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Meta ανάλυση

• Πρόκειται για μία ανάλυση που συνδυάζει τα 
αποτελέσματα πολλών επιμέρους ερευνών

• Η βασική αρχή πίσω από τις μετα-αναλύσεις είναι ότι 
εννοιολογικά υπάρχει μια «κοινή» αλήθεια πίσω από 
όλες τις παρόμοιες επιστημονικές μελέτες, η οποία 
μετρήθηκε με κάποιο σφάλμα στις μεμονωμένες 
μελέτες.

• Ο στόχος είναι τότε να προκύψει μια συγκεντρωτική 
εκτίμηση πλησιέστερη στην άγνωστη «κοινή» αλήθεια, 
με βάση τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτό αυτό 
το σφάλμα. 



Meta ανάλυση

• Ενίσχυση της ισχύος και πιο συμπαγείς εκτιμήσεις 
σημείων και διαστημάτων 

• Κατά την πραγματοποίηση μιας μετα-ανάλυσης, ο 
ερευνητής επιλέγει πώς θα αναζητήσει τις μελέτες, 
αν θα θέσει αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή 
τους, την αντιμετώπιση των ελλειπουσών 
δεδομένων, την ανάλυση των δεδομένων και ποια 
πολιτική θα εφαρμόσει για την βιβλιογραφική 
μεροληψία



Βήματα σε μια μετα-ανάλυση
Τα γενικά βήματα είναι τα εξής:

• Σχηματισμός του ερευνητικού ερωτήματος (π.χ. 
Πληθυσμός, Παρέμβαση, Αποτέλεσμα).

• Βιβλιογραφική αναζήτηση

• Επιλογή των μελετών 
- με ποιοτικά κριτήρια (π.χ. τα δείγματα να 

σχηματίστηκαν με τυχαιοποιημένο τρόπο ή η 
παρέμβαση να έγινε με blind μέθοδο)

- Συγκεκριμένα αντικείμενα (πολύ αυστηρά 
περιγεγραμμένα)

- Με συμμετοχή μη δημοσιευμένων εργασιών ή όχι



Βήματα σε μια μετα-ανάλυση

• Επιλογή των εξαρτημένων μεταβλητών και 
εκτίμηση του efect size (μετράει την ισχύ)

• Επιλογή ενός meta ανάλυσης μοντέλου (fied 
efect or random efects meta-analysis,….)

• Εξέταση των πηγών ετερογένειας μεταξύ των 
μελετών (subgroup analysis or meta-regression)



μετα-ανάλυση  -  efect size
• Είναι ένα μέγεθος που μετράει την ισχύ ενός 

φαινομένου (π.χ. συντελεστής συσχέτισης, 
προσδιορισμού, παλινδρόμησης, διαφορά μέσων, 
σχετική πιθανότητα κλπ)

• Στη meta ανάλυση που έχει σκοπό να συνδυάσει πολλά 
efect size, το τυπικό σφάλμα (standard error) των efect 
size είναι ένα κρίσιμο μέγεθος

• Πιο σημαντικές είναι οι μελέτες με περισσότερα άτομα, 
ως μέγεθος δείγματος διότι έχουν πιο μικρές 
μεταβλητότητες 

• Στις ιατρικές μελέτες ενδιαφέρει το μέγεθος της 
επίδρασης της παρέμβασης (size of treatment efect)



μετα-ανάλυση   -   efect size
Συσχετίσεις Διαφορές μέσων Κατηγορικές 

μεταβλητές

correlaton coefcient standardized mean diference 
between two populatons 

Phi coefcient

Coefcient of 
determinaton

Cohen's d Cramer’s V

Eta-squared (η2) Glass' Δ Cohen's w

Omega-squared (ω2) Hedges' g Odds rato

Cohen's ƒ2 Ψ, root-mean-square standardized 
efect

Relatve risk

Cohen's q Mahalanobis distance Cohen's h



μετα-ανάλυση   -  Μέθοδοι & 
μοντέλα

aggregate data Individual partcipant data

Fixed efects model Frequentst multvariate framework

Random efects model Generalized pairwise modelling 
framework

IVhet model

Quality efects model

Network meta-analysis methods

Bayesian framework



μετα-ανάλυση

   Eiercise-Based Interventons for Injury 
Preventon in Tackle Collision Ball Sports: A 
Systematc Review

    N Sewry et al. , Sports Med. 2017 Feb 28



Ανάλυση επιβίωσης (Survival analysis)

• Mahmood A., 2014,  4,8%

• Η διερευνώμενη μεταβλητή είναι ο χρόνος μέχρι την 
έλευση ενός τελικού αποτελέσματος (π.χ. η υποτροπή 
ενός νοσήματος)

• Ο χρόνος μέχρι την έλευση του τελικού 
αποτελέσματος προσμετράται από ένα αρχικό 
γεγονός (π.χ. η εφαρμογή μιας θεραπευτικής αγωγής)



Ανάλυση επιβίωσης 

Γιατί η ανάλυση επιβίωσης και όχι μία άλλη στατιστική 
μέθοδος;

- Για ορισμένα άτομα η χρονική περίοδος που 
επέρχεται το τελικό αποτέλεσμα παραμένει 
άγνωστος. Για άλλα όχι. Η διάκριση αυτή αποκλείει 
την χρήση απλούστερων αναλύσεων πχ. τον 
υπολογισμό  του μέσου όρου επιβίωσης

- Τα άτομα (πειραματικές ομάδες) δεν εισέρχονται όλα 
την ίδια χρονική στιγμή στη μελέτη π.χ. σε μια 
επιδημιολογική μελέτη ο χρόνος υπολογίζεται από τη 
στιγμή εκδήλωσης του αρχικού γεγονότος, 
ανεξάρτητα από το χρόνο εκκίνησης της μελέτης



Ανάλυση επιβίωσης 

Τρεις είναι οι κυριότερες τεχνικές:

-Οι πίνακες επιβίωσης

-Οι εκτιμητές Kaplan-Meier

-το υπόδειγμα του Coi



Οι πίνακες επιβίωσης-Ανάλυση επιβίωσης 

• Υποδιαιρείται η περίοδος παρακολούθησης 
μιας μελέτης σε μικρότερα διαστήματα του 
ιδίου εύρους

• Για κάθε διάστημα υπολογίζεται η πιθανότητα 
πραγματοποίησης του γεγονότος

•  Από τις επιμέρους πιθανότητες επιβίωσης 
κάθε διαστήματος εκτιμάται η συνολική 
(αθροιστική) πιθανότητα πραγματοποίησης 
του τελικού αποτελέσματος για οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο της περιόδου παρακολούθησης



Οι πίνακες επιβίωσης-Ανάλυση επιβίωσης 

Οι σημαντικότερες ποσότητες της ανάλυσης :

     : η πιθανότητα μη πραγματοποίησης του τελικού 
γεγονότος κατά το διάστημα    (proporton surviving)

       : η αθροιστική πιθανότητα επιβίωσης 
(cumulatve proporton surviving at end of interval) 
που οι τιμές αυτής της ποσότητας ορίζουν την 
κατανομή επιβίωσης (survival functon)  

             : το τυπικό σφάλμα της συνάρτησης 
επιβίωσης (Std. error of cumulatve proporton 
surviving at end of interval
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Οι πίνακες επιβίωσης-Ανάλυση επιβίωσης 

Χρησιμοποιείται επίσης:

- ο Διάμεσος χρόνος επιβίωσης, ήτοι όταν το τελικό 
γεγονός έχει προκύψει για τις μισές παρατηρήσεις 
μιας μελέτης (όταν η συνάρτηση επιβίωσης παίρνει 
την τιμή 0,5)

