριών, ο απλούστερος τρόπος είναι
να ελέγξουμε αν όλες οι καταχωρημένες
τιμές δεδομένων είναι οι σωστές, επειδή
υπάρχει σταθερός αριθμός προκαθορι‐
σμένων τιμών. Σε ό,τι αφορά τις συνε‐
χείς μετρήσεις, δεν μπορούμε συνήθως
να διακρίνουμε ποιες τιμές είναι σωστές
και ποιες δεν είναι, και δεν είναι σημα‐
ντικό να το κάνουμε. Εντούτοις, θα μπο‐
ρούσαμε να προσδιορίσουμε τα κατώτε‐
ρα και τα ανώτερα λογικά όρια σε ό,τι
αφορά τη συγκεκριμένη μεταβλητή.
Τιμές εκτός ορίων
Ο έλεγχος των δεδομένων συνεχών
μεταβλητών μπορεί να αποκαλύψει τι‐
μές εκτός ορίων, οι οποίες είναι ασυμβί‐
βαστες με τα υπόλοιπα δεδομένα. Εάν
δεν υπάρχουν ενδείξεις σφάλματος και
η τιμή είναι εύλογη, τότε η τιμή αυτή δεν
πρέπει να μεταβληθεί ή να εξαιρεθεί.
Μια εξαίρεση στον κανόνα αυτόν είναι η
περίπτωση όπου η τιμή είναι σωστή, αλ‐
λά η έρευνα αποκαλύπτει ότι υπάρχει
κάτι ιδιαίτερο στο άτομο αυτό, όπως π.χ.
όταν συνυπάρχει κάποιο νόσημα. Εδώ
ενδέχεται να είναι λογικός ο αποκλει‐
σμός αυτής της τιμής. Είναι πολύ επι‐
κίνδυνη η αφαίρεση τιμών που απλώς
είναι οι μέγιστες ή οι ελάχιστες. Υπάρ‐
χουν στατιστικές μέθοδοι που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση
των ύποπτων τιμών, αλλά δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό
του τι συμβαίνει με αυτές.
Οι εκτός ορίων τιμές είναι ιδιαίτερα
σημαντικές, επειδή μπορούν να επηρεά‐
σουν σημαντικά τα αποτελέσματα μιας
στατιστικής ανάλυσης. Επειδή εξ ορι‐
σμού είναι ακραίες τιμές, το να συμπε‐
ριληφθούν ή να αποκλειστούν μπορεί
να έχει έκδηλη επίδραση στα αποτελέ‐
σματα μιας ανάλυσης. Οι εκτός ορίων
τιμές μπορούν να επηρεάσουν πολλούς
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τύπους στατιστικής ανάλυσης, προκα‐
λώντας συχνά αύξηση της μεταβλητό‐
τητας ενός συνόλου παρατηρήσεων και
αλλοιώνοντας κατά συνέπεια το αποτέ‐
λεσμα που ενδιαφέρει. Μια χρήσιμη
στρατηγική που μπορεί να υιοθετηθεί
κατά την ανάλυση δεδομένων είναι η
πραγματοποίηση της ανάλυσης τόσο με
το να συμπεριληφθούν, όσο και με το να
αποκλειστούν οι ύποπτες τιμές. Εάν υ‐
πάρχει μικρή διαφορά στα αποτελέσμα‐
τα, τότε οι εκτός ορίων τιμές είχαν ελά‐
χιστη επίδραση, αλλά εάν ο αποκλει‐
σμός τους συνεπάγεται σημαντική δια‐
φορά, τότε θα είναι καλύτερο να βρεθεί
μια εναλλακτική μέθοδος ανάλυσης. Οι
μέθοδοι της κατάταξης, οι οποίες εισή‐
χθησαν αργότερα, μπορεί να αποτελούν
μια καλή προσέγγιση στις περιπτώσεις
αυτές.
Ελλείπονταδεδομένα
Σε περίπτωση απουσίας δεδομένων
είναι απαραίτητο να προβληματιστούμε
γιατί λείπουν οι τιμές αυτές. Ιδιαίτερα
θα πρέπει να γνωρίζουμε εάν υπάρχει
κάποιος λόγος που έχει σχέση με τη φύ‐
ση της δοκιμής. Συχνά, λείπουν τιμές,
συνήθως κατά τύχη, για λόγους που δεν
σχετίζονται με τη φύση της δοκιμής. Σε
μερικούς ασθενείς, για παράδειγμα, έχει
παραλειφθεί να γίνει μια συγκεκριμένη
ερώτηση ή ένα δείγμα αίματος χάθηκε ή
καταστράφηκε. Η απουσία δεδομένων
μπορεί εντούτοις να είναι αποκαλυπτική
των αδυναμιών στο σχεδιασμό της με‐
λέτης. Σε μια δοκιμή όπου οι πληροφο‐
ρίες για τον ασθενή συλλέγονται σε
διαφορετικές στιγμές, η έλλειψη πληρο‐
φοριών στον μετέπειτα χρόνο μπορεί να
οφείλεται στην απόσυρση του ασθενούς
από τη δοκιμή, λόγω παρενεργειών. Συ‐
νήθως χρησιμοποιούνται ειδικοί αριθ‐
μητικοί κώδικες απόσυρσης 9, 99, 999 ή

99,9 (αναλόγως της φύσης της μεταβλη‐
τής) αν και μερικά προγράμματα Η/Υ
επιτρέπουν το «+» ή κάποιο άλλο σύμ‐
βολο το οποίο υποδηλώνει την παρατή‐
ρηση που λείπει. Εάν χρησιμοποιείται
μια αριθμητική τιμή, είναι απαραίτητο,
πριν από την ανάλυση των δεδομένων,
να χαρακτηριστεί η τιμή ως ελλείπουσα
τιμή στο στατιστικό πρόγραμμα.
Κατανομή των παρατηρήσεων
ΟΙ περισσότερες στατιστικές μέθοδοι
(παραμετρικές μέθοδοι) για την ανάλυ‐
ση συνεχών δεδομένων περιλαμβάνουν
την παραδοχή ότι τα δεδομένα προέρχο‐
νται από έναν πληθυσμό όπου οι τιμές
είναι κανονικά κατανεμημένες. Συχνά
παρατηρούμε ότι η εφαρμογή μετασχη‐
ματισμού των δεδομένων δίνει κατανο‐
μή που είναι πολύ πλησιέστερη προς μια
κανονική κατανομή. Ο πλέον συχνός
μετασχηματισμός είναι ο λογαριθμικός.
Άλλοι μετασχηματισμοί που χρησιμο‐
ποιούνται συχνά είναι ο μετασχηματι‐
σμός της τετραγωνικής ρίζας και ο αντί‐
στροφος μετασχηματισμός. Εναλλακτι‐
κές μέθοδοι που δεν κάνουν αυτή την
παραδοχή και βασίζονται σε σειρές είναι
συνήθως διαθέσιμες, αλλά έχουν ορι‐
σμένα μειονεκτήματα.
Είναι συνεπώς σημαντικό να γνωρί‐
ζουμε την κατανομή των δεδομένων
πριν ξεκινήσουμε μια ανάλυση που βα‐
σίζεται στην παραδοχή της κανονικότη‐
τας. Για κάθε συνεχή μεταβλητή πρέπει
να υπολογίζεται η μέση τιμή (mean) και
η τυπική απόκλιση (standard deviation).
Εάν είναι δυνατόν, πρέπει να σχεδιάζε‐
ται ένα ιστόγραμμα για να γίνει αντι‐
ληπτό το σχήμα της κατανομής. Αν αυ‐
τό δεν είναι δυνατόν τότε εξετάζονται
τα ποσοστιαία σημεία της κατανομής,
για να ελεγχθεί κατά πόσον η κατανομή
φαίνεται συμμετρική. Ιδιαίτερα για μι‐
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κρά δείγματα η εκτίμηση του βαθμού
της κανονικότητας ενός συνόλου δεδο‐
μένων μπορεί να είναι δυσχερής.
Ένας τρόπος μέτρησης της ʺμη κανο‐
νικότηταςʺ είναι ο υπολογισμός αυτών
που αποκαλούνται «ροπές» της κατανο‐
μής των δεδομένων. Οι πρώτες δύο ρο‐
πές έχουν ήδη αναφερθεί και είναι η μέ‐
ση τιμή (ροπή τάξης ένα περί την αρχή)
και η διακύμανση (κεντρική ροπή δεύτε‐
ρης τάξης). Εντούτοις, οι τιμές αυτές δεν
μας δίνουν πληροφορίες σχετικά με το
σχήμα της κατανομής. Υπάρχει δυνατό‐
τητα προσδιορισμού του σχήματος κα‐
τανομής με τη βοήθεια των εξής παρα‐
μέτρων: (α) ασυμμετρία ή λοξότητα η
οποία ορίζει το μέτρο της ασυμμετρίας,
και (β) κύρτωση η οποία ορίζει πόσο
αποπλατυσμένη ή αιχμηρή είναι η κα‐
μπύλη. Οι τιμές τους μπορούν να συ‐
γκριθούν με τις θεωρητικές τιμές της
κανονικής κατανομής.
Σχεδιάζοντας την έρευνα
Ο στατιστικός σχεδιασμός σχετίζεται
κυρίως με (α) τη δομή της δοκιμής, (β) τη
συλλογή των δεδομένων, (γ) την επιλο‐
γή των μετρήσεων (δ) τη συχνότητά τους
και (ε) τη μεθοδολογία τους. Η έρευνα
μπορεί αδρά να διαιρεθεί σε κλινικές
δοκιμές παρατήρησης και σε πειραματι‐
κές κλινικές δοκιμές. Στις κλινικές δοκι‐
μές παρατήρησης συλλέγουμε πληρο‐
φορίες σχετικά με μία ή περισσότερες
ομάδες ανθρώπων, αλλά δεν κάνουμε
τίποτε που θα τους επηρεάσει. Ένα σχε‐
τικό παράδειγμα είναι μια δοκιμή για τη
διαπίστωση της συχνότητας διαταραχών
της ακοής σε μικρά παιδιά. ΟΙ κλινικές
δοκιμές παρατήρησης μπορεί να είναι
προοπτικές, όταν τα άτομα «στρατολο‐
γούνται» και κατόπιν συλλέγονται δε‐
δομένα συμβαμάτων που θα επακολου‐
θήσουν, ή αναδρομικές, όταν συλλέγο‐

νται πληροφορίες σχετικά με συμβάντα
του παρελθόντος που μπορούν να απο‐
κτηθούν από ήδη υπάρχουσες πηγές,
π.χ. από τους νοσοκομειακούς φακέ‐
λους. Οι κλινικές δοκιμές παρατήρησης
διακρίνονται σε απογραφές, έρευ‐
νες/επισκοπήσεις, κλινικές δοκιμές α‐
σθενών‐μαρτύρων, και κλινικές δοκιμές
ομάδων πληθυσμού (cohort studies).
Πειραματικές κλινικές δοκιμές είναι
εκείνες στις οποίες ο ερευνητής επηρεά‐
ζει (ελέγχει) το τι θα συμβεί σε όλα ή σε
μερικά από τα άτομα της δοκιμής. Οι
πειραματικές κλινικές δοκιμές συνήθως
αποσκοπούν στο να γίνουν συγκρίσεις
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ομάδων. Οι
κλινικές δοκιμές παρατήρησης μπορούν
επίσης να είναι συγκριτικές, αλλά συ‐
χνά είναι στην ουσία περιγραφικές. Υ‐
πάρχουν δύο στοιχεία που χρειάζονται
ιδιαίτερη προσοχή από την άποψη αυτή.
Πρώτον, το υπό δοκιμή δείγμα πρέπει να
είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού
της δοκιμής. Δεύτερον, οι συγκρινόμενες
ομάδες πρέπει να μοιάζουν όσο είναι
δυνατόν περισσότερο, πλην των χαρα‐
κτηριστικών αμέσου ενδιαφέροντος. Αυ‐
τό ισχύει ιδιαίτερα για τις πειραματικές
κλινικές δοκιμές, αλλά αφορά και πολ‐
λές κλινικές δοκιμές παρατήρησης, ό‐
πως οι κλινικές δοκιμές ελέγχου περι‐
πτώσεων.
Κατηγορίες σχεδιασμού τηςέρευνας
Ως προς την «κατά σχεδιασμό» κατά‐
ταξη η έρευνα ταξινομείται ως εξής: 1)
παρατήρησης ή πειραματική, 2) προο‐
πτική ή αναδρομική, 3) διαρκείας ή ε‐
γκάρσιας τομής. Η πρώτη ταξινόμηση
σχετίζεται άμεσα με τον σκοπό της δο‐
κιμής, ενώ οι άλλες δύο περιγράφουν
τον τρόπο συλλογής των δεδομένων.
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Έρευνα διαρκείας ή εγκαρσίας τομής
Μελέτες διαρκείας είναι εκείνες οι ο‐
ποίες ερευνούν μεταβολές σε συνάρτη‐
ση με τον χρόνο, πιθανώς σε σχέση με
κάποια παρέμβαση. Για όλες ή κάποιες
από τις μεταβλητές αυτές μπορεί να
πραγματοποιηθούν περισσότερες από
μία μετρήσεις αλλά δεν είναι απαραίτη‐
το να χρησιμοποιηθούν όλες κατά την
ανάλυση. Οι κλινικές δοκιμές είναι δο‐
κιμές διαρκείας. επειδή αποσκοπούν
στην αξιολόγηση του αποτελέσματος
μιας θεραπείας στη διάρκεια του χρό‐
νου. Κλινικές δοκιμές εγκάρσιας τομής
είναι εκείνες όπου η παρατήρηση των
ατόμων γίνεται μόνο μια φορά.
Κλινικές δοκιμές
Η κλινική δοκιμή είναι μία προγραμ‐
ματισμένη ερευνητική διαδικασία σε
ανθρώπους, η οποία σχεδιάζεται για την
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας
μιας ή περισσότερων μορφών θεραπείας
(όπως φάρμακα, χειρουργικές επεμβά‐
σεις, φυσικοθεραπεία, δίαιτα, εκπαίδευ‐
ση σε θέματα υγείας κ.ο.κ.). Οι φαρμα‐
κευτικές κλινικές δοκιμές ταξινομούνται
σε μια από τις ακόλουθες τέσσερις κα‐
τηγορίες μελετών:
1. Φάσης I: Κλινική φαρμακολογία και
τοξικότητα του μελετωμένου φαρμάκου
2. Φάσης II: Αρχική κλινική έρευνα του
μελετωμένου φαρμάκου
3. Φάσης III: Ευρείας κλίμακας αξιολό‐
γηση της μελετωμένης θεραπείας
4. Φάσης IΝ: Επίβλεψη μετά την κυ‐
κλοφορία του φαρμάκου.
Στην πράξη, στη μεγάλη τους πλειο‐
νότητα οι συγκριτικές κλινικές δοκιμές
έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά,
τα οποία επιτρέπουν να δοθούν γενικές
οδηγίες σχεδιασμού, ανάλυσης και ερ‐
μηνείας. Ίσως για τον λόγο αυτό, οι
κλινικές δοκιμές είναι πιθανώς η περιο‐

