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ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 

ΜΑΘΗΜΑ 5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 - συνέχεια
ΜΕΤΡΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ & 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΧΡΗΣΗ StatXact

ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
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StatXact
Αρχική εικόνα StatXact 
Εύχρηστο για πινακοποιηµένα
δεδοµένα
Αµεσο – αλλά όχι «εµφανίσιµο»
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StatXact
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Παράδειγµα 1: 
µελέτη ασθενών-µαρτύρων

57 34231: Ναι

167132352: Όχι

22416658Περ. Κατ Υ

Περ. Κατ. 
Χ

2: Όχι1: Ναι

Y: Μυοκαρδιακή ΑνεπάρκειαΧ: Αντισυλ. 
Χάπι

Πίνακας 1: Πίνακας διπλής εισόδου παραδείγµατος 1: Μυοκαρδιακή 
Ανεπάρκεια και Αντισυλληπτικό χάπι (Mann et al , 1975)
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1. Εισαγωγή δεδοµένων 

Εισαγωγή 
κελιών 
(συχνοτήτων)

Αυτόµατος 
υπολογισµός 
περιθωριακών 
κατανοµών 
(συνόλων)
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2. «Προετοιµασία» δεδοµένων 

∆εν χρειάζεται 
κάτι ιδιαίτερο
προαιρετική η 
ονοµασία 
γραµµών-στηλών 
(ενεργοποίηση µε 
διπλό click)
Μη δυνατότητα 
εισαγωγής 
ονόµατος 
µεταβλητών

Νόσος

Χάπι
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3α. Από κοινού συνάρτηση πιθανότητας

Table data> 
settings

Επιλέγουµε:

Total Percent
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3β. Από κοινού συνάρτηση πιθανότητας

Αυτόµατη εµφάνιση των ποσοστών στον 
πίνακα

Λεπτοµέρεια: οι επιλογές των ποσοστών είναι 
εναλλακτικές και όχι ταυτόχρονες, όπως στο SPSS
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3γ. ∆εσµευµένη συνάρτηση πιθανότητας

Σύγκριση της κατανοµής 
της νόσου ανάµεσα στις 
γυναίκες που
χρησιµοποιούν
αντισύλληψη, µε την 
αντίστοιχη κατανοµή 
ανάµεσα στις γυναίκες 
που δεν χρησιµοποιούν
αντισύλληψη. P(Y|X)
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3δ. ∆εσµευµένη συνάρτηση πιθανότητας

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: σύγκριση της 
κατανοµής χρήσης χαπιού 
στις γυναίκες που νοσούν, 
µε την αντίστοιχη κατανοµή 
στις γυναίκες που δεν 
νοσούν

Εποµένως, στον πίνακα 
συνάφειας θέλουµε τα 
ποσοστά ως προς την στήλη
(Υ) [P(X|Y): δεσµευµένες 
κατανοµές της χρήσης 
χαπιού ως προς την 
εµφάνιση της νόσου]
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4α. Εκτίµηση ΛΣΠ

Με την 
ολοκλήρωση της 
εισαγωγής των 
συχνοτήτων στον 
πίνακα, 
παρατηρούµε τι 
αναγράφεται στο 
κάτω µέρος του 
προγράµµατος
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4β. Εκτίµηση ΛΣΠ

∆ηλ στο StatXact, αν 
εισάγουµε τα δεδοµένα 
µε τον ίδιο τρόπο 
όπως στο SPSS, 
υπολογίζεται το odds
της νόσου, όταν ο 
παράγοντας είναι 
απών, προς το 
αντίστοιχο odds όταν ο 
παράγοντας είναι 
παρόν, δηλαδή

OR = )1(

)2(

=
=Χ

Xodds
odds
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4γ. Εκτίµηση ΛΣΠ

Για να υπολογιστεί 
το 

OR = 

Θα πρέπει να 
εισάγουµε είτε τις 
στήλες, είτε τις 
γραµµές, ανάποδα.  