- Η σύγκριση δύο ή περισσοτέρων κατανομών 
επιβίωσης μέσω της μη παραμετρικής γενικευμένης 
δοκιμασίας του Wilcoion (generalized Wilcoion test ή 
Gehan test) η οποία ελέγχει την μηδενική υπόθεση ότι 
οι δειγματικές κατανομές επιβίωσης των 
συγκρινόμενων ομάδων προέρχονται από την ίδια 
πληθυσμιακή κατανομή



Εκτιμητές Kaplan-Meier
Ανάλυση επιβίωσης 

• Υπολογίζει την πιθανότητα πραγματοποίησης του 
τελικού γεγονότος όχι σε ισομήκη χρονικά 
διαστήματα, αλλά σε κάθε χρονικό σημείο που 
προκύπτει ένα τελικό γεγονός

• Γίνεται η παραδοχή ότι η επιμέρους πιθανότητα 
επιβίωσης για κάθε διάστημα είναι ανεξάρτητη των 
πιθανοτήτων επιβίωσης των προηγουμένων 
διαστημάτων.  Επομένως η αθροιστική πιθανότητα 
μπορεί να υπολογιστεί με τον πολλαπλασιαστικό 
κανόνα των πιθανοτήτων για ανεξάρτητα γεγονότα



Εκτιμητές Kaplan-Meier
Ανάλυση επιβίωσης 

Οι σημαντικότερες ποσότητες της ανάλυσης :

•        : η αθροιστική πιθανότητα επιβίωσης από την 
αρχή της μελέτης μέχρι και το χρονικό σημείο  
(cumulatve proporton surviving at the tme)

•              : το τυπικό σφάλμα της συνάρτησης επιβίωσης 
(Std. error of cumulatve proporton surviving at the 
tme)

• Η αθροιστική συνάρτηση διακινδύνευσης (cumulatve 
hazard functon) H(t)=- ln S(t), ήτοι το άθροισμα όλων 
των τιμών του ρυθμού πραγματοποίησης του τελικού 
γεγονότος
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Εκτιμητές Kaplan-Meier
Ανάλυση επιβίωσης 

Χρησιμοποιείται επίσης:

• Ο Μέσος και ο Διάμεσος χρόνος επιβίωσης

• Η σύγκριση δύο ή περισσοτέρων κατανομών επιβίωσης 
μέσω των τριών διαδικασιών :

    - log rank test (Mantel-Coi)

    - test του Breslow

    - test του Tarone-Ware

    Για κάθε χρονικό σημείο υπολογίζεται η διαφορά των 
παρατηρούμενων από τις αναμενόμενες τιμές. Η διαφορά 
των μεθόδων έγκειται στη στάθμιση που χρησιμοποιεί η 
κάθε μία κατά το υπολογισμό των διαφορών



Υπόδειγμα του Coi-Ανάλυση επιβίωσης

• Όταν θέλουμε να εκτιμήσουμε την επιβίωση  σε 
συνάρτηση με άλλους παράγοντες (μεταβλητές), 
διαφόρων τύπων (κατηγορικές, διατεταγμένες , 
συνεχείς).

• Η λύση θα προέρχεται από την εφαρμογή μιας 
διαδικασίας τύπου παλινδρόμησης

• Το υπόδειγμα του Coi (Coi regression) ανήκει 
στην κατηγορία των γενικευμένων γραμμικών 
μοντέλων, όπως και λογαριθμική παλινδρόμηση 
(logistc regression)



Υπόδειγμα του Coi-Ανάλυση επιβίωσης

   Η εξαρτημένη μεταβλητή είναι η συνάρτηση 
επιβίωσης ή η συνάρτηση διακινδύνευσης

    Το      ονομάζεται συνάρτηση διακινδύνευσης 
αναφοράς (baseline hazard functon) και είναι μία 
ποσότητα που εξαρτάται από τη χρονική στιγμή 
που υπολογίζεται η συνάρτηση διακινδύνευσης.

   Η μεταβλητή Χ ονομάζεται μεταβλητή ανεξάρτητη 
του χρόνου (tme-constant covariate).
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Υπόδειγμα του Coi-Ανάλυση επιβίωσης

• Αν       τότε           , ο ρυθμός διακινδύνευσης 
αυξάνει

                τότε           , ο ρυθμός διακινδύνευσης 
μειώνεται

               ο ρυθμός διακινδύνευσης αμετάβλητος

• Για την εύρεση των συντελεστών παλινδρόμησης 
και τον έλεγχο του υποδείγματος 
χρησιμοποιούνται ανάλογες  τεχνικές που 
εφαρμόζονται στην λογαριθμική παλινδρόμηση (ο 
λόγος των μέγιστων τιμών της συνάρτησης 
πιθανοφάνειας)

0kb 1kbe
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Ανάλυση επιβίωσης

   “Statstcal modelling for recurrent events: an 
applicaton to sports injuries”

 Shahid Ullah, Tim J. Gabbet, Caroline F. Finch

  Britsh journal of Sports Medicine, September 
2014 - Volume 48 - 17



παλινδρόμηση

Η παλινδρόμηση είναι μια ευρέως 
χρησιμοποιούμενη στατιστική τεχνική 
μοντελοποίησης για την έρευνα της συσχέτισης 
μεταξύ μίας εξαρτώμενης μεταβλητής και μιας ή 
περισσότερων ανεξάρτητων μεταβλητών

Η παλινδρόμηση προϋποθέτει ότι τα σχετικά 
δεδομένα ταιριάζουν με μερικά γνωστά είδη 
συνάρτησης και μετά καθορίζει την καλύτερη 
συνάρτηση αυτού του είδους που μοντελοποιεί 
τα δεδομένα που έχουν δοθεί



Απλή γραμμική παλινδρόμηση

    Y = f (X )

Πόσο «καλή» είναι η ευθεία ελαχίστων τετραγώνων;

Συντελεστής προσδιορισμού (coefcient of determinaton) και 
τυπικό σφάλμα της εκτίμησης (standard error of the estmate).

Έλεγχος του υποδείγματος με τη χρήση της ανάλυσης διακύμανσης

Y = α + β  X + ε⋅ Οι άγνωστοι της εξίσωσης που είναι τα α και β 
 βρίσκονται με την μέθοδο των ελαχίστων 
τετραγώνων 



Απλή γραμμική παλινδρόμηση
• Γραμμικότητα (Linearity)

•  Ομοσκεδαστικότητα-Σταθερότητα Διασποράς (Homoscedastcity -Variance 
Stability). Παραβίαση της ομοσκεδαστικότητας στο σχήμα.

• Κανονικότητα (Normality)

•  Ανεξαρτησία (Independence). Οι τιμές της Υ που αντιστοιχούν στα διάφορα 
επίπεδα της Χ είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους (εξαρτημένα Υ εμφανίζονται 
συνήθως όταν παίρνουμε παρατηρήσεις από την ίδια πειραματική μονάδα 
σε διαφορετικές χρονικές στιγμές).



Απλή γραμμική παλινδρόμηση

“Predictng Injury Severity among Muaythai 
Fighters Using Age, Fight Eiperience, 
Compettve Status and Fight Outcome”

Stephen J Strotmeyer

August 2017, Annals of Sports Medicine and 
Research



Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση

Οι άγνωστοι της εξίσωσης, ήτοι οι 
συντελεστές παλινδρόμησης, 
βρίσκονται και αυτοί, όπως στην απλή 
γραμμική παλινδρόμηση,  με την 
μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων 

21 ,,.... bba



Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση

Ο συντελεστής παλινδρόμησης βi της μεταβλητής Χi 

είναι η μέση μεταβολή της μεταβλητής Υ για μια 
μονάδα αύξησης της Χi, όταν οι γραμμικές σχέσεις 

των υπολοίπων μεταβλητών με την Υ και την Χi 

έχουν αφαιρεθεί.