χή της κλινικής έρευνας όπου η ολοκλή‐
ρωση των ιδεών και της μεθοδολογίας
της στατιστικής υπήρξε περισσότερο ε‐
πιτυχής. Η κεντρική ιδέα μιας κλινικής
δοκιμής είναι ότι θέλουμε να συγκρί‐
νουμε ομάδες ασθενών, οι οποίοι διαφέ‐
ρουν μόνο ως προς το είδος της θερα‐
πείας στην οποία υποβάλλονται. Εάν οι
ομάδες διαφέρουν και ως προς κάποια
άλλη παράμετρο η σύγκριση των θερα‐
πευτικών μεθόδων είναι μεροληπτική.
Τυχαία κατανομή
Η ευρύτερα διαδεδομένη μέθοδος κα‐
τανομής της θεραπείας που αποτρέπει
τα σφάλματα από μεροληψία είναι η τυ‐
χαία κατανομή, η οποία δίνει σε όλα τα
άτομα της δοκιμής ισοδύναμη πιθανό‐
τητα να λάβουν το κάθε είδος θεραπεί‐
ας. Ένας άλλος σημαντικός λόγος για τη
χρησιμοποίηση της τυχαίας δειγματο‐
ληψίας είναι ότι οι μέθοδοι στατιστικής
ανάλυσης βασίζονται στο τι αναμένεται
να συμβεί σε τυχαία δείγματα πληθυ‐
σμών με καθορισμένα χαρακτηριστικά.
Απλή τυχαιοποίηση
Η απλούστερη μέθοδος τυχαίας κατα‐
νομής είναι το «στρίψιμο» ενός νομί‐
σματος: «κορώνα» για τη θεραπεία Α
και «γράμματα» για τη θεραπεία Β. Μια
ισοδύναμη μέθοδος είναι η χρησιμοποί‐
ηση ενός πίνακα τυχαίων αριθμών. Τέ‐
τοιοι πίνακες συνοδεύουν όλα τα εγχει‐
ρίδια Στατιστικής ως προσαρτήματα.
Μπορούν επίσης να κατασκευασθούν
από Η/Υ με την χρήση απλών και εύ‐
χρηστων προγραμμάτων σε γλώσσα
BASIC. Στους πίνακες αυτούς κάθε α‐
ριθμός απαντάται με την ίδια συχνότη‐
τα. Η κατάταξη των αριθμών είναι τυ‐
χαία και συνεπώς απρόβλεπτη. Το πρώ‐
το βήμα είναι να αποφασίσουμε την α‐
ντιστοιχία μεταξύ των τυχαίων αριθμών
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και των διαφόρων ομάδων της έρευνας.
Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να πά‐
ρουμε τους περιττούς αριθμούς να αντι‐
στοιχούν στο ένα είδος θεραπείας και
τους άρτιους στο άλλο. Πρέπει τότε να
διαλέξουμε ένα σημείο εκκίνησης και
αυτό μπορεί να γίνει με τη χρησιμοποί‐
ηση μιας καρφίτσας ή κάποιας εξίσου
αυθαίρετης μεθόδου. Επίσης, μπορούμε
να διαλέξουμε την κατεύθυνση ανά‐
γνωσης του πίνακα.
Ας υποθέσουμε ότι οι πρώτοι διψήφιοι
αριθμοί είναι: 12 19 20 52 81 30 74 κ.λ.π.
Εάν ορίσουμε τους περιττούς αριθμούς
για τη θεραπεία Α και τους άρτιους για
τη θεραπεία Β, τότε αυτοί οι αριθμοί μας
δίνουν μια ακολουθία Β Α Β Β Α Β Β για
τους πρώτους επτά ασθενείς. Υπάρχουν
άπειρες πιθανές στρατηγικές που μπο‐
ρούν να εφαρμοστούν. Βασικός κανόνας
για την αποφυγή μεροληψίας είναι να
έχουν επιλεγεί οι συγκεκριμένοι πίνακες
που θα χρησιμοποιηθούν πριν την
στρατολόγηση του πρώτου αρρώστου
και να έχει προβλεφθεί ικανός αριθμός
τυχαίων αριθμών. Προσθήκη αριθμών ή
επέκταση του πίνακα μετά την έναρξη
της έρευνας συνιστά μεροληψία.
Τετραγωνισμένη τυχαιοποίηση
Η τετραγωνισμένη τυχαιοποίηση χρη‐
σιμοποιείται για να παραμείνει σταθε‐
ρός ο αριθμός των ατόμων στις διάφορες
ομάδες, πάντοτε σε στενή ισορροπία
αναλογίας θεραπειών. Για παράδειγμα,
εάν κατανείμουμε τα άτομα σε ομάδες
τεσσάρων κάθε φορά, υπάρχουν έξι
τρόποι κατανομής της θεραπείας, ώστε
να υπάρχουν στην κάθε ομάδα από δύο
άτομα με τη θεραπεία Α και δύο με τη
θεραπεία Β:
1. Α Α Β Β
2. Α Β Α Β
3. Α Β Β Α

4. Β Β Α Α
5. Β Α Β Α
6. Β Α Α Β
Για να δημιουργήσουμε την αλληλου‐
χία της τυχαιοποίησης διαλέγουμε τις
ομάδες στην τύχη. Έστω ότι χρησιμο‐
ποιούμε την προηγούμενη τυχαία σειρά
αριθμών: 12 19 20 52 81 30 74. Παραλεί‐
ποντας τα ψηφία που βρίσκονται εκτός
των ορίων 1 έως 6, παίρνουμε για το 1: Α
Α Β Β, για το 2: Α Β Α Β, για το 3: Α Β Β Α,
για το 4: Β Β Α Α, για το 5: Β Α Β Α, για το
6: Β Α Α Β, από τα οποία συντάσσουμε
την αλληλουχία τετραγωνισμένης τυ‐
χαιοποίησης:
Α Α Β Β, Α Β Α Β, Α Α Β Β, Α Β Α Β, Β Α
Β Α, Α Β Α Β, Α Α Β Β, Α Β Β Α, Β Β Α Α
Τυχαιοποίηση κατά στρώματα
Ενώ η απλή τυχαιοποίηση απομακρύ‐
νει τους συγχυτικούς παράγοντες από
τη διαδικασία της τυχαιοποίησης δεν
εγγυάται ότι τα άτομα κάθε ομάδας έ‐
χουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Ο‐
ποιεσδήποτε τυχόν διαφορές μεταξύ
των ομάδων οφείλονται στην τύχη, αλ‐
λά παρόμοιες διαφορές είναι τουλάχι‐
στον άβολες και μπορούν να οδηγήσουν
σε αμφιβολίες κατά την ανάλυση των
αποτελεσμάτων της δοκιμής. Εφόσον η
τροποποίηση της ανάλυσης είναι δυνατή
ώστε να λάβει υπ’ όψιν τυχόν διαφορές
μεταξύ των ομάδων με την έναρξή της,
είναι προτιμότερο να ελέγξουμε το πρό‐
βλημα στο στάδιο του σχεδιασμού.
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την
τυχαιοποίηση κατά στρώματα, ώστε να
επιτύχουμε κατά προσέγγιση ισορροπία
των σημαντικών χαρακτηριστικών, χω‐
ρίς να θυσιάσουμε το πλεονέκτημα της
τυχαιοποίησης. Η μέθοδος συνίσταται
στη δημιουργία χωριστού καταλόγου τε‐
τραγωνισμένης τυχαιοποίησης για κάθε
υποομάδα (στρώμα). Για παράδειγμα, σε
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μια δοκιμή σύγκρισης δύο εναλλακτικών
μεθόδων θεραπείας του καρκίνου του
μαστού, θα ήταν σημαντική η διαστρω‐
μάτωση αναλόγως της κατάστασης από
πλευράς εμμηνόπαυσης. Πρέπει να σχη‐
ματιστούν χωριστοί κατάλογοι τυχαίων
αριθμών για τις προ‐ και μετά‐εμμη‐
νοπαυσιακές γυναίκες. Είναι σημαντικό
η κατά στρώματα κατανομή της θερα‐
πείας να βασίζεται σε τετραγωνισμένη
τυχαιοποίηση μέσα σε κάθε στρώμα
μάλλον, παρά σε απλή τυχαιοποίηση,
γιατί χωρίς αυτή δεν θα υπήρχε έλεγχος
της ισορροπίας εντός των στρωμάτων.
Η τυχαιοποίηση κατά στρώματα μπο‐
ρεί να επεκταθεί σε δύο ή περισσότερες
μεταβλητές στρωματοποίησης. Για πα‐
ράδειγμα, θα μπορούσαμε να επεκτεί‐
νουμε τη διαστρωμάτωση στη δοκιμή
του καρκίνου του μαστού, ως προς το
μέγεθος του όγκου και τον αριθμό των
θετικών λεμφαδένων. Θα χρειαστεί να
συντάξουμε χωριστό κατάλογο τυχαιο‐
ποίησης για κάθε συνδυασμό κατηγο‐
ριών. Εάν είχαμε δύο ομάδες ως προς το
μέγεθος του όγκου (π.χ. ≤3 και >3 εκ.),
τρεις ομάδες ως προς την επινέμηση των
λεμφαδένων (0, 1 ‐ 4, και >4), και δύο ο‐
μάδες ως προς την εμμηνόπαυση (προ‐,
μετά‐), τότε θα έχουμε: 2 x 3 x 2 = 12
στρώματα, κάτι που μπορεί να είναι έξω
από τα όρια του πρακτικού. Σημαντικό
πρόβλημα με τα πολλαπλά στρώματα
είναι ότι μερικοί από τους συνδυασμούς
των κατηγοριών ενδέχεται να είναι
σπάνιοι, έτσι ώστε να μην υπάρξει τελι‐
κά η ισορροπία θεραπείας την οποία
αναμένουμε από τη χρησιμοποίηση της
τετραγωνισμένης τυχαιοποίησης. Κατά
συνέπεια, πρέπει να σκεφτούμε για το
ποιες μεταβλητές πρέπει να χρησιμο‐
ποιηθούν για τη στρωματοποίηση, πε‐
ριορίζοντας την επιλογή στις μεταβλη‐

τές που γνωρίζουμε ότι είναι σημαντικές
ως προς την πρόγνωση. Σε πολλές κλι‐
νικές δοκιμές η διαστρωμάτωση γίνεται
με τη χρησιμοποίηση της ηλικίας και του
φύλου. Σε μια πολυκεντρική δοκιμή, οι
ασθενείς κάθε κέντρου θα χρειαστεί να
τυχαιοποιηθούν χωριστά, εκτός εάν υ‐
πάρχει κεντρική υπηρεσία συντονισμέ‐
νης τυχαιοποίησης. Έτσι το «κέντρο»
αποτελεί μια μεταβλητή διαστρωμάτω‐
σης
Εναλλακτικοί σχεδιασμοί
Ο απλούστερος σχεδιασμός για μια
κλινική δοκιμή λέγεται σχεδιασμός πα‐
ράλληλης ομάδας, όπου δύο διαφορετι‐
κές ομάδες ασθενών μελετώνται συγ‐
χρόνως. Η συνηθέστερη εναλλακτική
μέθοδος είναι ο σχεδιασμός διασταύρω‐
σης. Η δοκιμή διασταύρωσης είναι εκεί‐
νη κατά την οποία στην ίδια ομάδα α‐
σθενών δίνονται και οι δύο ή όλες οι θε‐
ραπείες που μας ενδιαφέρουν διαδοχικά.
Εδώ η τυχαιοποίηση χρησιμοποιείται για
να προσδιοριστεί η σειρά με την οποία
λαμβάνονται οι θεραπείες. Ο σχεδια‐
σμός διασταύρωσης έχει μερικά ελκυ‐
στικά χαρακτηριστικά, με πιο σημαντικό
το ότι η σύγκριση των θεραπειών γίνε‐
ται στον ίδιο ασθενή παρά μεταξύ δια‐
φορετικών ασθενών. Υπάρχουν εντού‐
τοις κάποια σημαντικά μειονεκτήματα:
1) Οι ασθενείς ενδέχεται να αποσυρθούν
από τη δοκιμή μετά το πρώτο θεραπευ‐
τικό σχήμα, χωρίς να λάβουν το δεύτερο
(θεραπευτικό σχήμα). Η απόσυρση εν‐
δέχεται να σχετίζεται με παρενέργειες
της θεραπείας. Οι περίοδοι θεραπείας
πρέπει να είναι αρκετά σύντομες, για να
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος της από‐
συρσης για άλλους λόγους.
2) Ενδέχεται να υπάρχει μεταφερόμενη
διάρκεια του θεραπευτικού αποτελέ‐
σματος από τη μία περίοδο στην άλλη,
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έτσι ώστε τα αποτελέσματα της δεύτε‐
ρης θεραπείας να επηρεάζονται από αυ‐
τά της πρώτης περιόδου. Με άλλα λόγια,
η διαφορά που παρατηρείται μεταξύ των
θεραπευτικών σχημάτων εξαρτάται από
τη σειρά με την οποία αυτά εφαρμόστη‐
καν. Όταν υπάρχει τέτοια αλληλεπί‐
δραση μεταξύ θεραπείας και περιόδου,
τα δεδομένα της δεύτερης περιόδου
μπορεί να χρειαστεί να απορριφθούν,
και έτσι να εξασθενήσει σοβαρά η ισχύς
της δοκιμής.
3) Οι σχεδιασμοί διασταύρωσης είναι πιο
κατάλληλοι όταν το αποτέλεσμα της
θεραπείας μπορεί να αξιολογηθεί γρή‐
γορα.
4) Ενδέχεται να υπάρχει κάποια συστη‐
ματική διαφορά μεταξύ δύο περιόδων
της δοκιμής. Για παράδειγμα, οι παρα‐
τηρήσεις της δεύτερης περιόδου ενδέχε‐
ται να είναι κάπως χαμηλότερες από ε‐
κείνες της πρώτης περιόδου, ανεξαρτή‐
τως της θεραπείας. Ένα μικρό αποτέλε‐
σμα περιόδου δεν είναι τόσο σοβαρό,
αφού αφορά εξίσου και τις δύο θεραπεί‐
ες.
Είναι επιθυμητό να γνωρίζουμε προ‐
καταβολικά ότι δεν θα υπάρξει μεταφε‐
ρόμενη διάρκεια του θεραπευτικού απο‐
τελέσματος, αλλά η πληροφορία αυτή
μπορεί να μην είναι διαθέσιμη. Γιʹ αυτό
το λόγο, πολλές φορές, παρεμβάλλεται
μια περίοδος «έκπλυσης» μεταξύ των
περιόδων θεραπείας, στην προσπάθεια
να περιοριστούν οι επιπτώσεις της με‐
ταφερόμενης διάρκειας του θεραπευτι‐
κού αποτελέσματος
Διαδοχικοί σχεδιασμοί
Ένας άλλος τύπος σχεδιασμού δοκι‐
μής είναι η διαδοχική δοκιμή, όπου με‐
λετώνται παράλληλες ομάδες, αλλά η
δοκιμή συνεχίζεται μέχρις ότου παρατη‐
ρηθεί ένα σαφές πλεονέκτημα από το