)2(

)1(

=
=Χ

Xodds
odds Νόσος όχι Νόσος ναι

Χάπι ναι

Χάπι όχι
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4γ. Εκτίµηση ΛΣΠ και διαστήµατος 
εµπιστοσύνης

Statistics> 

Two binomials>

CI on Odds Ratio
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4γ. Εκτίµηση ΛΣΠ και διαστήµατος εµπιστοσύνης
(αποτέλεσµα)

34/166: 
αναλογία 
ασθενών που 
πήραν χάπι

23/58: 
αναλογία 
µαρτύρων που 
πήραν χάπι
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5. Έλεγχος Ανεξαρτησίας χ2 του Pearson

Statistics> Two Binomials>Pearson’s chi-square

Όταν ισχύει η προϋπόθεση (κανένα κελί µε αναµενόµενη τιµή <5), τότε και τα δύο P-value
µας δίνουν τα ίδια αποτελέσµατα. Όταν όµως ∆ΕΝ ισχύουν οι προϋποθέσεις, τότε επιλέγουµε 
το exact p-value
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6. Έλεγχος Μέγιστης πιθανοφάνειας 
(LRT)

Statistics> Two Binomials> 
Likelihood ratio

τιµή

P-value
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7. Ακριβής έλεγχος ανεξαρτησίας του 
Fisher

Statistics> Two Binomials> 
Fisher’s exact
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 2

(επιστροφή στην ανάλυση µε το SPSS)
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Παράδειγµα 2: 
προοπτική µελέτη

Επίδραση καπνίσµατος στην επιβίωση ασθενών µε καρδιακό 
επεισόδιο
Πίνακας 2: Πίνακας διπλής εισόδου παραδείγµατος 2: Κάπνισµα και 
επιβίωση σε ασθενείς καρδιακής ανεπάρκειας (Daly et al , 1983)

154 135191: Ναι

214199152: Όχι

36833434Περ. Κατ Υ

Περ. Κατ. Χ2: Εν ζωή1: Απεβίωσε

Y: Επιβίωση σε δύο χρόνιαΧ: Συνέχιση 
καπνίσµατος
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1/ Εισαγωγή στοιχείων στο StatΧact

Υπενθύµιση: Τρόπος εισαγωγής!

απεβίωσαν
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2/ Προβολή 2x2 πίνακα
Επιλογή σωστών ποσοστών 
(υπενθύµιση: το είδος της µελέτης)

12

23

3α/ Στατιστική Ανάλυση

Αποδοτέος κίνδυνος

12.3% - 7% = 5.3%

Ποσοστιαίος αποδοτέος κίνδυνος

(0.053/0.123)*100=43.1%

Σχετικός κίνδυνος

RR= 0.1234/ 0.0701= 1.760
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3β/ Στατιστική Ανάλυση
Λόγος Σχετικών Πιθανοτήτων 

OR=           = (19x199)/(15x135) = 1.867
199

15
135

19
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3γ/ Στατιστική Ανάλυση (συνέχεια)

∆ηλαδή, η σχετική πιθανότητα θανάτου για τους ασθενείς που 
συνέχισαν το κάπνισµα είναι 86% µεγαλύτερη από την 
πιθανότητα θανάτου ασθενών που σταµάτησαν το κάπνισµα
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3δ/ Έλεγχος ανεξαρτησίας χ2

∆εν απορρίπτουµε 
υπόθεση ανεξαρτησίας 
των δύο µεταβλητών
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4/ Συµπεράσµατα Παραδείγµατος 2

Από το OR: Η συνέχιση του καπνίσµατος 
µετά από την επιβίωση από καρδιακό 
επεισόδιο, αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου τα 
επόµενα δύο χρόνια κατά 86%, όχι όµως 
στατιστικά σηµαντικά
Από τον έλεγχο ανεξαρτησίας: η πιθανότητα 
επιβίωσης µετά από δύο έτη δεν σχετίζεται 
στατιστικά σηµαντικά µε την συνέχιση του 
καπνίσµατος µετά την επιβίωση από 
καρδιακό επεισόδιο