Ένας συντελεστής παλινδρόμησης οποιασδήποτε 
μεταβλητής δεν δείχνει μόνο την επίδραση της εν 
λόγω μεταβλητής με την εξαρτημένη, αλλά και την 
πιθανή επίδραση οποιασδήποτε άλλης μεταβλητής 

η οποία είναι συσχετισμένη μαζί της. 



Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση

Οι συντελεστές Beta είναι οι συντελεστές της 
πολλαπλής παλινδρόμησης, όχι επί των αρχικών 
τιμών των μεταβλητών, αλλά επί των 
τυποποιημένων τιμών τους. 

Θεωρητικά  αν δεν υπάρχουν συσχετίσεις μεταξύ 
των ανεξάρτητων μεταβλητών Χ, όσο μεγαλύτερη 
είναι η τιμή Beta τόσο μεγαλύτερη είναι η επίδραση 
της αντίστοιχης ανεξάρτητης μεταβλητής στην 
εξαρτημένη



Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση

Το τυπικό σφάλμα του εκτιμητή παλινδρόμησης (Standard error 
of the estmate) αποτελεί έναν δείκτη που μας πληροφορεί  
πόσο μακριά είναι κατανεμημένες οι τιμές της εξαρτημένης 
μεταβλητής Υ (παρατηρούμενες τιμές) από το εκτιμούμενο 
υπερπλάνο (ευθεία, επίπεδο, κλπ.) (προβλεπόμενες τιμές Υ΄)

Ο συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού R2 εκτιμά την ισχύ 
της σχέσης μεταξύ της εξαρτημένης μεταβλητής Υ και των 
ανεξάρτητων μεταβλητών Χi και εκφράζει  το ποσοστό της 

διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής Υ, που ερμηνεύεται 
από τις ανεξάρτητες μεταβλητές Χi 



Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση

Δύο είναι οι βασικοί έλεγχοι που θα πρέπει να γίνουν:

α) Για να αποφασιστεί κατά πόσο μια ανεξάρτητη 
μεταβλητή Χi  θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο γραμμικό 

μοντέλο. Ο έλεγχος πραγματοποιείται με τη βοήθεια του t-
test και του  τυπικού σφάλματος εκτιμητή παλινδρόμησης 

β) Κατά πόσο το συγκεκριμένο γραμμικό μοντέλο είναι 
κατάλληλο για να εκφράσει τα αρχικά δεδομένα. Ο έλεγχος 
πραγματοποιείται με τη βοήθεια της ανάλυσης 
διακύμανσης και του συντελεστή πολλαπλού 
προσδιορισμού 



Λογαριθμική παλινδρόμηση
 (logistc regression)

Η λογαριθμική (ή λογιστική) παλινδρόμηση ερευνά 
το μη γραμμικό αποτέλεσμα μίας εξαρτημένης 
κατηγορικής δίτιμης μεταβλητής αναφορικά με τη 
δράση πολλών ανεξάρτητων μεταβλητών.

Διαφέρει από την πολλαπλή παλινδρόμηση στο ότι 
απ’ ευθείας προβλέπει την πιθανότητα της 
εμφάνισης ενός γεγονότος.
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Λογαριθμική παλινδρόμηση

    Η έννοια των συντελεστών:

    Όταν η ανεξάρτητη μεταβλητή Xi αυξηθεί κατά μία μονάδα 

(και εφόσον οι υπόλοιπες μεταβλητές παραμένουν 
σταθερές) η σχετική πιθανότητα πραγματοποίησης του 
γεγονότος πολλαπλασιάζεται κατά eb

i

    Όταν bi>0 , τότε ο eb
i >1, δηλαδή η σχετική πιθανότητα 

αυξάνει

    Όταν bi<0 , τότε ο eb
i <1, δηλαδή η σχετική πιθανότητα 

μειώνεται

    Όταν bi=0 , τότε ο eb
i =1, δηλαδή η σχετική πιθανότητα 

παραμένει ίδια



Λογαριθμική παλινδρόμηση

    Ενώ στην πολλαπλή παλινδρόμηση 
χρησιμοποιείται η μέθοδος των «ελαχίστων 
τετραγώνων», που ελαχιστοποιεί την απόκλιση 
της προβλεπόμενης από την πραγματική τιμή της 
εξαρτημένης μεταβλητής, η λογαριθμική 
παλινδρόμηση χρησιμοποιεί τη μέθοδο «της 
μεγίστης πιθανοφανείας» (maiimum likelihood) 
ώστε να προσδιορίσει «τους πλέον όμοιους»  
εκτιμητές των συντελεστών



Λογαριθμική παλινδρόμηση

kk xbxbxba
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Πιθανότητα εμφάνισης ενός γεγονότος



Λογαριθμική παλινδρόμηση

    Οι δύο βασικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται στην 
λογαριθμική παλινδρόμηση (όπως και στις γραμμικές 
παλινδρομήσεις) είναι:

    α) Να αποφασιστεί κατά πόσο μια ανεξάρτητη      
μεταβλητή Χi  θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο γραμμικό 

μοντέλο. Ο έλεγχος πραγματοποιείται με τη βοήθεια του 
κριτηρίου του Wald

β) Κατά πόσο το συγκεκριμένο γραμμικό μοντέλο είναι 
κατάλληλο για να εκφράσει τα αρχικά δεδομένα. Ο έλεγχος 
πραγματοποιείται με τη βοήθεια του λόγου των μέγιστων 
τιμών της συνάρτησης πιθανοφάνειας (μοιάζει με τον 
συντελεστή προσδιορισμού της γραμμικής παλινδρόμησης) ή  
του συντελεστή του Nagelkerke ή του R2  των Coi και Snell



Πολλαπλή και λογαριθμική παλινδρόμηση

“The Epidemiology of Sports-Related Head Injury 
and Concussion in Water Polo”

Robert Blumenfeld, Jessica C. Winsell, James Hicks, 
Steven Small

June 2016,  Fronters in Neurology, Vol. 7



Παραγοντικές αναλύσεις
(factorial analysis)

    Σκοπός των παραγοντικών αναλύσεων είναι να 
καταδειχθούν οι συσχετίσεις που υπάρχουν 
μεταξύ των μεταβλητών που περιγράφουν ένα 
φαινόμενο

   Αυτό επιτυγχάνεται προβάλλοντας τις 
συντεταγμένες των μεταβλητών (στήλες) ή (και) 
των ατόμων (γραμμών) σε νέους κατανοητούς 
χώρους (παραγοντικός χώρος) μικρότερων 
διαστάσεων 



Παραγοντικές αναλύσεις

    Υπάρχουν πολλές παραγοντικές μέθοδοι:

    Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (Analysis of Principal 
Components)

    Εφαρμόζεται σε δεδομένα που οι μεταβλητές είναι 
ποσοτικές. Πρόκειται για έναν μαθηματικό μετασχηματισμό 
που σκοπό έχει την εύρεση κοινών παραγόντων.

     Η ΑΚΣ εστιάζεται στην εξήγηση της διακύμανσης

     Επαναπροσδιορίζονται οι συντεταγμένες ενός συνόλου 
δεδομένων σε ένα  άλλο σύστημα συντεταγμένων, το οποίο 
θα είναι καταλληλότερο στην  επικείμενη ανάλυση 
δεδομένων. 