ένα είδος θεραπείας ή διαπιστωθεί ότι
είναι απίθανο να υπάρξει κάποια δια‐
φορά μεταξύ των ειδών θεραπείας. Οι
διαδοχικές κλινικές δοκιμές έχουν το
πλεονέκτημα ότι είναι βραχύτερες από
τις κλινικές δοκιμές καθορισμένης διάρ‐
κειας, όταν υπάρχει μεγάλη διαφορά ως
προς την αποτελεσματικότητα των δύο
ειδών θεραπείας.
Σύγκριση ομάδων – Συνεχή Δεδομένα
Βασιζόμενοι στη θεωρία της εκτίμησης
παραμέτρων και του ελέγχου υποθέσε‐
ων υπάρχει δυνατότητα να εξετάσουμε
τις κύριες μεθόδους της ανάλυσης δεδο‐
μένων. Αν και οι μέθοδοι της αντιμετώ‐
πισης περισσοτέρων ομάδων παρατηρή‐
σεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν και
για μία ή δύο ομάδες, είναι βολικό να
εξετάζονται οι περιπτώσεις της μιας ή
των δύο ομάδων χωριστά. Έτσι, οι μέθο‐
δοι μπορούν να απλοποιηθούν και να
μειωθούν τα προβλήματα ερμηνείας. Η
περίπτωση των δύο ομάδων είναι ο πιο
συνηθισμένος τύπος στατιστικής ανά‐
λυσης. Όταν υπάρχουν δύο ή περισσό‐
τερα σύνολα παρατηρήσεων, υπάρχουν
δύο τύποι σχεδιασμού που πρέπει να
διακρίνονται:
1. Οι παρατηρήσεις αφορούν ανεξάρτη‐
τες ομάδες ατόμων. Για παράδειγμα,
μπορούμε να έχουμε ομάδες ασθενών
με διαφορετικά νοσήματα. Το μέγεθος
του δείγματος μπορεί να ποικίλλει από
ομάδα σε ομάδα.
2. Κάθε σύνολο παρατηρήσεων γίνεται
στην ίδια ομάδα ατόμων. Για παράδειγ‐
μα, μπορούμε να έχουμε προγεννητική
και μεταγεννητική παρακολούθηση της
αρτηριακής πιέσεως σε μια ομάδα γυ‐
ναικών. Αποκαλούμε τα δεδομένα αυτά
«κατά ζεύγη» για να δείξουμε ότι οι πα‐
ρατηρήσεις αφορούν τα ίδια άτομα και
όχι ανεξάρτητα δείγματα. Μερικές φο‐
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ρές, μελετώνται δύο διαφορετικές ομά‐
δες ατόμων, όπου κάθε άτομο «αντι‐
στοιχείται» με ένα της άλλης ομάδας.
Εδώ τα δεδομένα είναι σαφώς συνδεδε‐
μένα και θα πρέπει να τα επεξεργα‐
στούμε σαν να ήταν κατά ζεύγη παρα‐
τηρήσεις σε μια ομάδα.
Για ανεξάρτητες ομάδες, οι παραμε‐
τρικές μέθοδοι απαιτούν οι παρατηρή‐
σεις μέσα σε κάθε ομάδα να εμφανίζουν
μια περίπου κανονική κατανομή και οι
τυπικές αποκλίσεις σε κάθε ομάδα να
είναι παρόμοιες. Εάν τα αδρά δεδομένα
δεν ικανοποιούν τις προϋποθέσεις αυ‐
τές, ένας μετασχηματισμός ενδέχεται να
είναι χρήσιμος. Αλλιώς, θα πρέπει να
χρησιμοποιηθούν μη παραμετρικές μέ‐
θοδοι. Ο υπολογισμός των μέσων τιμών
στην ανάλυση συνεχών δεδομένων παί‐
ζει σημαντικό ρόλο. Λόγω του κεντρικού
οριακού θεωρήματος (central limit theo‐
rem) είναι λογικό να υποθέσουμε ότι η
κατανομή των μέσων τιμών για μεγάλα
δείγματα είναι η κανονική κατανομή. Εν
τούτοις, χρειαζόμαστε να εξετάσουμε
την κατανομή των μέσων τιμών για μι‐
κρότερα δείγματα.
Η κατανομή t
Στις αρχές του 20ου αιώνα αποδείχθηκε
από τον W. S. Gossett, ο οποίος έγραφε
με το Ψευδώνυμο «Student», ότι η μέση
τιμή ενός δείγματος μιας κανονικής κα‐
τανομής με άγνωστη διακύμανση έχει
κατανομή παρόμοια αλλά όχι ταυτόση‐
μη με την κανονική κατανομή. Την απο‐
κάλεσε κατανομή t και αναφερόμαστε σʹ
αυτήν ως κατανομή Studentʹs t. Χρησι‐
μοποιούμε την κατανομή t για την εκτί‐
μηση και τον έλεγχο της υπόθεσης σε
σχέση με τις μέσες τιμές ενός ή δύο
δειγμάτων. Αν και μπορούμε να χρησι‐
μοποιήσουμε την κανονική κατανομή
για μεγάλα δείγματα, οι δύο μέθοδοι δί‐

νουν στην πράξη ταυτόσημες απαντή‐
σεις. Η κατανομή t έχει μια παράμετρο
που λέγεται βαθμοί ελευθερίας. Γενικά.
οι βαθμοί ελευθερίας υπολογίζονται ως
το μέγεθος του δείγματος μείον τον α‐
ριθμό των υπολογιζόμενων παραμέ‐
τρων. Οι βαθμοί ελευθερίας για την κα‐
τανομή t σχετίζονται με την υπολογιζό‐
μενη τυπική απόκλιση, η οποία υπολο‐
γίζεται ως διακύμανση μεταξύ μιας ε‐
κτιμώμενης μέσης τιμής. Συνεπώς, για
ένα απλό δείγμα n παρατηρήσεων έ‐
χουμε n‐1 βαθμούς ελευθερίας.
Μία ομάδα παρατηρήσεων
Η απλούστερη περίπτωση προς εξέ‐
τασή είναι όταν θέλουμε να συγκρίνου‐
με τη μέση τιμή μιας μόνο ομάδας πα‐
ρατηρήσεων με μια ειδική τιμή. Για πα‐
ράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλουμε
να συγκρίνουμε τη μέση διαιτητική
πρόσληψη σε μια συγκεκριμένη ομάδα
ατόμων προς τη συνιστώμενη ημερήσια
πρόσληψη. Ο πίνακας 1 δείχνει τη μέση
ημερήσια πρόσληψη ενέργειας 11 υγιών
γυναικών ηλικίας 20 ‐ 30 ετών επί 10 η‐
μέρες. Η μέση ημερήσια πρόσληψή τους
ήταν 6.753,6 kJ. Το μικρό δείγμα παρατη‐
ρήσεων δεν παρουσιάζει προφανή α‐
συμμετρία. Τι μπορούμε να πούμε σχε‐
τικά με την ενεργειακή πρόσληψη αυ‐
τών των γυναικών, σε σύγκριση με τη
συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη 7.752
kJ;
Κατά μέσον όρο οι 11 γυναίκες είχαν
ημερήσια πρόσληψη μικρότερη από το
συνιστώμενο επίπεδο των 7.725 kJ, δη‐
λαδή το μέσο έλλειμμα ήταν 7.725 ‐
6.753,6 = 971,4 kJ. Η τυπική απόκλιση
των 11 ημερησίων προσλήψεων ήταν
1.142,1 kJ, έτσι το τυπικό σφάλμα της
μέσης πρόσληψης είναι:
SE = SD/ √(n) = 1.142,1/ √(11} = 344,4 kJ
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Πίνακας 1: Μέση ημερήσια πρόσληψη ενέρ‐
γειας (kJ) 11 υγιών γυναικών επί 10 ημέρες
Υποκείμενο

Μέση ημερήσια πρόσληψη
ενέργειας

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

5.260
5.470
5.640
6.180
6.390
6.515
6.805
7.515
7.515
8.230
8.770

Μέση τιμή
Τυπική απόκλιση (SD)

6.753,6
1.142,1

Χρησιμοποιούμε την κατανομή t για
να υπολογίσουμε το διάστημα εμπιστο‐
σύνης (CI) για τη μέση ημερησία πρόσ‐
ληψη. Για 95% CI χρειαζόμαστε την τιμή
του t που αντιστοιχεί στην περιοχή της
ουράς του 0,05, που καθορίζεται ως t0.975,
με 11 ‐ 1 = 10 βαθμούς ελευθερίας. Από
τον πίνακα των τιμών t, που είναι δια‐
θέσιμος ως παράρτημα σε κάθε βιβλίο
στατιστικής, η τιμή του t που χρειαζό‐
μαστε είναι 2.228. Έτσι, το 95% CI για τη
μέση πρόσληψη είναι:
Μέση τιμή ± t0,975 x Τυπικό σφάλμα =
6.753,6 ± 2.228 x 344,4 = [5.986, 7.521].
Η διακύμανση αυτή δεν περιλαμβάνει
το συνιστώμενο επίπεδο των 7.725 kJ.
Εάν υποθέσουμε ότι οι γυναίκες αυτές
είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα, τότε
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι για ό‐
λες τις γυναίκες αυτής της ηλικίας η μέ‐
ση ημερησία κατανάλωση ενέργειας εί‐
ναι μικρότερη από αυτή που συνιστάται
Η ερμηνεία όμως αυτή θα ήταν παρα‐
κινδυνευμένη, επειδή βασίζεται σε ένα
τόσο μικρό δείγμα, ιδιαίτερα επειδή δεν
γνωρίζουμε πώς έγινε η επιλογή του

δείγματος.
Δοκιμασία t ενός δείγματος
Μπορούμε επίσης να ελέγξουμε τη
μηδενική υπόθεση ότι δηλαδή τα δεδο‐
μένα μας αποτελούν ένα δείγμα πληθυ‐
σμού με μέση τιμή ίση προς την «υποτι‐
θέμενη» μέση τιμή του γενικού πληθυ‐
σμού. Η δοκιμασία λέγεται δοκιμασία t
ενός δείγματος και η τιμή του t υπολογί‐
ζεται ως:
t = (μέση τιμή δείγματος ‐ υποτιθέμενη
μέση τιμή) / τυπικό σφάλμα της μέσης
τιμής του δείγματος
Έτσι στο παράδειγμά μας μπορούμε
να υπολογίσουμε την τιμή του t ως:
t = (6.753,6 ‐ 7.725) / (1.142,1/ √(11) ) = ‐2,82.
Χρησιμοποιώντας 10 βαθμούς ελευθε‐
ρίας, βρίσκουμε στον αντίστοιχο πίνακα
την τιμή του p που σχετίζεται με την
παραπάνω τιμή του t, ως p<0,02. Έτσι, η
διαιτητική πρόσληψη των γυναικών αυ‐
τών ήταν σημαντικά μικρότερη από το
συνιστώμενο επίπεδο, με τη χρησιμο‐
ποίηση του συνήθους κριτηρίου στατι‐
στικής σημαντικότητος του p<0,05. Στο
σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι η
στατιστική σημαντικότητα δεν δίνει
πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος του
ενεργειακού ελλείμματος ή/και την α‐
βεβαιότητα της εκτίμησης αυτής.
Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν την
κατανομή t για τον υπολογισμό του δια‐
στήματος εμπιστοσύνης (CI) ή την ε‐
φαρμογή μιας δοκιμασίας t χρειάζονται
δεδομένα που είναι κατά προσέγγιση
κανονικά κατανεμημένα. Σε διαφορετι‐
κή περίπτωση πρέπει να εφαρμόζεται η
δοκιμασία της μη παραμετρικής υπόθε‐
σης για ένα μεμονωμένο δείγμα. Υπάρ‐
χουν δύο μέθοδοι προς συζήτηση: η δο‐
κιμασία ένδειξης και η δοκιμασία ένδει‐
ξης κατά Wilcoxon.
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Δοκιμασία ένδειξης
Εάν δεν υπήρχε διαφορά στον μέσο
όρο μεταξύ των τιμών του δείγματος και
της υποτιθέμενης μέσης τιμής, θα περι‐
μέναμε ίσο αριθμό παρατηρήσεων (τι‐
μών) επάνω και κάτω από τη μέση τιμή.
Μπορούμε έτσι να δούμε πόσο πιθανό
θα ήταν να έχουμε παρατηρήσει τα δε‐
δομένα μας όταν αληθεύει η μηδενική
υπόθεση, υπολογίζοντας την πιθανότη‐
τα των συχνοτήτων που παρατηρήθη‐
καν επάνω και κάτω από τη μέση τιμή.
Χρησιμοποιούμε τη διωνυμική κατανομή
ή την κανονική προσέγγιση σʹ αυτή, για
να αξιολογήσουμε την πιθανότητα των
συχνοτήτων που παρατηρήθηκαν, όταν
η αληθινή πιθανότητα υπέρβασης της
αναμενόμενης πρόσληψης είναι p = ½ .
Στο παράδειγμά μας, η υποτιθέμενη τι‐
μή πρόσληψης που μας ενδιαφέρει ήταν
7.725 kJ. Δύο γυναίκες είχαν ημερήσιες
προσλήψεις επάνω από την τιμή των
7.725 kJ και εννέα κάτω από αυτή.
Ο γενικός τύπος για τη στατιστική δο‐
κιμασία είναι:
Στατιστική δοκιμασία = (παρατηρηθείσα
τιμή‐υποτιθέμενη τιμή)/τυπικό σφάλμα
παρατηρηθείσας τιμής.
Εδώ ενδιαφερόμαστε για τη διωνυμική
κατανομή με p = ½, και n = 11. Οι παρα‐
τηρήσεις μας είναι είτε r = 2 είτε r = 9
(δεν έχει σημασία ποιες θα χρησιμο‐
ποιήσουμε, λόγω της συμμετρίας της
κατανομής όταν p = ½). Ο αναμενόμενος
αριθμός παρατηρήσεων, εάν υποθέσου‐
με ότι αληθεύει η μηδενική υπόθεση, εί‐
ναι: np = 11 x ½ , = 5,5. Το τυπικό σφάλμα
του r είναι:
√[np(1‐p)] = √(11 x ½ x ½) = 1,658.
Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε
την ακριβή διωνυμική κατανομή, αλλά η
κανονική προσέγγιση στη διωνυμική εί‐

ναι εύλογη όταν το p = ½, ακόμη και για
μικρά δείγματα και είναι απλούστερη
στη χρήση.
Υπολογίζουμε το στατιστικό κριτήριο
z ως:
z = r‐np/√np(1‐p) = 9–5,5/1,658 = 2,11.
Ανατρέχοντας σε πίνακα κανονικής
κατανομής βλέπουμε ότι η αμφίπλευρη
περιοχή των άκρων κατανομής της κα‐
νονικής κατανομής που αντιστοιχεί στο
z = 2,11 είναι p = 0,035. Εάν είχαμε χρη‐
σιμοποιήσει το r = 2, θα είχαμε καταλή‐
ξει στο z = ‐2,11, το οποίο μας δίνει την
ίδια αμφίπλευρη τιμή p. Έτσι, η διαφορά
μεταξύ των δεδομένων που παρατηρή‐
σαμε και της συνιστώμενης τιμής είναι
στατιστικά σημαντική στο επίπεδο του
3% περίπου και συμπεραίνουμε ότι η
μέση ημερησία πρόσληψη αυτών των
γυναικών είναι πραγματικά χαμηλότερη
από το συνιστώμενο επίπεδο.
Ένα σχόλιο είναι απαραίτητο σχετικά
με τη δοκιμασία ένδειξης. Όταν χρησι‐
μοποιείται μια συνεχής κατανομή ως
προσέγγιση σε μη συνεχή δεδομένα, εί‐
ναι προτιμότερο να ενσωματώνεται μια
συνεχής συσχέτιση στη δοκιμασία. υπο‐
λογίζοντας ξανά τη στατιστική της δο‐
κιμασίας με τη διόρθωση συνεχείας, έ‐
χουμε: z = Ιr‐np] – ½ / √[np (1‐p)]. Αλλιώς,
οι υπολογισμοί είναι κάπως αισιόδοξοι,
ευνοώντας την απόρριψη της μηδενικής
υπόθεσης.
Δοκιμασία ένδειξης αθροίσματος σειράς
κατά Wilcoxon
Η μέθοδος έχει τρία στάδια:
1. Υπολογίζουμε τη διαφορά μεταξύ
κάθε παρατήρησης και της τιμής που
ενδιαφέρει.
2. Αγνοώντας τα πρόσημα των διαφο‐
ρών, τα κατατάσσουμε με σειρά μεγέ‐
θους.
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3. Υπολογίζουμε το άθροισμα των σει‐
ρών όλων των αρνητικών (ή θετικών)
τιμών, που αντιστοιχούν στις παρατη‐
ρήσεις κάτω (ή επάνω) από την επιλε‐
γείσα υποθετική μέση τιμή.
Η μέθοδος αυτή δεν κάνει υποθέσεις
σχετικά με την ιδιαίτερη μορφή της κα‐
τανομής των παρατηρήσεων, προϋποθέ‐
τει όμως ότι προέρχονται από πληθυσμό
με συμμετρική κατανομή. Για μικρά
δείγματα (σύνολο παρατηρήσεων μέχρι
25) οι τιμές του p μπορούν να ληφθούν
από κατάλληλους πίνακες που είναι
διαθέσιμοι. Για μεγαλύτερα δείγματα η
στατιστική δοκιμασία έχει μια κατά

προσέγγιση κανονική κατανομή με μέ‐
ση τιμή: n(n+1)/4 και μεταβλητότητα:
n(n+1)(2n+1)/24. Όπως συμβαίνει με τη
δοκιμασία ένδειξης, οι διαφορές μηδέν
παραλείπονται από. τους υπολογισμούς,
έτσι στον τύπο αυτό το n είναι ο αριθμός
των μη μηδενικών διαφορών και έτσι
ενδέχεται να είναι μικρότερο από το μέ‐
γεθος του δείγματος.
Ο πίνακας 2 δείχνει τις διαφορές των
διαιτητικών προσλήψεων από τη συνι‐
στώμενη πρόσληψη και τη σειρά κατά‐
ταξής τους, αγνοώντας τα πρόσημά
τους.

Πίνακας 2. Ημερήσια πρόσληψη ενέργειας 11 υγιών γυναικών επί 10 ημέρες, διαφορές των
διαιτητικών προσλήψεων από τη συνιστώμενη πρόσληψη και σειρά κατάταξής τους.
Υποκείμενο
Ημερήσια πρόσληψη
Διαφορά από την τιμή
Κατάταξη των διαφορών
ενέργειας
7.725
1
5.260
2.465
11
2
5.470
2.255
10
3
5.460
2.085
9
4
6.180
1.545
8
5
6.390
1.335
7
6
6.515
1.210
6
7
6.805
920
4
8
7.515
210
1,5
9
7.515
210
1,5
10
8.230
‐505
3
11
8.770
‐1.045
5

Το άθροισμα των σειρών των δύο πα‐
ρατηρήσεων που είναι επάνω από τη
συνιστώμενη τιμή των 7.725 kJ είναι:
3+5=8, και ανατρέχοντας στον κατάλλη‐
λο πίνακα βλέπουμε ότι το p<0,05, Θα
μπορούσαμε εξίσου καλά να είχαμε
χρησιμοποιήσει το άθροισμα των σειρών
των τιμών που είναι κάτω από τη συνι‐
στώμενη θερμιδική πρόσληψη, το οποίο
είναι: 1,5+1,5+4+6+7+8+9+ 10+11=58, το
οποίο δίνει επίσης p<0,05. Ένα σημαντι‐
κό γενικό σημείο είναι ότι δεν αναμέ‐
νουμε οι διαφορετικές δοκιμασίες να

δώσουν την ίδια απάντηση όταν εφαρ‐
μοστούν στα ίδια δεδομένα. Δεν κάνουν
τις ίδιες παραδοχές και χρησιμοποιούν
διαφορετικές απόψεις των δεδομένων.
Γενικά, δύο έγκυρες μέθοδοι θα δώσουν
παρόμοιες απαντήσεις, Σε μικρά δείγ‐
ματα, εντούτοις, οι μη παραμετρικές μέ‐
θοδοι υστερούν σε ισχύ και έτσι, στο πα‐
ραπάνω παράδειγμα, τείνουν να δίνουν
μια λιγότερο σημαντική (μεγαλύτερη)
τιμή p από την ισοδύναμη παραμετρική
δοκιμασία. Στην πράξη συνήθως κά‐
νουμε μόνο μια ανάλυση ενός συνόλου
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δεδομένων, επιλέγοντας είτε παραμε‐
τρική ή μη παραμετρική εναλλακτική
μέθοδο. Συνήθως χρησιμοποιούμε μια
παραμετρική μέθοδο, εκτός εάν υπάρχει
κάποια σαφής ένδειξη ότι δεν είναι έ‐
γκυρη, δηλαδή ότι δεν εκπληρώνονται οι
τεθείσες παραδοχές.
Κατά ζεύγη παρατηρήσεις δύο ομάδων
Όταν έχουμε περισσότερες από μία
ομάδα παρατηρήσεων, είναι ζωτικής
σημασίας η διάκριση της περίπτωσης
όπου τα δεδομένα είναι κατά ζεύγη από
εκείνη όπου οι ομάδες είναι ανεξάρτη‐
τες.
Με δεδομένα κατά ζεύγη ενδιαφερό‐
μαστε για τη μέση διαφορά μεταξύ των
παρατηρήσεων σε κάθε άτομο και για τη
διακύμανση των διαφορών αυτών. Δη‐
λαδή. μας ενδιαφέρει η διακύμανση των
διαφορών που παρατηρούνται σε κάθε
άτομο μάλλον, παρά οι μεταξύ ατόμων
διαφορές, Εξετάζοντας διαφορές μειώ‐
νουμε ουσιαστικά την ανάλυση σε πρό‐
βλημα ενός δείγματος, ούτως ώστε μπο‐
ρούμε να χρησιμοποιήσουμε για την ε‐
κτίμηση και τον έλεγχο της υπόθεσης
μεθόδους παρόμοιες με αυτές που ανα‐
λύθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο.
Αφού εξετάζουμε τις μεταξύ καθενός
ατόμου διαφορές ως ένα δείγμα, τότε
πρέπει οι διαφορές αυτές να έχουν μια
κατά προσέγγιση κανονική κατανομή.
Δεν υπάρχει ανάγκη κάθε σύνολο δεδο‐
μένων να παρουσιάζει κανονική κατα‐
νομή.
Δύο ανεξάρτητες ομάδες παρατηρήσε‐
ων
Οι συνηθέστερες στατιστικές αναλύ‐
σεις είναι εκείνες που χρησιμοποιούνται
για τη σύγκριση δύο ανεξάρτητων ομά‐
δων παρατηρήσεων καθότι οι περισσό‐
τερες κλινικές δοκιμές δημιουργούν δε‐

δομένα αυτού του τύπου. Ενδιαφερόμα‐
στε πάλι για τη μέση διαφορά μεταξύ
των ομάδων, αλλά η μεταβλητότητα με‐
ταξύ των ατόμων γίνεται σημαντική.
Τόσο το διάστημα εμπιστοσύνης όσο και
ο έλεγχος t των δύο δειγμάτων βασίζο‐
νται στην παραδοχή ότι κάθε σύνολο
παρατηρήσεων λαμβάνεται δειγματο‐
ληπτικά από πληθυσμό με κανονική κα‐
τανομή και ότι οι διασπορές των δύο
πληθυσμών είναι ίσες.
Διάστημα εμπιστοσύνης για διαφορές
μεταξύ μέσων τιμών
Το απαιτούμενο τυπικό σφάλμα λαμ‐
βάνεται από έναν πιο περίπλοκο τύπο,
σε σύγκριση με εκείνον της απλής περί‐
πτωσης, αλλά χρησιμοποιεί μόνο τη μέ‐
ση διακύμανση και το μέγεθος του δείγ‐
ματος κάθε ομάδας. Πρώτα υπολογί‐
ζουμε τη μεικτή διακύμανση s2, από τον
τύπο:
s2 = [(n1 ‐ 1) s12 + (n2 ‐ 1) s22] / (n1 + n2 – 2)
όπου s1 και s2 είναι οι τυπικές αποκλί‐
σεις των δύο ομάδων, οι οποίες έχουν
πλήθος n1 και n2 αντιστοίχως. Χρησιμο‐
ποιώντας τα σύμβολα x1 και x2 για τις
μέσες τιμές των δύο δειγμάτων και το s
για τη μεικτή τυπική απόκλιση έχουμε:
se (x1 ‐ x2) = √(1/n1 + 1/n2)
Έτσι, το 95% διάστημα εμπιστοσύνης
της διαφοράς μεταξύ των μέσων τιμών
δίδεται από τον τύπο:
x1 – x2 ± t0,975 ∙ se (x1 – x2)
όπου η τιμή του t έχει n1 + n2 ‐2 βαθ‐
μούς ελευθερίας.
Ο πίνακας 3 παρουσιάζει την 24ωρη
κατανάλωση ενέργειας σε ομάδες ι‐
σχνών και παχύσαρκων γυναικών.
Η μεικτή τυπική απόκλιση είναι:
s = √{[(12 x 1,2382) + (8 x 1,3982)] / 20} =
1,3044 MJ ημερησίως.
Το τυπικό σφάλμα της διαφοράς των
μέσων τιμών κατανάλωσης ενέργειας
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δίδεται από τον τύπο:
se = 1,3044 x √(1/13 + 1/9) = 0,5656 MJ ημε‐
ρησίως.
Η διαφορά των μέσων τιμών κατανά‐
λωσης των δύο ομάδων είναι 2,232 MJ
ημερησίως και από τον κατάλληλο πί‐
νακα βλέπουμε ότι η τιμή του t0,975 με 20
βαθμούς ελευθερίας είναι 2,086. Έτσι, το
95% διάστημα εμπιστοσύνης για την μέ‐
ση διαφορά 24ωρης κατανάλωσης ενέρ‐
γειας μεταξύ παχύσαρκων και ισχνών
γυναικών είναι:
[2,232 ± 2,086 x 0,5656] = [1,05, 3,41] MJ
ημερησίως.
Πίνακας 3. Εικοσιτετράωρη ολική κατανά‐
λωση ενέργειας (ΜJ/ημέρα) σε ομάδες ι‐
σχνών και παχύσαρκων γυναικών.
Υποκείμενο
Ισχνές
Παχύσαρκες
(n = 13)
(n = 9)
1
6,13
8,79
2
7,05
9,19
3
7,48
9,21
4
7,48
9,68
5
7,53
9,69
6
7,58
9,97
7
7,90
11,51
8
8,08
11,85
9
8,09
12,79
10
8,11
11
8,40
12
10,15
13
10,88
Μέση τιμή
8,066
10,928
Τυπική
1,238
1,398
απόκλιση