      

    



Παραγοντικές αναλύσεις - ΑΚΣ
    Αυτές οι νέες συντεταγμένες είναι το  αποτέλεσμα ενός 

γραμμικού συνδυασμού προερχόμενου από τις αρχικές 
μεταβλητές και εκπροσωπούνται σε ορθογώνιο άξονα, 
διατηρώντας μια φθίνουσα σειρά όσο αφορά στη τιμή 
της διακύμανσής τους.

     Για το λόγο αυτό, το πρώτο κύριο συστατικό (principal 
component) διατηρεί περισσότερες πληροφορίες 
δεδομένων (μεγαλύτερη διακύμανση) σε σύγκριση με 
το δεύτερο το οποίο δεν διατηρεί πληροφορίες οι 
οποίες έχουν εισέλθει νωρίτερα (στο πρώτο 
συστατικό). Τα principal components δεν συσχετίζονται.



Παραγοντικές αναλύσεις

   

   Factor analysis (παραγοντική μέθοδος)   

   Η παραγοντική ανάλυση είναι μια στατιστική μέθοδος 
που έχει σκοπό να βρει κοινούς παράγοντες, ανάμεσα 
σε μια ομάδα μεταβλητών. 

    Εκφράζοντας αυτούς τους παράγοντες μπορούμε:

    -Να μειώσουμε τις διαστάσεις του προβλήματος

    - Να δημιουργήσουμε νέες μεταβλητές

    - Να εξηγήσουμε τις συσχετίσεις που υπάρχουν στα 
δεδομένα οι οποίες οφείλονται στην ύπαρξη των 
κοινών παραγόντων



Παραγοντικές αναλύσεις - ΠΑ
    Στην παραγοντική ανάλυση σημαντικό είναι να 

υπάρχουν συσχετίσεις.  Γι’ αυτό το σκοπό 
παρατηρούμε τις συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών 
(απαιτούνται μεγάλες) και τους μερικούς συντελεστές 
συσχέτισης (μικρές). Το ΚΜΟ test και το Bartlet’s test 
μας πληροφορεί αν η συνολική συσχέτιση είναι η 
προσήκουσα για την ανάλυση.

   Με το μέτρο της δειγματικής καταλληλότητας 
(measure of sampling adequacy) εξετάζουμε μία μία 
τις μεταβλητές κατά πόσο είναι κατάλληλες για να 
χρησιμοποιηθούν στην ανάλυση (τιμές κοντά στο 1 
είναι κατάλληλες)



Παραγοντικές αναλύσεις - ΠΑ

  Πόσοι παράγοντες θα πρέπει να εξαχθούν;

    Υπάρχουν διάφορα κριτήρια 

   π.χ. Gutman - Kaiser που επιλέγει όσους 
παράγοντες έχουν ιδιοτιμή >1, 

    Scree plots test

     …….



Παραγοντικές αναλύσεις - ΠΑ

Βήματα:

• Επιλέγουμε και μετράμε ένα σετ μεταβλητών

• Δημιουργούμε ένα πίνακα συσχετίσεων 
(correlaton matrii) 

• Επιλέγουμε τη μέθοδο «εξαγωγής» των 
παραγόντων. Την μέθοδο κυρίων  συνιστωσών ή 
την μέθοδο μεγίστης πιθανοφάνειας

• Επιλέγουμε τη μέθοδο περιστροφής των 
παραγόντων

• Ερμηνεύουμε τους παράγοντες που προκύπτουν



Παραγοντικές αναλύσεις - ΠΑ

    Η περιστροφή των παραγόντων είναι απαραίτητη 
για την ευκολότερη ερμηνεία των παραγόντων

• Ορθογώνια περιστροφή (orthogonal) αν γνωρίζουμε 
ότι οι παράγοντες θα είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους

     Varimai, Quartmai, Equamai

• Πλάγια περιστροφή (oblique) όταν υποθέτουμε ότι 
οι παράγοντες που θα προκύψουν συσχετίζονται 
μεταξύ τους

    Direct oblimim, Promai, Quartmim



Παραγοντικές αναλύσεις - ΠΑ

   Τα βασικά εργαλεία για την ερμηνεία της 
ανάλυσης είναι:

   - Η φόρτιση (factor loading) των αρχικών 
μεταβλητών πάνω στους παράγοντες (νέες 
μεταβλητές) που είναι δείκτης συσχέτισης της 
παλιάς και της νέας μεταβλητής

   -  Communality που είναι το ποσοστό της 
διακύμανσης της μεταβλητής (παλιάς) που 
εξηγείται από τους παράγοντες



Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση
(confrmatory factor analysis)

 

    Χρησιμοποιείται για να ελέγξει πόσο 
καλά οι μετρήσιμες μεταβλητές 
αναπαριστούν κάποια  δομή, την 
οποία προκαθορίζει ο ερευνητής.

    Προκαθορίζει δηλαδή, τον αριθμό 
των παραγόντων και ποια μεταβλητή 
 σχετίζεται με ποια λανθάνουσα 
μεταβλητή (παράγοντες).

    Η ΕΠΑ επιβεβαιώνει ή απορρίπτει 
κάποια θεωρία

   



Διερευνητική και Επιβεβαιωτική Παραγοντική Ανάλυση

«An Approach to Sport Injury Trait Aniiety:

Scale Constructon and Structure Analysis»

Jens Kleinert

European Journal of Sport Science,

 vol. 2, issue 3, 2002



Παραγοντική ανάλυση αντιστοιχιών
(correspondence factorial analysis)

    Παρόμοια τεχνική με την Ανάλυση 
κυρίων Συνιστωσών, έχουσα τον ίδιο 
σκοπό, ήτοι την ανάδειξη  κοινών 
παραγόντων από το σύνολο των 
μεταβλητών επαναπροσδιορίζοντας τις 
συντεταγμένες σ’ ένα άλλο σύστημα 
συντεταγμένων μικρότερων διαστάσεων 
και πιο κατανοητών.

    Η διαφορά τους έγκειται ότι η ΠΑΑ 
εφαρμόζεται σε ποιοτικά και ποσοτικά 
δεδομένα, καθώς και ότι επεξεργάζεται 
και προβάλει ταυτόχρονα τις γραμμές 
και τις κολόνες του πίνακα δεδομένων



Παραγοντική ανάλυση αντιστοιχιών

«Evaluaton of trauma paterns in blast injuries 
using multple correspondence analysis»

Marie Christne Dussault, Martn Smith, Ian 
Hanson

Physical Therapy in Sports, Octobre 2016, 
Volume 267, Pages 66–72



Διακριτή παραγοντική ανάλυση
(discriminate factor analysis)

    Χρησιμοποιείται για να καθορίσει αν ένα 
σύνολο ποσοτικών (ή και ποιοτικών) 
μεταβλητών μπορεί να επιδράσει στην 
πρόβλεψη να ενταχθεί ή όχι ένα άτομο 
σε κάποια ομάδα. Μ’ άλλα λόγια βρίσκει 
ποιες μεταβλητές συνεισφέρουν 
περισσότερο στον διαχωρισμό των 
ατόμων σε ομάδες, με τη δημιουργία 
ενός παραγοντικού άξονα που διαχωρίζει 
καλύτερα τα άτομα. 

    Στην περίπτωση αυτή οι ομάδες είναι 
προκαθορισμένες (λογαριθμική 
ανάλυση).



Διακριτή παραγοντική ανάλυση

“Physical ftness and sports skills in relaton to 
sports injuries. A four-year prospectve 
investgaton of sports injuries among physical 
educaton students”

Verstappen FT, Twellaar M, Hartgens F, van 
Mechelen W.