Δοκιμασία t για δύο δείγματα
Υπάρχει επίσης η δοκιμασία t για την
σύγκριση δύο ανεξάρτητων ομάδων δε‐
δομένων. Η τιμή του t λαμβάνεται από
τον τύπο:
t = x1 – x2 / se (x1 – x2)
με την κατανομή του t με n1+n2‐2 βαθ‐
μούς ελευθερίας. Στο παράδειγμά μας
έχουμε:

t = 2,232/0,5656, που για 20 βαθμούς
ελευθερίας μας δίνει p<0,001. Μπορούμε
κατά συνέπεια να πούμε ότι η ολική ε‐
νεργειακή κατανάλωση των παχύσαρ‐
κων γυναικών είναι στατιστικά σημα‐
ντικά μεγαλύτερη από την αντίστοιχη
των ισχνών γυναικών.
Μη παραμετρική σύγκριση δύο ομάδων –
Δοκιμασία Mann‐Whitney
Η δοκιμασία Mann‐Whitney είναι μη
παραμετρική εναλλακτική προς τη δο‐
κιμασία t μέθοδος σύγκρισης δεδομένων
δύο ανεξάρτητων ομάδων. Απαιτεί την
κατάταξη όλων των παρατηρήσεων σαν
να αφορούσαν μία ενιαία ομάδα. Στη
συνέχεια υπολογίζεται το άθροισμα των
τιμών της ενοποιημένης ομάδας και α‐
ναζητείται η τιμή στον κατάλληλο πί‐
νακα. Ο πίνακας 4 δείχνει τα δεδομένα
κατανάλωσης ενέργειας επεξεργασμένα
με την μέθοδο Mann‐Whitney. Τα αθροί‐
σματα των τιμών των δύο σειρών είναι
103 και 150 αντίστοιχα. Η στατιστική
παράμετρος U υπολογίζεται με τον τύ‐
πο:
U = n1n2 + ½n1(n1+1) ‐ T
Η παράμετρος Τ είναι απλά το άθροι‐
σμα των τιμών της μικρότερης ομάδας
που στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι
150. Έτσι: U = 117+91‐150=58, που μας δί‐
νει τιμή p<0,01 και οδηγεί στην απόρρι‐
ψη της μηδενικής υπόθεσης της ίσης ο‐
λικής κατανάλωσης ενέργειας από τις
παχύσαρκες και τις ισχνές γυναίκες. Για
δείγματα μεγαλύτερα των 10 τιμών σε
κάθε ομάδα η παράμετρος U έχει σχεδόν
κανονική κατανομή.
Άνισες διασπορές
Μερικές φορές θέλουμε να συγκρί‐
νουμε δύο ομάδες παρατηρήσεων, όπου
η παραδοχή της κανονικής κατανομής
είναι εύλογη, αλλά η μεταβλητότητα
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μεταξύ των δύο ομάδων είναι έκδηλα
διαφορετική. Στην περίπτωση αυτή
μπορούμε να ελέγξουμε τη μηδενική
υπόθεση χρησιμοποιώντας την δοκιμα‐
σία F. Η δοκιμασία F είναι πολύ απλή.
Με τη μηδενική υπόθεση ότι δύο φυσιο‐

λογικά κατανεμημένοι πληθυσμοί έ‐
χουν ίσες μεταβλητότητες, αναμένουμε
ότι το πηλίκον της μεταβλητότητας των
δύο δειγμάτων θα έχει κατανομή δείγ‐
ματος γνωστή ως F‐κατανομή.

Πίνακας 4. Υπολογισμοί για τη δοκιμασία U Mann‐Whitney των δεδομένων κατανάλωσης ε‐
νέργειας (ΕΕ).
Ισχνές (n=13) κατάταξη
EE
Παχύσαρκες (n=9) κατάταξη
EE
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
12
8,79
13
9,19
14
9,21
15
9,68
16
9,69
17
9,97
18
10,15
19
10,88
20
11,51
21
11,85
22
12,79
Άθροισμα
103
Άθροισμα
150

Το πηλίκον των μεταβλητοτήτων είναι
το πηλίκον των μεταβλητοτήτων των
δειγμάτων ή το τετράγωνο των τυπικών
αποκλίσεων των δειγμάτων. Υπολογί‐
ζουμε το πηλίκον της μεταβλητότητας
των δύο δειγμάτων, διαιρώντας τη με‐
γαλύτερη τιμή μεταβλητότητας με τη
μικρότερη και αναζητούμε το τετράγωνο
της τιμής του πηλίκου στον αντίστοιχο
πίνακα. Η κατανομή της παραμέτρου F
έχει δύο τιμές βαθμών ελευθερίας, ανά
μία για κάθε μεταβλητότητα.
Αν και είναι απίθανο τα δύο δείγματα

να προέρχονται από πληθυσμούς με την
ίδια μεταβλητότητα, θα μπορούσαμε να
χρησιμοποιήσουμε τη δοκιμασία U
Mann‐Whitney ή μια τροποποίηση της
δοκιμασίας t της περίπτωσης άνισων με‐
ταβλητοτήτων, γνωστή ως δοκιμασία
Welch.
Τρεις ή περισσότερες ομάδες παρατηρή‐
σεων
Όταν έχουμε περισσότερες ομάδες
παρατηρήσεων είναι προφανώς δυνατό
να συγκρίνουμε κάθε ζεύγος ομάδων,

1210

χρησιμοποιώντας κάθε φορά τη δοκιμα‐
σία t. Αυτή όμως δεν είναι η ιδανική
προσέγγιση. Είναι πολύ καλύτερο να
χρησιμοποιήσουμε μία ανάλυση που
μας επιτρέπει να δούμε όλα τα δεδομένα
μαζί, η μέθοδος που χρησιμοποιούμε
στην περίπτωση αυτή λέγεται ανάλυση
διακύμανσης (σε συντομογραφία ΑΝΟ‐
VΑ). Όπως δηλώνει και το όνομά της, η
μονόδρομη ανάλυση διακύμανσης είναι
ο απλούστερος τύπος που χρησιμοποιεί‐
ται, όταν υπάρχει ένας τρόπος ταξινό‐
μησης των παρατηρήσεων. Όταν υπάρ‐
χουν δύο παράγοντες που ταξινομούν
τις παρατηρήσεις χρειαζόμαστε ανάλυ‐
ση διακύμανσης δύο δρόμων και ούτω
καθεξής.
Η αρχή της ανάλυσης διακύμανσης
είναι το μοίρασμα της ολικής διακύμαν‐
σης ενός συνόλου δεδομένων σε τμήμα‐
τα, λόγω διαφορετικών πηγών της δια‐
κύμανσης. Για παράδειγμα, η διακύμαν‐
ση των δεδομένων κατανάλωσης ενέρ‐
γειας στον πίνακα 2 θα μπορούσε να
μοιραστεί σε εκείνη που οφείλεται σε
διακυμάνσεις μεταξύ των ατόμων μέσα
σε κάθε ομάδα και σε εκείνη που οφεί‐
λεται σε συστηματική διαφορά μεταξύ
των ομάδων. Πράγματι, επειδή η μηδε‐
νική μας υπόθεση είναι ότι δεν υπάρχει
διαφορά μεταξύ των ομάδων, η δοκιμα‐
σία βασίζεται στη σύγκριση της διακύ‐
μανσης που παρατηρήθηκε μεταξύ των
ομάδων (δηλ. μεταξύ των μέσων τιμών
των ομάδων) με την αναμενόμενη από
την παρατηρηθείσα μεταβλητότητα με‐
ταξύ των ατόμων. Η σύγκριση παίρνει
τη γενική μορφή μιας δοκιμασίας F για
τη σύγκριση τιμών μεταβλητότητας, αλ‐
λά για δύο ομάδες η δοκιμασία t οδηγεί
ακριβώς στην ίδια απάντηση. Τα δείγ‐
ματα δεν χρειάζεται να έχουν το ίδιο
μέγεθος.

Η ανάλυση διακύμανσης θα έπρεπε
κατά προτίμηση να γίνει χρησιμοποιώ‐
ντας ένα πρόγραμμα Η/Υ. Ένα πρό‐
γραμμα στατιστικής θα έδινε τα αριθ‐
μητικά αποτελέσματα, αλλά είναι ση‐
μαντικό να κατανοήσουμε τις αρχές που
εμπλέκονται στη διαδικασία.
1. Η ανάλυση βασίζεται στην παραδοχή
ότι τα δείγματα προέρχονται από πλη‐
θυσμούς με κανονική κατανομή με την
ίδια τυπική απόκλιση (ή μεταβλητότη‐
τα). Η κανονική κατανομή και η ισότητα
των διασπορών δεν πρέπει να υποτίθε‐
νται, αλλά θα πρέπει να πιστοποιού‐
νται.
2. Επειδή δεχόμαστε ότι τα δείγματα
προέρχονται από πληθυσμούς με την ί‐
δια διακύμανση, η διακύμανση της κάθε
ομάδας είναι κατ’ εκτίμηση ίση με τη
διακύμανση του πληθυσμού. Έτσι, ενώ‐
νουμε τις διασπορές των δειγμάτων (με
τον ίδιο τρόπο όπως κάναμε με τη δοκι‐
μασία t δύο δειγμάτων) για να πάρουμε
μια εκτίμηση της μεταβλητότητας του
πληθυσμού.
3. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την
ενωμένη μεταβλητότητα για να υπολο‐
γίσουμε το διάστημα εμπιστοσύνης της
διαφοράς οποιουδήποτε από τα ζεύγη
των μέσων τιμών.
4. Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε
μια δοκιμασία υπόθεσης βασισμένη στη
μηδενική υπόθεση ότι τα δείγματα είναι
από πληθυσμούς με τη ίδιο διακύμανση.
Μπορούμε έτσι να συγκρίνουμε τη δια‐
κύμανση μεταξύ των μέσων τιμών των
παρατηρηθέντων δειγμάτων με αυτή
που θα αναμέναμε από τυχαία δείγματα
εάν η μηδενική υπόθεση ήταν αληθινή.
Με άλλα λόγια, μπορούμε να υπολογί‐
σουμε την πιθανότητα να παρατηρή‐
σουμε τέτοια διακύμανση μεταξύ δειγ‐
μάτων τα οποία ελήφθησαν στην τύχη

1211

από τον ίδιο πληθυσμό. Η σύγκριση
παίρνει τη μορφή του λόγου των δια‐
σπορών που υπολογίζεται από τις μέσες
τιμές των ομάδων (τη μεταξύ των ομά‐
δων διακύμανση) και της διακύμανσης
μεταξύ των ατόμων μέσα στις ομάδες.
Όπως είδαμε νωρίτερα, χρησιμοποιούμε
τους πίνακες της κατανομής F για να
ελέγξουμε την ισότητα των δύο διασπο‐
ρών
5. Αφού φέρουμε σε πέρας την ανάλυση
διακύμανσης θα μπορούσαμε να εξετά‐
σουμε τη διακύμανση (μεταβλητότητα)
των επί μέρους παρατηρήσεων γύρω
από τη μέση τιμή του δείγματός τους.
Για κάθε άτομο η μέση τιμή της ομάδας
του είναι η τιμή που προσαρμόζεται στο
μοντέλο, και η διαφορά μεταξύ τιμών
που παρατηρήθηκαν και εκείνων που
αναλογούν καλείται υπολειμματική. Τη
διακύμανση αυτών των υπολειμματικών
χρησιμοποιούμε ως μέτρο εκτίμησης της
μεταβλητότητας μεταξύ ατόμων, και με
αυτήν αξιολογούμε τη διαφορά μεταξύ
των ομάδων. Μπορούμε να σχεδιάσουμε
μια γραφική παράσταση των υπολειμ‐
ματικών για να εκτιμήσουμε εάν ευστα‐
θεί η παραδοχή της κανονικής κατανο‐
μής. Εάν η γραφική παράσταση δεν εί‐
ναι ικανοποιητική, πρέπει να αναλύ‐
σουμε εκ νέου τα δεδομένα πιθανώς
αφού τα μετασχηματίσουμε ή με τη βο‐
ήθεια μιας μη παραμετρικής εναλλακτι‐
κής μεθόδου.
Η ανάλυση διακύμανσης είναι μια γε‐
νικότερη μορφή της δοκιμασίας t, έτσι
υπάρχει η μορφή της μη παραμετρικής
δοκιμασίας Mann‐Whitney. Η δοκιμασία
Kruscal‐Wallis είναι μια προφανής μα‐
θηματική επέκταση της δοκιμασίας
Mann‐Whitney, με τα ίδια προβλήματα
ερμηνείας, όπως αυτά εξετάστηκαν στη
μονόδρομη ανάλυση της μεταβλητότη‐

τας. Όταν οι ομάδες είναι ταξινομημέ‐
νες δεν είναι λογικό να συγκρίνουμε
κάθε ζεύγος ομάδων, αλλά μάλλον θα
πρέπει να μελετήσουμε την πιθανότητα
να υπάρχει τάση μεταξύ των ομάδων.
Για πολλούς σκοπούς θα είναι αρκετή
να εξετασθεί εάν υπάρχει μια γραμμική
τάση. Η προσαρμογή της γραμμικής τά‐
σης στη μονόδρομη ανάλυση της μετα‐
βλητότητας είναι το ισοδύναμο της
γραμμικής ανάλυσης παλινδρόμησης.
Ένας μεγάλος αριθμός στατιστικών
αναλύσεων γίνεται για να δοκιμαστεί η
σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών μέσα σε
μια ομάδα ατόμων. Δύο κύριοι σκοποί
των αναλύσεων αυτών είναι οι ακόλου‐
θοι:
1. Η αξιολόγηση της ύπαρξης συσχέτι‐
σης των δύο μεταβλητών, δηλαδή εάν οι
τιμές της μιας μεταβλητής τείνουν να
είναι μεγαλύτερες (ή αντιθέτως μικρό‐
τερες) όταν αυξάνουν οι τιμές της άλλης
μεταβλητής
2. Η πρόβλεψη της τιμής μιας μεταβλη‐
τής από την ήδη γνωστή τιμή της άλλης
μεταβλητής.
Για την εκτίμηση της σχέσης μεταξύ
συνεχών μεταβλητών, χρησιμοποιείται
η μέθοδος που είναι γνωστή ως συσχέ‐
τιση. Για την πρόβλεψη της τιμής μιας
συνεχούς μεταβλητής από μια άλλη,
χρησιμοποιείται η τεχνική της γραμμι‐
κής παλινδρόμησης/εξάρτησης.
Συσχέτιση
Συσχέτιση είναι η μέθοδος ανάλυσης
που χρησιμοποιούμε όταν μελετούμε
την πιθανή σχέση μεταξύ δύο συνεχών
μεταβλητών. Εάν θέλουμε να μετρή‐
σουμε τον βαθμό συσχέτισης, αυτό μπο‐
ρεί να γίνει με τον υπολογισμό του συ‐
ντελεστή συσχέτισης, ο οποίος συχνά
αποκαλείται απλώς συσχέτιση. Η τυπι‐
κή μέθοδος οδηγεί σε μια ποσότητα που
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λέγεται r , η οποία μπορεί να προσλάβει
τις τιμές από ‐1 έως + 1. Αυτός ο συντε‐
λεστής συσχέτισης r μετρά την ʺευθύ‐
γραμμηʺ σχέση μεταξύ των τιμών των
δύο μεταβλητών. Έτσι, οι τιμές + 1 ή ‐1
σημαίνoυν ότι όλα τα σημεία του
διαγράμματoς διακύμανσης βρίσκονται
σε μια τέλεια ευθεία γραμμή, όπως φαί‐
νεται στην παρακάτω εικόνα (εικόνα 1).