Internatonal journal of Sports Medicine, 1998 
Nov;19(8):586-91.



Αξιοπιστία και εγκυρότητα

• Η αξιοπιστία αφορά το κατά πόσο μια δοκιμασία (ή 
όργανο) αναδεικνύει το πραγματικό μέγεθος του υπό 
μέτρηση χαρακτηριστικού. Για παράδειγμα, κατά πόσο 
μια ζυγαριά μετρά το πραγματικό βάρος ενός 
αντικειμένου ή μια κλίμακα ευφυΐας το βαθμό 
ευφυΐας.

• Η αξιοπιστία είναι συνώνυμη της συνέπειας 
(consistency), όπως αυτή ορίζεται μέσω της 
επαναληπτικότητας (repeatability) και της 
αναπαραγωγισιμότητας (reproducibility) ενός 
αποτελέσματος.



Αξιοπιστία και εγκυρότητα

     Ο στόχος της εκτιμούμενης αξιοπιστίας είναι να 
προβλέψουμε πόση από την μεταβλητότητα των τιμών της 
δοκιμασίας οφείλεται σε λάθη της μέτρησης και πόση 
οφείλεται στη μεταβλητότητα των πραγματικών τιμών.

     Τέσσερες μέθοδοι έχουν αναπτυχθεί για την μέτρηση   της 
αξιοπιστίας: 

      Αξιοπιστία ελέγχου-επανελέγχου (test-retest reliability)

     Παράλληλων Μορφών (parallel forms)

     Τεχνική των δύο τμημάτων (split-half technique) και

     Δείκτης εσωτερικής συνέπειας του Cronbach (Cronbach’s 
α):



Αξιοπιστία και εγκυρότητα

• Ο δείκτης α, είναι ένας δείκτης της εσωτερικής συνέπειας 
ενός τεστ (internal consistency) και υπολογίζεται από τη 
συσχέτιση της κάθε ερώτησης του τεστ με την συνολική 
κλίμακα.

• Εκτιμάει τη μέση συσχέτιση ενός συνόλου μεταβλητών 
(items). Οι υψηλές τιμές συνιστούν κάποια συγκεκριμένη 
δομή

• Είναι συνάρτηση του αριθμού των μεταβλητών, της μέσης 
συνδιακύμανσης μεταξύ μεταβλητών (ανά ζεύγος) και της 
διακύμανσης του συνολικού σκορ των μεταβλητών 



Αξιοπιστία και εγκυρότητα

    Όταν ο ερευνητής μπορεί με βεβαιότητα 
να αποδώσει στην ανεξάρτητη 
μεταβλητή, τις παρατηρούμενες αλλαγές 
ή διαφορές της εξαρτώμενης μεταβλητής 
και όταν ο ερευνητής μπορεί να 
αποκλείσει άλλες εξηγήσεις (ή αντίθετες 
υποθέσεις), τότε το αιτιώδες 
συμπέρασμα λέγεται ότι είναι εσωτερικά 
έγκυρο (internal validity) 



Αξιοπιστία και εγκυρότητα

    Επιτυγχάνεται μόνο με τον πολύ καλό 
πειραματικό σχεδιασμό (π.χ. τυχαιοποίηση, 
τυχαία κατανομή της παρέμβασης και των 
ατόμων ή των ερευνητών, αξιόπιστα όργανα 
και διαδικασίες κλπ)

    Όμως οι περιορισμοί αυτοί μερικές φορές 
λειτουργούν εις βάρος της γενίκευσης, 
δηλαδή της εξωτερικής εγκυρότητας



Αξιοπιστία και εγκυρότητα

• Μια από τις πηγές παραβίασης της εσωτερικής 
εγκυρότητας είναι τα όργανα μέτρησης, τα οποία θα 
πρέπει να είναι αξιόπιστα και έγκυρα.

• Η εγκυρότητα ενός οργάνου απαντά στο ερώτημα  
«μετρά η δοκιμασία (το τεστ) αυτό που υποτίθεται 
ότι μετρά?».
– Εγκυρότητα όψης (face validity)

– Εγκυρότητα κατασκευαστική (construct validity)

–  Εγκυρότητα  περιεχομένου (content validity) και

– Εγκυρότητα  συμφωνίας (concurrent validity)

• Η εγκυρότητα ανιχνεύεται κυρίως με κάποια 
παραγοντική ανάλυση



Αξιοπιστία και εγκυρότητα

“Reliability, Validity, and Injury Predictve Value 
of the Functonal Movement Screen: A 
Systematc Review and Meta-analysis”

Nicholas A. Bonazza, Dallas Smuin, Cayce A. 
Onks and all.

The American Journal of Sports Medicine, April 
29, 2016



ανάλυση διακύμανσης

• Εξαρτημένη μεταβλητή         ποσοτική μεταβλητή

• Ανεξάρτητες (-η) μεταβλητές(-η)       ποιοτικές(-η) 
μεταβλητές (-η)

• Ερευνούμε για κύριες επιδράσεις και για την 
αλληλοεπίδραση

• Σε περίπτωση που τις βρούμε χρησιμοποιούμε τα 
tests πολλαπλών συγκρίσεων (post hoc test) και 
της απλής κύριας επίδρασης (simple main efect), 
αντίστοιχα 



ανάλυση διακύμανσης

Does water temperature infuence the 
performance of key survival skills?

Christophe Schnitzler,Chris  Buton, Ludovic 
Seifert, Geofrey Armbrust, James L. Crof, 

Scandinavian Journal of Medicine & Science in 
Sports, October 2017



Οδηγίες
statstcal guidelines 



Πειραματικός σχεδιασμός (eiperimental design)

Ο πειραματικός σχεδιασμός είναι ο σχεδιασμός 
οποιασδήποτε δοκιμασίας, που στοχεύει να 
περιγράψει ή να εξηγήσει τη μεταβλητότητα των 
πληροφοριών, υπό συνθήκες που υποτίθεται ότι 
αντανακλούν στην μεταβλητότητα

Ο σχεδιασμός πειραμάτων







Θεμελιώδη ζητήματα 
σχεδιασμού κλινικών δοκιμασιών

(Fundamental clinical trial design issues) 

• Τα περισσότερα λάθη στις κλινικές δοκιμασίες 
οφείλονται σε σχεδιαστικά λάθη

• Η στατιστική δεν μπορεί να τα διορθώσει



Κλινικές δοκιμασίες

• Ο στόχος των κλινικών δοκιμασιών είναι να 
προσδιοριστεί το αποτέλεσμα μιας παρέμβασης

• Τα αποτελέσματα μιας παρέμβασης 
απομονώνονται ελέγχοντας τα για μεροληψίες

• Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται 
τυχαιοποιημένες δειγματοληψίες



Το ερώτημα

• Ο σχεδιασμός κάθε κλινικής δοκιμασίας ξεκινά με 
μια πρώτη ερώτηση κλινικής έρευνας

• Η σαφήνεια και η κατανόηση του πρωταρχικού 
ερωτήματος μας βοηθάει να το 
ποσοτικοποιήσουμε και να το εκτιμήσουμε

• Εν συνεχεία διαπιστώνουμε την ύπαρξη 
επίδρασης της παρέμβασης είτε μέσω μηδενικών 
υποθέσεων και των εναλλακτικών τους, είτε 
μέσω εκτίμησης των διαστημάτων εμπιστοσύνης 
και σύγκρισή τους



Το ερώτημα
   Οι κλινικές δοκιμασίες ταξινομούνται (Evans, 2010) με 

βάση τους στόχους τους:

• Οι δοκιμασίες φάσης Ι έχουν μικρά μεγέθη δείγματος 
(π.χ. <20), περιλαμβάνουν συνήθως υγιείς 
συμμετέχοντες και χρησιμοποιούνται για τη 
διερεύνηση της φαρμακοκινητικής, της 
φαρμακοδυναμικής και της τοξικότητας.

• Οι δοκιμασίες φάσης ΙΙ διεξάγονται συνήθως για να 
διερευνηθεί η σχέση απόκρισης δόσης, να 
προσδιοριστεί η βέλτιστη δόση και να διερευνηθούν 
θέματα ασφάλειας.



Το ερώτημα

• Οι δοκιμασίες φάσης ΙΙΙ είναι γενικά μεγάλες 
έρευνες (δηλ. πολλοί συμμετέχοντες στη 
μελέτη) σχεδιασμένες να "επιβεβαιώνουν" την 
αποτελεσματικότητα μιας παρέμβασης 
(επιβεβαιωτικές δοκιμασίες ή καταχώρισης). 

• Οι δοκιμασίες φάσης IV διεξάγονται μετά την 
παρέμβαση. Γενικά είναι πολύ μεγάλες και 
συνήθως διεξάγονται από φαρμακευτικές 
εταιρείες για σκοπούς μάρκετινγκ



Το ερώτημα
• Για να απαντηθεί η ερευνητική ερώτηση θα 

πρέπει να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες 
αναλύσεις που θα υποστηρίξουν τον ερευνητικό 
ισχυρισμό

• Προκειμένου να διεξαχθούν οι κατάλληλες 
αναλύσεις θα πρέπει να συλλεχθούν τα δεδομένα 
με τον κατάλληλο τρόπο

• Προκειμένου να συλλεχθούν με τον κατάλληλο 
τρόπο τα δεδομένα θα πρέπει να αναπτυχθεί 
λεπτομερές σχέδιο για την συλλογή τους



Το ερώτημα
    

   Όταν το ερευνητικό ερώτημα καθοριστεί ο 
ερευνητής θα πρέπει να αξιολογήσει τα 

χαρακτηριστικά της νόσου, τις θεραπείες 
(παρεμβάσεις), τον πληθυσμό-στόχο και τα μέσα 

μέτρησης



Το ερώτημα

   Κάθε ασθένεια και η θεραπεία της έχει τα χαρακτηριστικά 
της.

Π.χ. τα νευρολογικά δεδομένα είναι:

α)μεγάλης διακύμανσης  (π.χ. γνωστικά αποτελέσματα)

β) υποκειμενικά (π.χ. πόνος, κόπωση, άγχος, κατάθλιψη)

γ) δεν έχουν καθιερωμένο ορισμό (π.χ. νευροπάθεια, άνοια)

δ) μπορεί να είναι μεγάλης διαστάσεως (π.χ., αποτελέσματα 
απεικόνισης νεύρων ή γονιδιωματικές πληροφορίες)

ε) συνθετικά αποτελέσματα (π.χ. π.χ. γνωστικά μέτρα, όργανα 
που αξιολογούν την κατάθλιψη ή την ποιότητα ζωής)



Το ερώτημα

• Μια δοκιμασία για την αξιολόγηση των 
θεραπειών για τον πόνο, απαιτεί οι ερευνητές 
να πρέπει να εξετάσουν την υποκειμενική και 
παροδική φύση του πόνου, την ανομοιογένεια 
της έκφρασης του πόνου, το φαινόμενο placebo 
που συχνά συναντάται στις δοκιμασίες του 
πόνου και την πιθανή χρήση συγχορηγούμενων 
και σωστικών φαρμάκων. 

• Ο σχεδιασμός πρέπει να προσαρμοστεί για να 
αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις.



Ελαχιστοποίηση μεταβλητότητας

   Η ελαχιστοποίηση των διακυμάνσεων είναι ένα 
θεμελιώδες στοιχείο του σχεδιασμού της 
κλινικής δοκιμασίας.

    Συνίσταται:

• στη κατασκευή συνεπών και ομοιόμορφων 
ορισμών των μεταβλητών (φαινομένων).

    Πολλές τέτοιες μεταβλητές είναι υποκειμενικές 
(π.χ. διάγνωση της νευροπάθειας ή της άνοιας)



Ελαχιστοποίηση μεταβλητότητας

• στη χρήση ενός κεντρικού εργαστηρίου 
για την εξάλειψη των διακυμάνσεων 
μεταξύ των δι-εργαστηριακών μετρήσεων

• στη δημιουργία εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων με σκοπό την 
τυποποιημένη αντιμετώπιση των 
συμμετεχόντων  



Τυχαιοποίηση και 
διαστρωμάτωση

   Εξαλείφει ουσιαστικά τη μεροληψία που 
σχετίζεται με την επιλογή θεραπείας.

   Η τυχαιοποίηση εξασφαλίζει αυτή την 
προσδοκία ισορροπίας για όλους τους 
παράγοντες (ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
συμμετεχόντων), ακόμη και αν οι παράγοντες 
είναι άγνωστοι ή μη μετρήσιμοι.



Τυχαιοποίηση και διαστρωμάτωση

   Οι δοκιμασίες χρησιμοποιούν συνήθως 
διαστρωματωμένη τυχαιοποιημένη 

δειγματοληψία  για να εξασφαλίσουν ότι οι 
ομάδες θεραπείας είναι ισορροπημένες σε 

σχέση με τις συσχετικές μεταβλητές.



Τυχαιοποίηση και διαστρωμάτωση

    Διατηρούμε την αναλογία σε κάθε ομάδα που 
καθορίζει η κάθε συγχυτική μεταβλητή π.χ. 
φύλο (τόσες γυναίκες όσοι άνδρες για κάθε 
ομάδα)

   Λαμβάνουμε υπόψη το μέγεθος του 
δείγματος με τον αριθμό των συγχυτικών 
μεταβλητών που ελέγχουμε



«τυφλή» επιλογή

Το blindness σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες στη 
μελέτη (αλλά και οι ερευνητές ή οι αξιολογητές) 

δεν γνωρίζουν την παρεχόμενη παρέμβαση, 
ούτως ώστε αυτή η γνώση να μην επηρεάζει τη 

συμπεριφορά τους



«τυφλή» επιλογή

• Συμμετέχοντες: Πιθανές προκατειλημμένες 
ψυχολογικές ή φυσικές αντιδράσεις στην 
παρέμβαση

• Ερευνητές:     πιθανή μεταφορά τάσεων στους 
συμμετέχοντες, εφαρμογή συμπληρωματικής  
αγωγής ή δόσης, να ενθαρρύνουν ή να 
αποθαρρύνουν την παραμονή τους στο 
πρόγραμμα

• Αξιολογητές:  πιθανές επιρροές στις εκτιμήσεις 
των αποτελεσμάτων



«τυφλή» επιλογή

single-blind (συμμετέχοντες), double-blind 
(συμμετέχοντες & Ερευνητές) και triple-blind 
(συμμετέχοντες, Ερευνητές &  Αξιολογητές)

Open label χωρίς «τυφλή» επιλογή

Το blinding δεν έχει νόημα πάντοτε 

π.χ. επεμβάσεις που έχουν τα χαρακτηριστικά 
της οσμής ή της γεύσης, αλλεργικές αντιδράσεις 

Ή double-blind σε μια χειρουργική παρέμβαση



«τυφλή» επιλογή

Οι ερευνητές θα πρέπει να δηλώσουν ρητά: 

- αν μια έρευνα πραγματοποιείται με blinding 
διαδικασία, 

- πως και ποιος ήταν «τυφλός», 

- τους λόγους αν δεν πραγματοποιήθηκε το  
blinding και 

- αν ήταν πετυχημένη η διαδικασία



«εικονική» δοκιμασία (placebos)

    Ως «εικονική» παρέμβαση ορίζεται μία 
παρέμβαση ψευδαίσθησης (χάπι, ένεση κλπ), που 
θεωρείται ως μία ενεργή παρέμβαση, με σκοπό 
την διατήρηση της «τυφλής» επιλογής.