Εικόνα 1. Δεδομένα με συντελεστές συσχέτι‐
σης (a) r=1,0 (b) r=‐1,0 (c) r=0,0 (d) r=0,3 (e) r=‐
0,5 (f) r=0,7.

Στην εικόνα αυτή διακρίνονται επίσης
παραδείγματα δεδομένων με ενδιάμεσες
τιμές του συντελεστή r. Η συσχέτιση με‐
ταξύ των δύο μεταβλητών είναι θετική
εφόσον οι μεγαλύτερες τιμές της μιας
συνοδεύονται από μεγαλύτερες τιμές
της άλλης και αρνητική εφόσον η μια
μεταβλητή τείνει προς μικρότερες τιμές
όταν η άλλη αυξάνεται. Συντελεστής r
με τιμή κοντά στο μηδέν σημαίνει ότι
δεν υπάρχει γραμμική συσχέτιση μετα‐

ξύ των τιμών των δύο μεταβλητών.
Παλινδρόμηση/Εξάρτηση
Άλλα προβλήματα ενδέχεται να προ‐
κύψουν όταν έχουμε ένα σύνολο δεδο‐
μένων δύο συνεχών μεταβλητών. Ιδιαι‐
τέρως, ενδέχεται να θελήσουμε να περι‐
γράψουμε τη σχέση μεταξύ τους και έτσι
να είμαστε σε θέση να προλέγουμε την
τιμή της μιας μεταβλητής όταν γνωρί‐
ζουμε μόνο την τιμή της άλλης. Είναι
σαφές ότι ο συντελεστής συσχέτισης δεν
καλύπτει αυτές τις λειτουργίες∙ απλώς
δείχνει την ισχύ της ως ένας απλός α‐
ριθμός. Θέλουμε να βρούμε τρόπο να
περιγράψουμε τη σχέση μεταξύ των τι‐
μών των δύο μεταβλητών, γιʹ αυτό το
γενικό πρόβλημα χρειαζόμαστε την τε‐
χνική που λέγεται παλινδρόμηση/εξάρ‐
τηση. Θα εξετάσουμε μόνο τη συνήθη
περίπτωση όπου ενδιαφερόμαστε για
μια γραμμική συσχέτιση μεταξύ των δύο
μεταβλητών.
Ο πίνακας 5 και η εικόνα 2 δείχνουν
δεδομένα τα οποία έχουν συλλεγεί από
24 ασθενείς με διαβήτη τύπου 1. Οι με‐
ταβλητές είναι τιμές γλυκόζης αίματος
νηστείας (mmoI/I) και μέση ταχύτητα
περιμετρικής βραχύνσεως ινών της αρι‐
στερής κοιλίας (Vcf) που μετράται με το
υπερηχοκαρδιογράφημα. Η Vcf ενός α‐
σθενούς δεν καταγράφτηκε. Εάν μας
ενδιαφέρει να προσπαθήσουμε να υπο‐
λογίσουμε (κατά προσέγγιση) την τιμή
της Vcf από την τιμή της γλυκόζης του
αίματος, τότε, διαφορετικά από την πε‐
ρίπτωση της συσχέτισης, δεν έχουμε
συμμετρική σχέση μεταξύ των δύο με‐
ταβλητών.
Μπορούμε να θεωρήσουμε ως μετα‐
βλητή απαντήσεως (ή έκβασης) την Vc
και ως προγνωστική μεταβλητή το σάκ‐
χαρο του αίματος. Αυτές συχνά αποκα‐
λούνται και εξαρτημένη και ανεξάρτητη
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μεταβλητή, αντιστοίχως, ονόματα που
προκαλούν σύγχυση και δείχνουν ποια
μεταβλητή εξαρτάται από την άλλη. Η
μεταβλητή απαντήσεως καταχωρείται
στον κάθετο ή Υ άξονα των συντεταγ‐
μένων και η προγνωστική μεταβλητή
στον οριζόντιο ή Χ άξονα, όπως απεικο‐
νίζονται στην εικόνα 2.
Πίνακας 5. Δεδομένα 24 ασθενών με σακχα‐
ρώδη διαβήτη τύπου 1.
Ασθενής

Σάκχαρο αί‐
ματος νηστεί‐
ας (mmol/l)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

15,3
10,8
8,1
9,5
7,2
5,3
9,3
11,1
7,5
12,2
6,7
5,2
19,0
15,1
6,7
8,6
4,2
10,3
12,5
16,1
13,3
4,9
8,8
9,5

Μέση ταχύτητα
βραχύνσεως
κυκλοτερούς
μυϊκής ίνας
(Vcf) (%/sec)
1,76
1,34
1,27
1,47
1,27
1,49
1,31
1,09
1,18
1,22
1,25
1,19
1,95
1,28
1,52

βλήματος. αλλά η τυπική συνήθης μέ‐
θοδος λέγεται παλινδρόμηση/εξάρτηση
των ελαχίστων τετραγώνων. Όταν χρη‐
σιμοποιούμε αυτή τη μέθοδο για να
προσαρμόσουμε μια γραμμή παλινδρό‐
μησης ελαχιστοποιούμε το άθροισμα
των τετραγώνων των καθέτων αποστά‐
σεων από τη γραμμή. Η εικόνα 3 δείχνει
τα ίδια δεδομένα με τη γραμμή παλιν‐
δρόμησης των ελαχίστων τετραγώνων,
μαζί με τις αποστάσεις από τη γραμμή.
Κάθε απόσταση είναι η διαφορά για κά‐
θε ένα από τα άτομα μεταξύ της τιμής
που παρατηρήθηκε και της τιμής που δί‐
νει η γραμμή, που είναι γνωστή ως προ‐
σαρμοσμένη τιμή. Ο τεχνικός όρος για
την απόσταση είναι υπολειμματική.

Εικόνα 2. Σχέση μεταξύ των τιμών γλυκόζης
αίματος νηστείας και μέσης ταχύτητας περι‐
μετρικής βραχύνσεως ίνας της αριστερής
κοιλίας (Vcf). Δεδομένα από 23 ασθενείς με
διαβήτη τύπου Ι.

1,12
1,37
1,19
1,05
1,32
1,03
1,12
1,70

Το πρόβλημα είναι να βρεθεί μια ευ‐
θεία γραμμή προσαρμοσμένη στα δεδο‐
μένα. η οποία ΚαΙό κάποιο τρόπο να δί‐
νει την ʺκαλύτερηʹ πρόγνωση της τιμής
του Υ για κάθε τιμή του Χ. Αυτή θα είναι
μια γραμμή που θα ελαχιστοποιεί την
απόσταση μεταξύ των δεδομένων και
της προσαρμοσμένης γραμμής. Υπάρ‐
χουν διάφορες προσεγγίσεις του προ‐

Η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώ‐
νων παράγει τη γραμμή η οποία ελαχι‐
στοποιεί το άθροισμα των τετραγώνων
των υπολειμματικών, και έτσι ελαχι‐
στοποιεί επίσης τη διακύμανση των υ‐
πολειμματικών, η οποία είναι ακριβώς
το άθροισμα των τετραγώνων, διαιρεμέ‐
νο με τον αριθμό των παρατηρήσεων
μείον δύο. Η διακύμανση αυτή, γνωστή
ως υπολειμματική μεταβλητότητα. είναι
το μέτρο της καλής προσαρμογής της
γραμμής. Η υπολειμματική μεταβλητό‐
τητα είναι πολύ σημαντική για την α‐
ξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πα‐
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λινδρομικής ανάλυσης.

Εικόνα 3. Τα δεδομένα της εικόνας 2 με τη
γραμμή παλινδρόμησης που δείχνει τις δια‐
φορές μεταξύ των τιμών που παρατηρήθη‐
καν και των προσαρμοσμένων τιμών.

Εάν έχουμε παρατηρήσεις τιμών των
δύο μεταβλητών, Χ (γλυκόζη αίματος)
και Υ (Vcf), μπορούμε να πραγματο‐
ποιήσουμε μια παλινδρόμηση/εξάρτηση
του Χ στο Υ για να πάρουμε μια ευθεία
γραμμή, η οποία δίνει μια προσαρμο‐
σμένη κατʹ εκτίμηση τιμή του Υ για κάθε
τιμή της μεταβλητής Χ. Η γενική εξίσω‐
ση μιας γραμμής παλινδρόμησης είναι:
Υ = α + bX.
Εδώ το b είναι η κλίση της γραμμής
και το α λέγεται τομή επειδή είναι η
προσαρμοσμένη τιμή του Υ, εκεί όπου η
γραμμή τέμνει τον άξονα των Υ και α‐
ντιστοιχεί στην τιμή Χ=0. Στις περισσό‐
τερες ιατρικές εφαρμογές η τιμή του α
δεν έχει πρακτική σημασία, καθώς η με‐
ταβλητή Χ δεν μπορεί πουθενά να είναι
κοντά στο μηδέν. παραδείγματα είναι η
αρτηριακή πίεση και οποιεσδήποτε με‐
τρήσεις του σώματος.
Για τα δεδομένα των διαβητικών α‐
σθενών η γραμμή παλινδρόμησης που
καταδεικνύεται στην εικόνα 3. είναι:
Vcf == 1,10 + 0,0220 x γλυκόζη αίματος.
Η κλίση είναι η παράμετρος που πα‐
ρουσιάζει το κύρια ενδιαφέρον στην πα‐
λινδρομική ανάλυση, επειδή δείχνει την
ισχύ της συσχέτισης μεταξύ των δύο με‐
ταβλητών. Η κλίση της προσαρμοσμέ‐
νης γραμμής είναι 0,022, πράγμα το ο‐

ποίο σημαίνει ότι εκτιμούμε αύξηση της
VCf κατά 0,022% ανά δευτερόλεπτο για
κάθε αύξηση της γλυκόζης του αίματος
νηστείας κατά μία μονάδα (δηλ. 1
mmol/I). Μπορούμε να υπολογίσουμε το
τυπικό σφάλμα της κλίσης, το οποίο εί‐
ναι 0.0105. Η κατʹ εκτίμηση κλίση b, α‐
ντιμετωπίζεται κατά το μάλλον ή ήττον
με τον ίδιο τρόπο όπως η μέση τιμή ενός
δείγματος. Μπορούμε να υπολογίσουμε
ένα διάστημα εμπιστοσύνης για την
κλίση, και μπορούμε να ελέγξουμε την
υπόθεση της μη ύπαρξης καμπύλης, δη‐
λαδή της απουσίας συσχέτισης μεταξύ
της VCf και της γλυκόζης του αίματος.
Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να
εξετάσουμε τρεις παραδοχές που βρί‐
σκονται στο υπόβαθρο της μεθόδου:
1. Οι τιμές της μεταβλητής έκβασης Υ
(π.χ. της Vcf) πρέπει να έχουν φυσιολο‐
γική κατανομή για κάθε τιμή της προ‐
γνωστικής μεταβλητής Χ.
2. Η μεταβλητότητα της Y, όπως αυτή
αξιολογείται από τον συντελεστή μετα‐
βλητότητας και την τυπική απόκλιση,
πρέπει να είναι η ίδια για κάθε τιμή της
μεταβλητής X.
3. Η συσχέτιση μεταξύ των δύο μετα‐
βλητών πρέπει να είναι γραμμική.
Ανάλυση επιβίωσης
Δεδομένα άλλου τύπου προκύπτουν,
όταν το ενδιαφέρον εστιάζεται στον
χρόνο που χρειάστηκε για να συμβεί
κάποιο γεγονός. Μια από τις συνηθέ‐
στερες πηγές τέτοιων δεδομένων είναι
όταν καταγράφουμε τον χρόνο από κά‐
ποιο καθορισμένο χρονικό σημείο εκκί‐
νησης, όπως π.χ. από μια εγχείρηση, μέ‐
χρι τον θάνατο του ασθενούς. Για τον
λόγο αυτό, συνήθως αναφερόμαστε σε
χρόνους επιβίωσης ή δεδομένα επιβίω‐
σης και η στατιστική επεξεργασία των
χρόνων επιβίωσης είναι γνωστή ως α‐
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νάλυση επιβίωσης. Στις κλινικές δοκιμές
οι χρόνοι επιβίωσης συχνά αναφέρονται
στον χρόνο θανάτου, εμφάνισης ενός ι‐
διαίτερου συμπτώματος ή υποτροπής
ύστερα από ύφεση της νόσου. Αν και
υπάρχει συνήθως σαφής καθορισμός
του τέλους του χρόνου της περιόδου που
ενδιαφέρει, η έναρξη μπορεί να είναι λι‐
γότερο σαφώς καθορισμένη. Είναι, π.χ.
σπάνιο να γνωρίζουμε από πόσον καιρό
ο ασθενής έχει εκδηλώσει τη νόσο, και
τότε ο χρόνος της διάγνωσης είναι συ‐
χνά η καλύτερη εναλλακτική λύση.
Υπάρχει ένα εγγενές χαρακτηριστικό
των χρόνων επιβίωσης, το οποίο τους
καθιστά ακατάλληλους για ανάλυση με
οποιαδήποτε από τις μεθόδους που πε‐
ριγράφτηκαν στα προηγούμενα κεφά‐
λαια, το ότι σχεδόν ποτέ δεν παρατη‐
ρούμε το γεγονός που μας ενδιαφέρει σε
όλα τα άτομα. Για παράδειγμα, σε μια
δοκιμή σύγκρισης της επιβίωσης ασθε‐
νών με διαφορετικές μεθόδους χειρουρ‐
γικής θεραπείας καρκίνου του μαστού,
αν και οι ασθενείς θα υποβληθούν σε
παρακολούθηση για κάποια χρόνια θα
υπάρξουν πολλές που θα είναι ακόμη
στη ζωή κατά το τέλος της δοκιμής. Για
τις ασθενείς αυτές δεν γνωρίζουμε πότε
θα πεθάνουν, παρά μόνο ότι ήταν στη
ζωή κατά το τέλος της δοκιμής. Συνε‐
πώς, δεν γνωρίζουμε τον χρόνο επίβιω‐
σής τους μετά την εγχείρηση, αλλά μόνο
ότι ο χρόνος αυτός θα είναι μακρότερος
από τον χρόνο που διήρκεσε η δοκιμή.
Ονομάζουμε αυτούς τους χρόνους επι‐
βίωσης ʺχρόνους περικοπήςʺ, για να δεί‐
ξουμε ότι η περίοδος παρατήρησης στα‐
μάτησε προτού συμβεί το γεγονός που
μας ενδιέφερε. Ας σημειωθεί ότι, επειδή
το γεγονός που ενδιαφέρει είναι κάτι
δυσάρεστο, όπως ο θάνατος, το ενδιαφέ‐
ρον είναι επιστημονικό και όχι κλινικό.

Από ένα σύνολο παρατηρηθέντων
χρόνων επιβίωσης ενός δείγματος ατό‐
μων μπορούμε να εκτιμήσουμε την α‐
ναλογία του πληθυσμού προς επιβίωση
για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα υπό
τις αυτές συνθήκες. Για παράδειγμα,
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δεδο‐
μένα από μια δοκιμή ασθενών που υπο‐
βλήθηκαν σε μεταμόσχευση ήπατος για
να εκτιμήσουμε την πιθανότητα επιβίω‐
σης επί ορισμένο χρονικό διάστημα μετά
τη μεταμόσχευση (με τον συνήθη όρο
proviso της αντιπροσωπευτικότητας του
αρχικού δείγματος). Η μέθοδος είναι ευ‐
φυής, επειδή όχι μόνο αφήνει περιθώρια
να περιληφθούν οι παρατηρήσεις που
χρόνους περικοπής, αλλά διότι χρησι‐
μοποιεί επίσης και τις σχετικές με τα
άτομα αυτά πληροφορίες, μέχρι τον
χρόνο που γίνεται περικοπή. Η μέθοδος
επιτρέπει τη σχεδίαση γραφικής παρά‐
στασης ή τη σύνταξη πίνακα με διάφορα
ονόματα όπως: πίνακες ζωής, καμπύλη
επιβίωσης, καμπύλη Kaρlan‐Meier. Η
ανάλυση των ιατρικών δεδομένων επι‐
βίωσης έχει γνωρίσει μεγάλη διάδοση
από τις αρχές της δεκαετίας 1970, όταν
αναπτύχθηκαν νέες μέθοδοι.
Κατηγορικά δεδομένα
Τα κατηγορικά δεδομένα είναι πολύ
συνηθισμένα στην ιατρική έρευνα και
προκύπτουν όταν άτομα εντάσσονται σε
μία ή δύο ή περισσότερες αμοιβαία απο‐
κλειστικές ομάδες. Σε ένα δείγμα ατό‐
μων ο αριθμός που εμπίπτει σε μια ι‐
διαίτερη ομάδα λέγεται συχνότητα, έτσι,
η ανάλυση των κατηγορικών δεδομένων
λέγεται ανάλυση συχνοτήτων. Όταν γί‐
νεται σύγκριση μεταξύ δύο ή περισσοτέ‐
ρων ομάδων τα δεδομένα συχνά παρου‐
σιάζονται με τη μορφή πίνακα συχνοτή‐
των.
Ο πίνακας 6 δείχνει ένα παράδειγμα
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πίνακα συχνοτήτων. Ένας πίνακας συ‐
χνότητας μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως
κατ’ αντιπαράσταση πινακοποίηση δύο
κατηγορικών μεταβλητών, που οποια‐
δήποτε από τις δύο ή και οι δύο μπορεί
να είναι η διατεταγμένη σε τάξη μεγέ‐
θους.
Όταν υπάρχουν μόνο δύο κατηγορίες
για μία από τις μεταβλητές, π.χ. εάν ο
ασθενής παρουσιάζει ή όχι ένα συγκε‐
κριμένο σύμπτωμα, τα δεδομένα μπο‐

ρούν να συνοψιστούν ως αναλογία του
ολικού αριθμού ατόμων σε μια από τις
κατηγορίες. Τα δεδομένα του πίνακα 6
μπορούν να εκφραστούν ως αναλογία
γυναικών που υποβλήθηκαν σε καισα‐
ρική τομή σε καθεμιά από τις ομάδες
μεγέθους παπουτσιού. Γι αυτόν τον τύ‐
πο δεδομένων θα περιγράψουμε την α‐
νάλυση των κατηγορικών δεδομένων εί‐
τε ως ποσοστά είτε ως πίνακα συχνοτή‐
των.

Πίνακας 6. Σχέση μεταξύ συχνότητας καισαρικής τομής και μεγέθους παπουτσιού της μητέ‐
ρας.
Μέγεθος παπουτσιού
Καισαρική τομή
Σύνολο
<35
35
36
37
38
≥39
Ναί
5
7
6
7
8
10
43
Όχι
17
28
36
41
46
140
308
Σύνολο
22
25
42
48
54
150
351

Η προσέγγιση του πίνακα συχνότητας
είναι πιο συνηθισμένη, αλλά η σύγκριση
των ποσοστών είναι προτιμότερη, επειδή
παρέχει ευκολότερα εκτιμήσεις και δια‐
στήματα εμπιστοσύνης. Για μεγαλύτε‐
ρους πίνακες όπου και οι δύο μεταβλη‐
τές έχουν τουλάχιστον τρεις κατηγορίες
δεν υπάρχει απλή εναλλακτική λύση και
χρησιμοποιούμε μεθόδους που είναι κα‐
τάλληλες για την ανάλυση πινάκων συ‐
χνότητας. Η απλούστερη περίπτωση
προς εξέταση είναι όταν έχουμε μια με‐
μονωμένη ομάδα ατόμων και έχουμε
παρατηρήσει ότι μια αναλογία από αυτά
έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Τι
μπορούμε να πούμε σχετικά με την α‐
ναλογία του πληθυσμού που έχει αυτό
το χαρακτηριστικό;
ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΑΤΟΜΩΝ
Διάστημα εμπιστοσύνης για το πληθυ‐
σμιακό ποσοστό
Ας υποθέσουμε ότι ένας γενικός για‐
τρός διαλέγει στην τύχη 215 γυναίκες
από τη λίστα των ασθενών του και δια‐

πιστώνει ότι 39 από αυτές έχουν ιστορι‐
κό άσθματος. Θα χρησιμοποιήσουμε το
σύμβολο r για τον αριθμό των ασθενών
που έχουν το ειδικό χαρακτηριστικό, n
το μέγεθος του δείγματος και p το πο‐
σοστό των ασθενών με το ειδικό χαρα‐
κτηριστικό. Έτσι, στο παράδειγμά μας,
p=r/n=0,18. Η κατανομή του ποσοστού
του δείγματος των ασθενών με το ειδικό
χαρακτηριστικό είναι διωνυμική. Μπο‐
ρούμε, εντούτοις, να χρησιμοποιήσουμε
την κανονική προσέγγιση στη διωνυμική
κατανομή για να βρούμε το τυπικό
σφάλμα της αναλογίας που παρατηρή‐
θηκε και έτσι να υπολογίσουμε ένα διά‐
στημα εμπιστοσύνης για το πληθυσμια‐
κό ποσοστό p. Το τυπικό/σταθερό σφάλ‐
μα του ποσοστού p είναι: se(p) = √[p(1‐
p)/n]. Έτσι, το τυπικό σφάλμα της ανα‐
λογίας γυναικών με άσθμα που παρα‐
τηρήθηκε είναι: √[0,18x0,82/215]=0,0262.
Το 95% διάστημα εμπιστοσύνης του πο‐
σοστού των γυναικών με άσθμα είναι
κατά συνέπεια από: 0,18‐1,96x0,0262 έως
0,18+1,96x0,0262, δηλαδή από 0,13 έως
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0,23. Εάν υποθέσουμε ότι οι γυναίκες
πελάτες αυτού του γενικού γιατρού εί‐
ναι αντιπροσωπευτικό δείγμα των γυ‐
ναικών της χώρας, τότε μπορούμε λογι‐
κά να είμαστε βέβαιοι, με βάση αυτό το
δείγμα, ότι η συχνότητα του άσθματος
στις γυναίκες σε εθνικό επίπεδο κυμαί‐
νεται μεταξύ 13% και 23%.
Έλεγχοι υποθέσεων για το πληθυσμιακό
ποσοστό
Μπορούμε να ελέγξουμε τη μηδενική
υπόθεση ότι το ποσοστό των ασθενών
με το ειδικό χαρακτηριστικό (p) είναι μια
προκαθορισμένη τιμή (po). Για να το κά‐
νουμε αυτό χρησιμοποιούμε τον γενικό
στατιστικό τύπο:
(παρατηρηθείσα τιμή ‐ αναμενόμενη
τιμή) / τυπικό σφάλμα της παρατηρη‐
θείσας τιμής
που ακολουθεί την τυποποιημένη κα‐
νονική κατανομή κάτω από τη μηδενική
υπόθεση (Ηο: p= po). Έτσι, υπολογίζου‐
με:
z = (p – po) / se (p)
Σημειώστε ότι, επειδή ελέγχουμε τη
μηδενική υπόθεση, χρησιμοποιούμε το
τυπικό σφάλμα του ποσοστού που ανα‐
μένεται αν η μηδενική υπόθεση είναι
αληθινή. Με άλλα λόγια, έχουμε:
se(p) = √[po(1‐po)/n]
το οποίο διαφέρει ελαφρώς από το τυ‐
πικό σφάλμα που χρησιμοποιήσαμε για
να βρούμε το διάστημα εμπιστοσύνης.
Εάν θέλουμε να ελέγξουμε την προκα‐
θορισμένη υπόθεση ότι το ποσοστό του
άσθματος στις γυναίκες σε εθνική κλί‐
μακα είναι 15%, υπολογίζουμε:
se(p) = √[(0,15x0,85)/215]
και έτσι:
z = (0,18–0,15)/0,0244 = 1,23
το οποίο, από τον πίνακα, αντιστοιχεί σε
τιμή p = 0,22>0,05. Δεν μπορούμε να α‐
πορρίψουμε τη μηδενική υπόθεση ότι η

συχνότητα του άσθματος στις γυναίκες
είναι 15%, και έτσι χρησιμοποιούμε το
διάστημα εμπιστοσύνης που δόθηκε πιο
πάνω για να δώσουμε ένα εύρος που εί‐
ναι πιθανό να περιλαμβάνει την πραγ‐
ματική συχνότητα. Η κανονική κατανο‐
μή προσεγγίζει καλύτερα τη διωνυμική
κατανομή όταν κάνουμε μια μικρή διόρ‐
θωση ½ στην παρατηρηθείσα συχνότη‐
τα, για να δώσουμε περιθώριο στο γεγο‐
νός ότι η μεταβλητή μπορεί να λάβει
μόνο ακέραιες τιμές. Η στατιστική πα‐
ράμετρος του ελέγχου, με τη διόρθωση
συνεχείας είναι:
zc = {|p – pexp| ‐ ½n} / se (p)
όπου τα σύμβολα | ……| δείχνουν ότι
το σημείο της διαφοράς μεταξύ των α‐
ναλογιών αγνοείται και το se(p) παρα‐
μένει αμετάβλητο.
Δύο ομάδες ατόμων
Πιθανώς, το πιο συνηθισμένο ερώτη‐
μα στην ιατρική έρευνα αφορά τα ποσο‐
στά που παρατηρούνται σε δύο ανεξάρ‐
τητες ομάδες. Για παράδειγμα θα εξε‐
τάσουμε δεδομένα μιας τυχαιοποιημέ‐
νης κλινικής δοκιμής, η οποία αφορούσε
τη διέγερση με υπέρυθρη ακτινοβολία
(IRS) σε σύγκριση με εικονική θεραπεία
για τον πόνο της αυχενικής οστεοαρ‐
θροπάθειας. Η εικονική θεραπεία ήταν
ψεύτικος διαδερματικός ηλεκτρικός ερε‐
θισμός και οι ασθενείς δεν ήσαν σε
γνώση του είδους της θεραπείας στην
οποία υποβάλλονταν. Είκοσι έξι ασθε‐
νείς εντάχθηκαν στη δοκιμή, αλλά ένας
αποσύρθηκε πριν από το τέλος της δο‐
κιμής. Εννέα από τους 12 ασθενείς της
ομάδας IRS ανέφεραν βελτίωση όσον
αφορά τον πόνο, σε σύγκριση με 4 από
τους 13 της ομάδας εικονικής θεραπείας.
Τα παρατηρηθέντα ποσοστά βελτίωσης
ήταν λοιπόν 0,75 προς 0,31, με διαφορά
0,44. Για να υπολογιστεί το διάστημα
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εμπιστοσύνης ή να γίνει ο έλεγχος της
υπόθεσης, χρειάζεται να εξετάσουμε
την κατανομή του δείγματος της διαφο‐
ράς μεταξύ των δύο ποσοστών.
Διάστημα εμπιστοσύνης για τη διαφορά
δύο πληθυσμιακών ποσοστών
Το τυπικό σφάλμα της διαφοράς με‐
ταξύ των ποσοστών p1‐p2 που παρατη‐
ρήθηκαν είναι:
se(p1‐p2) = √[var(p1)+var(p2)]
= √{p1(1‐p1)/n1 + p2 =(1‐p2)/n2}
Για μεγάλα δείγματα, η κατανομή της
διαφοράς των πληθυσμιακών ποσοστών
p1 και p2 θα είναι κατά προσέγγιση κα‐
νονική. Μπορούμε λοιπόν να υπολογί‐
σουμε το 95% διάστημα εμπιστοσύνης
πολύ απλά από τον τύπο: p1 ‐p2 ± 1,96 x
se(p1–p2).
Στο παράδειγμά μας, η διαφορά των
ποσοστών που παρατηρήθηκαν είναι:
p1‐p2 = 0,7500‐0,3077 = 0,4423
και το τυπικό σφάλμα είναι:
se(p1‐ p2) = √[0,75x 0,25/12 + 0,3077 x
0,6923/13] = 0,1789.
Το διάστημα εμπιστοσύνης για τη
διαφορά των ποσοστών ως προς την α‐
νακούφιση του πόνου είναι λοιπόν:
0,4423 ± 1,96x0,1789 ή [0,09, 0,791].
ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ‐
ΦΟΡΑ ΔΥΟ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΠΟΣΟ‐
ΣΤΩΝ p1‐p2
Παρόμοια προσέγγιση υιοθετείται ό‐
ταν κάνουμε τον έλεγχο της υπόθεσης
για τη σύγκριση των δύο ποσοστών υ‐
πολογίζεται ξανά το τυπικό σφάλμα της
διαφοράς των ποσοστών, αλλά επειδή
αξιολογούμε την πιθανότητα των δεδο‐
μένων με την παραδοχή ότι αληθεύει η
μηδενική υπόθεση, υπολογίζουμε ένα
ελαφρώς διαφορετικό τυπικό σφάλμα.
Εάν η μηδενική υπόθεση είναι αληθινή,
τα δύο δείγματα προέρχονται από πλη‐