   Δεν περιέχει δραστικό συστατικό για τη θεραπεία 
της υποκείμενης νόσου ή του συνδρόμου, αλλά 
χρησιμοποιείται σε κλινικές δοκιμές ως έλεγχος 
του φυσικού ιστορικού της νόσου και των 
ψυχολογικών επιδράσεων.

   



«εικονική» δοκιμασία (placebos)

• μερικές φορές μπορεί να είναι δαπανηρή η λήψη

• όμως, αν και δεν έχει δραστικότητα για την 
πάθηση που θεραπεύεται, μπορεί να προσφέρει 
εντυπωσιακά αποτελέσματα θεραπείας, κυρίως 
σε παθήσεις που το σύμπτωμα είναι 
υποκειμενικό (π.χ. πόνος, κατάθλιψη, άγχος κλπ)

• Δεν εφαρμόζεται σε όλες τις έρευνες (π.χ. 
χειρουργικές επεμβάσεις) 



Επιλογή της ομάδας ελέγχου  (control group)

• Η ομάδα ελέγχου παρέχει στοιχεία για το τι θα 
συνέβαινε στους συμμετέχοντες εάν δεν είχαν 
υποβληθεί σε θεραπεία ή είχαν λάβει διαφορετική 
παρέμβαση.

• Υπάρχουν τρεις κύριοι τύποι ομάδων ελέγχου: 1) 
ιστορικές 2) εικονικές και 3) ενεργητικές.



Επιλογή της ομάδας ελέγχου

• Εάν είναι επιθυμητό να παρουσιαστεί κάποια 
επίδραση, τότε οι έλεγχοι με εικονικό 
φάρμακο είναι οι πιο αξιόπιστοι και πρέπει να 
θεωρηθούν ως η πρώτη επιλογή

• Εάν είναι επιθυμητό να αποδειχθεί η 
επίδραση της παρέμβασης ότι μειονεκτεί ή ότι 
υπερτερεί άλλων παρεμβάσεων, τότε μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ενεργητική ομάδα ελέγχου



Επιλογή της ομάδας ελέγχου

• Οι «ιστορικές» ομάδες ελέγχου λαμβάνονται από μελέτες 
που έχουν ήδη διεξαχθεί και δημοσιεύονται συχνά στην 
ιατρική βιβλιογραφία.

• Τα δεδομένα για αυτούς τους ελέγχους είναι εξωτερικά 
της σχεδιαζόμενης δοκιμασίας τα οποία συγκρίνονται με 
αυτά της σχεδιαζόμενης

• Είναι μια ελκυστική επιλογή από πλευράς κόστους και 
απόδοσης

• Το μειονέκτημα των δοκιμών που χρησιμοποιούν 
ιστορικούς ελέγχους είναι ότι πρόκειται για μη 
τυχαιοποιημένες μελέτες 



Επιλογή της ομάδας ελέγχου

• Όταν τα ιστορικά δεδομένα είναι πολύ 
αξιόπιστα, καλά τεκμηριωμένα και άλλες 
ασθένειες και συνθήκες θεραπείας δεν έχουν 
αλλάξει από την ιστορική δοκιμασία, τότε 
μπορούν να ληφθούν υπόψη

• Οι έλεγχοι με ιστορικές ομάδες ελέγχου έχουν 
γίνει συνηθισμένοι στις δοκιμές συσκευών 
όταν η εικονική παρέμβαση δεν είναι εφικτή



Επιλογή της ομάδας ελέγχου

• Μία ενεργητική ομάδα ελέγχου είναι μια 
ενεργή παρέμβαση που έχει συχνά δείξει 
αποτελεσματικότητα για τη θεραπεία της υπό 
μελέτης ασθένειας

• Συνήθως είναι μια σταθερή θεραπεία της 
ασθένειας



Επιλογή της ομάδας ελέγχου
• Μία ενεργητική ομάδα ελέγχου και μία εικονική 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα και 
να παρέχουν χρήσιμα δεδομένα 

     Π.χ. αν η νέα παρέμβαση δεν μπόρεσε να 
δείξει υπεροχή έναντι της εικονικής, αλλά μια 
ενεργητική ομάδα ελέγχου ήταν σε θέση να 
αποδείξει την ανωτερότητα της έναντι της 
εικονικής, τότε αυτό μπορεί να είναι απόδειξη 
ότι η νέα παρέμβαση δεν είναι αποτελεσματική.



Επιλογή του πληθυσμού και κριτήρια εισόδου

    Στόχος μιας παρέμβασης είναι να αφορά όσον το 
δυνατό μεγαλύτερους πληθυσμούς (εξωτερική 
εγκυρότητα).

• Πρώιμες φάσεις: η παρέμβαση απευθύνεται σε 
ομογενείς πληθυσμούς (μικρή διακύμανση)

• Προχωρημένες φάσεις: η παρέμβαση δοκιμάζεται σε 
ετερογενείς πληθυσμούς, άρα σε μεγαλύτερους 
πληθυσμούς (με αυξημένη την διακύμανση) με 
αποτέλεσμα να υπάρχουν πιο «χαλαρά» κριτήρια 
εισόδου



Επιλογή του πληθυσμού και κριτήρια εισόδου

   -Κατά την επιλογή των κριτηρίων εισόδου (κατηγορίες 
πληθυσμών) προέχει η ασφάλεια του συμμετέχοντα

   -Επίσης ο βαθμός συγκέντρωσης στην δοκιμασία

    -Άλλες φορές τα «κριτήρια εισόδου» είναι πιο χαλαρά. 
Π.χ. σε μια σπάνια ασθένεια ή όταν υπάρχουν 
εναλλακτικές μορφές παρέμβασης ή όταν το χρονικό 
πλαίσιο είναι επιτακτικό

    Όσο περισσότερα κριτήρια εισόδου τόσο μεγαλύτερη 
η διασπορά τιμών, άρα μεγαλύτερη πιθανότητα για 
μεροληψία



Τελικά σημεία (endpoints)

   

   Στις κλινικές ερευνητικές δοκιμασίες ως κλινικό 
τελικό σημείο αναφέρεται η εμφάνιση μιας 
ασθένειας, ενός συμπτώματος ή ενός σήματος 
που αποτελεί έναν από τους στόχους της 
δοκιμασίας



Τελικά σημεία

   Το τελικό σημείο καθορίζει άμεσα την συλλογή 
  των δεδομένων και θα πρέπει να είναι 

κλινικά ορατό, εξηγήσιμο, ευαίσθητο στην 
επίδραση της παρέμβασης, πρακτικό και 

εύκολα μετρίσιμο, ει δυνατόν με 
αντικειμενικό τρόπο 



Τελικά σημεία

• Συνεχή τελικά σημεία (π.χ. πόνος σε μία κλίμακα)

• Κατηγορικές (π.χ. εμφανίζεται ή όχι το 
σύμπτωμα) και

• Χρονικές, δηλαδή πότε θα εμφανιστεί το τελικό 
σημείο (π.χ. θάνατος)

   Επίσης υπάρχουν τα υποκειμενικά (άγχος, 
ποιότητα ύπνου) και τα αντικειμενικά (θάνατος) 
τελικά σημεία



Τελικά σημεία

• Σύνθετα τελικά σημεία έχουμε όταν μερικά 
τελικά σημεία συνθέτουν ένα, που τελικά αυτό 
λαμβάνεται υπόψη

• Τα πλεονεκτήματα των σύνθετων τελικών 
σημείων είναι ότι μπορούν να οδηγήσουν σε έναν 
πιο ολοκληρωμένο χαρακτηρισμό των 
αποτελεσμάτων παρέμβασης, καθώς μπορεί να 
υπάρχει ενδιαφέρον για περισσότερα του ενός.



Τελικά σημεία

• Τα σύνθετα τελικά σημεία βοηθούν στην αύξηση 
της ισχύος και στην μείωση του δειγματικού 
μεγέθους, ιδιαίτερα σε δοκιμασίες που η συλλογή 
δεδομένων σταματά με την εμφάνιση κάποιου 
γεγονότος

• Τα σύνθετα τελικά σημεία μπορούν επίσης να 
βοηθήσουν στην αποφυγή του πολλαπλού 
προβλήματος της αξιολόγησης πολλών τελικών 
σημείων μεμονωμένα



Τελικά σημεία
• Η σημαντικότητα που εμφανίζεται στα σύνθετα 

τελικά σημεία δεν συνεπάγεται αναγκαστικά τη 
σημαντικότητα των επιμέρους τελικών σημείων 
ούτε η σημαντικότητα των επιμέρους 
συνεπάγεται αναγκαστικά τη σημαντικότητα στο 
σύνθετο τελικό σημείο

• Προσοχή θέλει στην ερμηνεία και την αξιολόγηση 
των συμβάντων στα επιμέρους τελικά σημεία, 
ιδιαιτέρως όταν τα αποτελέσματα της 
παρέμβασης διαφέρουν



Τελικά σημεία

   Όταν χρησιμοποιούμε ένα σύνθετο τελικό 
σημείο,  θα πρέπει να εξετάσουμε:

 (i) το κατά πόσον τα επιμέρους τελικά σημεία  
έχουν παρόμοια σημασία,

(ii) αν τα επιμέρους τελικά σημεία συμβαίνουν 
με παρόμοια συχνότητα και

 (iii) εάν το αποτέλεσμα της θεραπείας είναι 
παρόμοια σε όλα τα επιμέρους τελικά σημεία.



Τελικά σημεία

• Ένα υποκατάστατο τελικό σημείο είναι ένα μέτρο 
που αποτελεί πρόβλεψη για το κλινικό γεγονός, 
αλλά χρειάζεται μικρότερο χρονικό διάστημα για να 
παρατηρηθεί.

• Το οριστικό τελικό σημείο συχνά μετρά το κλινικό 
όφελος, ενώ το υποκατάστατο τελικό σημείο 
παρακολουθεί την πρόοδο ή την έκταση της 
ασθένειας.

  π.χ. η αρτηριακή πίεση (ΥΤΣ) και το αιμορραγικό 
εγκεφαλικό (ΟΤΣ)



Τελικά σημεία
• Το ΥΤΣ θα πρέπει (ιδανικά) να δίνει τα ίδια 

συμπεράσματα με αυτά του ΟΤΣ

• Τα κριτήρια ορισμού του ΥΤΣ
α) το νέο τελικό σημείο (ΥΤΣ) να είναι προγνωστικό για 

το τελικό γεγονός

Β) τα αποτελέσματα της παρέμβασης να εμφανίζονται 
εξ ολοκλήρου 

• Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σημαντική 
συσχέτιση δεν συνεπάγεται απαραίτητα ότι ένας 
δείκτης θα είναι αποδεκτός ως υποκατάστατος.



Αποτροπή ελλειπόντων στοιχείων
(prevent missing data )

• Τα ελλείποντα στοιχεία είναι απειλή για την 
μεροληψία και την αξιοπιστία και εγκυρότητα 
μιας παρέμβασης

• Η αποτροπή τους συνίσταται σε απλές 
σχεδιαστικές κλινικές δοκιμασίες
–  Ευκολία στην τήρηση του πρωτοκόλλου 

– Απλές οδηγίες

– Οι εξετάσεις και οι αξιολογήσεις να μην είναι 
δυσάρεστες

– Οι φόρμες αναφοράς να είναι ξεκάθαρες και σύντομες



Μέγεθος δείγματος

    Υπερβολικά μεγάλα δείγματα είναι σπατάλη, ενώ 
τα μικρά δίνουν ασαφή αποτελέσματα.

    οι παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος του 
δείγματος είναι:
- η μηδενική υπόθεση

- το επίπεδο σημαντικότητας  α (η πιθανότητα να 
πραγματοποιήσουμε σφάλμα τύπου Ι)

- η πιθανότητα να πραγματοποιήσουμε σφάλμα τύπου ΙΙ 
(b) και η ισχύς (1-b)

- ο εκτιμητής μιας ποσότητας (συνήθως της τυπικής 
απόκλισης)



Μέγεθος δείγματος

   Το κατάλληλο μέγεθος το βρίσκουμε όταν  
ικανοποιηθούν οι δύο προϋποθέσεις:
- Εάν η μηδενική υπόθεση είναι αληθής τότε η 

πιθανότητα της εσφαλμένη απόρριψη της μηδενικής 
υπόθεσης να μην είναι μεγαλύτερη από το επιλεχθέν 
σφάλμα τύπου Ι (a)

- Εάν η εναλλακτική υπόθεση είναι αληθής τότε η 
πιθανότητα της εσφαλμένης αποδοχής να μην ξεπερνά 
το επιλεχθέν σφάλμα τύπου ΙΙ (ή ισοδύναμα η 
πιθανότητα της σωστής απόρριψης της μηδενικής 
υπόθεσης να είναι η επιλεχθείσα ισχύς)  



Μέγεθος δείγματος



Μέγεθος δείγματος

Σύμφωνα με τους Neuman & Bacon (1997)
- Για πληθυσμό <1000-2000 ατόμων, αρκεί το 30% του 

πληθυσμού

- Για πληθυσμό 10.000-100.000 ατόμων, αρκεί το 10% 
του πληθυσμού

- Για πληθυσμό 100.000-1.000.000 ατόμων, αρκεί το 1% 
του πληθυσμού

- Για πληθυσμό >1.000.000 ατόμων, αρκεί το 0,025% 
του πληθυσμού



Μέγεθος δείγματος
•    Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενδιάμεσες 

αναλύσεις για την αξιολόγηση της ακρίβειας αυτών 
των προϋποθέσεων

• Οι υπολογισμοί μεγέθους δείγματος ενδέχεται επίσης 
να πρέπει να προσαρμοστούν για τις περιπτώσεις μη 
τήρησης του πρωτοκόλλου και των ατόμων που 
εγκατέλειψαν την δοκιμασία.

   Γενικά, το δείγμα αυξάνει όταν έχουμε: χαμηλό 
σφάλμα τύπου Ι, χαμηλό σφάλμα τύπου ΙΙ, μεγάλες 
διασπορές και βέβαια, όταν επιθυμούμε να έχουμε 
μεγαλύτερη ακρίβεια.



Μέγεθος δείγματος
Η διαφορά d στα επίπεδα χοληστερόλης  μεταξύ της θεραπευτικής 
αγωγής Α και της θεραπευτικής αγωγής Β. 
Για να θεωρείται κλινικά αξιόλογη περίπου 20%.



Μέγεθος δείγματος
   Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία 

εκτιμούμενη ποσότητα (π.χ. τη διαφορά των μέσων 
τιμών των ομάδων) και δια των διαστημάτων 
εμπιστοσύνης να προσδιορίσουμε το μέγεθος του 
δείγματος
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