θυσμούς που έχουν το ίδιο ποσοστό α‐
τόμων με το χαρακτηριστικό που μας
ενδιαφέρει, ας πούμε p. Δεν γνωρίζουμε
το p, αλλά τόσο το p1 όσο και το p2 είναι
εκτιμήσεις του p. Η καλύτερη εκτίμηση
του p δίνεται με τον υπολογισμό του
ποσοστού των ατόμων που έχουν το χα‐
ρακτηριστικό, χρησιμοποιώντας όλα τα
δεδομένα και των δύο δειγμάτων σε
συνδυασμό. Έτσι:
p = r1+r2 / n1+n2.
Το τυπικό σφάλμα της διαφοράς των
πληθυσμιακών ποσοστών p1 και p2 (κά‐
τω από τη μηδενική υπόθεση Ηο: p1=p2)
υπολογίζεται με την παραδοχή ότι το
ποσοστό σε κάθε ομάδα είναι p.
Έτσι έχουμε:
se(p1‐p2) = √{[p1(1‐p1)/n1]+[p2(1‐p2)/n2]}
= √[p(1‐p)(1/n1+2/n2)].
Η κατανομή του δείγματος της διαφο‐
ράς των ποσοστών p1‐p2 είναι κανονική,
έτσι υπολογίζουμε τη στατιστική συνάρ‐
τηση z ως:
z = p1‐p2/[se(p1‐p2)].
Στο παράδειγμα, η διαφορά των πληθυ‐
σμιακών ποσοστών είναι p1‐p2 = 0,4423.
Επειδή p1=9/12 και p2=4/13, η εκτίμηση
του ποσοστού των ασθενών με το ειδικό
χαρακτηριστικό για όλο το δείγμα είναι:
p=(9+4)/(12+13)=0,52 και το τυπικό σφάλ‐
μα της διαφοράς των ποσοστών είναι:
√[0,52x0,48x(1/12+1/13)]=0,20.
Το στατιστικό κριτήριο z λοιπόν είναι z=
0,4423/0,20=2,21. Συνεπώς, από τον πί‐
νακα έχουμε p=0,027<0,05. Έτσι, υπάρχει
ένδειξη διαφοράς μεταξύ των σχημάτων
θεραπείας. Όπως όμως είδαμε προη‐
γουμένως, το διάστημα εμπιστοσύνης
ως προς τη διαφορά είναι ευρύ, επειδή
τα δείγματα είναι μικρά.
Όπως και με την περίπτωση του ενός
δείγματος, συνιστάται η χρησιμοποίηση
της διόρθωσης συνεχείας κατά τη σύ‐
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γκριση των δύο ποσοστών, ειδικά όταν
τα δείγματα είναι μικρά. Ο τροποποιη‐
μένος τύπος για τον υπολογισμό του z
μετά τη χρησιμοποίηση διόρθωσης συ‐
νεχείας είναι:
zc={|p1‐p2|‐½(1/n1+1/n2)}/se(p1‐p2),
όπου το se(p1‐p2) είναι αμετάβλητο.
Η ανάλυση των πινάκων συχνότητας
Τα ποσοστά είναι ένας τρόπος έκφρα‐
σης των συχνοτήτων όταν υπάρχουν
μόνο δύο πιθανές εκβάσεις, όπως π.χ.
παρουσία ή απουσία ενός συμπτώματος.
Υποθέτουμε τώρα ότι τα άτομα που α‐
παρτίζουν έναν πληθυσμό μπορούν να
ταξινομηθούν σε τ κατηγορίες Α1,Α2, ...
,Ατ, κατά το κριτήριο Α και σε s κατηγο‐
ρίες Β1,Β2, .. ,Βs. κατά το κριτήριο Β. Έτσι
ένα άτομο θα ανήκει
στο κελί (i,j) αν ανήκει συγχρόνως στην
κατηγορία Αi του Α κριτηρίου και Bj του
κριτηρίου Β. Σε τυχαίο δείγμα ν ατόμων
συμβολίζουμε με νij τις συχνότητες των
ατόμων που ανήκουν στο κελί (i.j). Τα νij
αποτελούν τα στοιχεία ενός πίνακα που
ονομάζεται πίνακας συνάφειας διότι σε
αυτόν στηρίζεται ο έλεγχος του βαθμού
συσχέτισης ή εξάρτησης των δύο κριτη‐
ρίων Α και Β. ʹΌταν έχουμε δύο κριτήρια
και τις αντίστοιχες συχνότητες νij σε
μορφή πίνακα, αυτός ονομάζεται τχs πί‐
νακας συνάφειας δύο διαστάσεων.
Υπάρχει μια ενιαία γενική προσέγγι‐
ση στην ανάλυση όλων των πινάκων
συχνότητας, αλλά στην πράξη η μέθο‐
δος ανάλυσης ποικίλλει, σύμφωνα με:
1.τον αριθμό των κατηγοριών,
2.την ταξινόμηση ή όχι των κατηγο‐
ριών κατά σειρά μεγέθους,
3.τον αριθμό των ανεξάρτητων ομά‐
δων ατόμων, και
4.τη φύση της ερώτησης που τίθεται.

Πίνακας συνάφειας δύο διαστάσεων
Η ανάλυση των πινάκων 2x2 ακολου‐
θεί την ίδια βασική μέθοδο που χρησι‐
μοποιείται και σε μεγαλύτερους πίνα‐
κες, αλλά υπάρχουν μερικά ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά που πρέπει να σημειω‐
θούν. Ο πίνακας 7 δείχνει δεδομένα από
μια δοκιμή ασθενών‐μαρτύρων που έ‐
γινε μεταξύ κολυμβητών, για να διαπι‐
στωθεί η πιθανή συσχέτιση του χλω‐
ριωμένου νερού της πισίνας και της
φθοράς της αδαμαντίνης των δοντιών.
Μεταξύ 49 κολυμβητών με φθορά της
αδαμαντίνης (οι περιπτώσεις) 32 ανέφε‐
ραν κολύμβηση έξι και πλέον ωρών την
εβδομάδα, σε σύγκριση με 118 από 245
κολυμβητές χωρίς βλάβες της αδαμα‐
ντίνης (οι μάρτυρες). Μπορούμε να δού‐
με, αν και τα δεδομένα παρουσιάζονται
με τη μορφή πίνακα συχνοτήτων 2x2,
ότι η σύγκριση των ομάδων
είναι στην πραγματικότητα σύγκριση
δύο ποσοστών.
Πίνακας 7. Σύγκριση του αριθμού των ωρών
κολύμβησης από κολυμβητές με ή χωρίς
φθορά της αδαμαντίνης των δοντιών.
Χρόνος
κολύμβη‐
σης
<6 ώρες
≥6 ώρες
Σύνολο

Φθορά της αδαμαντίνης των δοντιών
Ναι
Όχι
Σύνολο
(περιπτώσεις) (μάρτυρες)
32
118
150
17
127
144
49
245
294

Η μηδενική υπόθεση είναι ότι η φθορά
της αδαμαντίνης δεν σχετίζεται με τον
χρόνο κολύμβησης (δηλ. την έκθεση στο
χλωριωμένο νερό). Για να εφαρμόσουμε
τη δοκιμασία x2 χρειάζεται να υπολογί‐
σουμε εάν η μηδενική υπόθεση αληθεύει
για τις αναμενόμενες συχνότητες. Θα
βοηθήσει στους υπολογισμούς να χρη‐
σιμοποιήσουμε τα σύμβολα a, b, c και d
αντί να γράψουμε τις παρατηρηθείσες
συχνότητες, όπως στον πίνακα 8.
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Πίνακας 8. Γενικός πίνακας 2x2
Στήλη 1 Στήλη 2 Σύνολο
Σειρά 1
a
b
a+b
Σειρά 2
c
d
c+d
Σύνολο
a+c
b+d
N

ναι (a+b) (a+c)/n.
Με τα δεδομένα του πίνακα 7 οι ανα‐
μενόμενες συχνότητες και η συμβολή
τους στο κριτήριο x2 δίνονται στον πίνα‐
κα 9. Η διαφορά Ο‐Ε (obserνed – expec‐
ted) είναι η ίδια, εκτός από το πρόσημο.
και για τα τέσσερα κελιά, και αυτό είναι
αληθινό για όλους τους πίνακες 2x2.
Αυτό δείχνει ότι έχουμε μία ανεξάρτητη
παρατήρηση μάλλον παρά τέσσερις και
συνεπώς ένα βαθμό ελευθερίας.

Η αναμενόμενη συχνότητα σε ένα κε‐
λί εκτιμάται από την εξίσωση:
σύνολο Σειράςxσύνολο Στήλης (που αντι‐
στοιχούν στο κελί αυτό)/γενικό Σύνολο.
Έτσι για το κελί με την παρατηρηθεί‐
σα συχνότητα a, η αναμενόμενη τιμή εί‐

Πίνακας 9. Αναμενόμενες συχνότητες και συμβολή στο κριτήριο x2 για τα δεδομένα του πίνα‐
κα 7
Παρατηρηθείσα συχνότητα (Ο) Αναμενόμενη συχνότητα (Ε)
Ο‐Ε
(Ο ‐ Ε)x2 / Ε
a = 32
Ε (a) = 25
7
1,960
b = 118
Ε (b) = 125
‐7
0,392
c = 17
E (c) = 24
‐7
2,042
d = 127
E (d) = 120
7
0,408
Σύνολο 294
294
0
x2 = 4,802

Για ένα πίνακα 2x2 ο τύπος για το κρι‐
τήριο x2 μπορεί να απλοποιηθεί ως εξής:
x2 = N(ad – bc)2 / (a+b)(a+c)(b+d)(c+d)
Στη γενική περίπτωση ενός πίνακα c x c
το κατάλληλο στατιστικό κριτήριο γρά‐
φεται απλά ως:
x2 = Σ(Ο‐Ε)2 / Ε
Οπότε, για τα δεδομένα του πίνακα 7
έχουμε:
x2 = 294x(32x127–118x17)2/150x49x245x144
= 4,802
Από τον πίνακα βρίσκουμε p<0,05 το
οποίο υποδηλώνει ότι υπάρχουν ενδεί‐
ξεις που υποστηρίζουν ότι υπάρχει συ‐
σχέτιση μεταξύ του χρόνου κολύμβησης
και της φθοράς της αδαμαντίνης των
δοντιών.
Σχόλιο: Όταν το μέγεθος των δειγμά‐
των είναι μικρό χρησιμοποιούμε μια
διόρθωση συνεχείας που είναι γνωστή
ως διόρθωση Yates, από το όνομα του
στατιστικολόγου που την επινόησε. Ο
τύπος, με τη διόρθωση Yates γίνεται:
x2=n(|ad‐bc|‐n/2)2/(a+b)(a+c)(b+d)(c+d).

Μέγεθος δείγματος ‐ Δοκιμασία Fisher
Η χρησιμοποίηση της κατανομής x2 για
το στατιστικό κριτήριο x2, βασίζεται σε
μια προσέγγιση «μεγάλου δείγματος».
Στο πλαίσιο των πινάκων συχνοτήτων
υπάρχουν μερικές αρκετά σαφείς οδηγί‐
ες για το πόσο μεγάλες πρέπει να είναι
οι συχνότητες, ώστε να είναι έγκυρη η
μέθοδος. Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές
το 80% των κελιών του πίνακα θα πρέ‐
πει να έχουν αναμενόμενες συχνότητες
μεγαλύτερες του 5 και ότι όλα τα κελιά
πρέπει να έχουν αναμενόμενες συχνό‐
τητες μεγαλύτερες του 1. Υπάρχει μια
εναλλακτική προσέγγιση για πίνακες με
πολύ μικρές αναμενόμενες συχνότητες
η ακριβής δοκιμασία Fisher. Αν και η μέ‐
θοδος είναι διαφορετική ως προς την
αρχή της από οποιαδήποτε άλλη που
έχει περιγραφεί στο κεφάλαιο αυτό, βα‐
σίζεται και αυτή στα σύνολα των συχνο‐
τήτων που παρατηρήθηκαν σε σειρές
και στήλες. Η μέθοδος συνίσταται στην
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αξιολόγηση της πιθανότητας που σχετί‐
ζεται με όλους τους δυνατούς πίνακες
2x2 που έχουν τα ίδια σύνολα σειρών
και στηλών με τα δεδομένα που παρα‐
τηρήθηκαν, κάνοντας την παραδοχή ότι
η μηδενική υπόθεση αληθεύει. Όπως και
πριν, η μηδενική υπόθεση εδώ είναι ότι
οι μεταβλητές των σειρών και των στη‐
λών είναι άσχετες. Ο μαθηματικός τύ‐
πος για τον υπολογισμό κάθε πιθανότη‐
τας είναι μάλλον περίπλοκος, γι αυτό ο
υπολογισμός γίνεται πολύ καλύτερα με
τη κατάλληλου προγράμματος στον
Η/Υ.
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