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Předmluva

V současnosti se statistika uplatňuje téměř ve všech oblastech medicíny. Důvodem jsou
jednak vznik rozsáhlých databází v rutinní lékařské praxi, jednak bouřlivý rozvoj
výpočetní techniky. Navíc výrobci softwarů včetně Microsoftu produkují statistické
programy a moduly včetně statistických nástrojů i v běžně dostupném Excelu. Cílem
autorů je čtenáře uvést do statistických metod používaných v biomedicíně a ukázat mu,
kdy a proč lze které statistické nástroje použít.
Publikace vznikla na základě inovovaného volitelného předmětu „Základy biostatistiky a
modelování lékařských dat“, který probíhá na Lékařské fakultě v Plzni a je určený
studentům 2. a vyšších ročníku a postgraduálním studentům lékařství. Realizace
volitelného předmětu i vytvoření publikace byly podpořeny projekty OP VK
CZ.1.07/2.2.00/15.0046

a

CZ.1.05/1.1.00/02.0123

a

projektem

Ministerstva

zdravotnictví ČR 00669806 - FN Plzeň.

V Plzni, prosinec 2013

Ladislav Pecen
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Úvod
Mnoho lidí vidí statistiku jako něco poměrně nezáživného, čím není třeba se příliš zabývat
předem, prostě „nějak nasbírám jakási data a pak je teprve čas na statistiku“. Tato
představa je bohužel naprosto scestná. Dá se použít jen ve velmi jednoduchých
aplikacích, kdy mě například zajímá, kolik různých typů léků předepsal jeden konkrétní
lékař v březnu 2010. Nechceme z této informace nijak zobecňovat, nechceme odhadovat
průměrnou spotřebu léků za rok apod. Také tam, kde jde o popis nějaké kazuistiky nebo
několika málo kazuistik, statistiku na počátku opravdu nepotřebujete. Ale statistika musí
být na začátku každého výzkumu, kde jsou statistické metody použity k vyhodnocení
výsledků.
V Kapitolách 1-4 jsou vysvětleny základní pojmy a metody deskriptivní statistiky. Na
základě těchto znalostí je pak možné připravit klinickou studii či výzkumný projekt tak,
aby nasbíraná data přinesla co nejvíce relevantních informací. Aby však byla
minimalizována možnost, že výsledek studie je pouze náhoda neodpovídající realitě, a
aby byla zaručena dostatečná přesnost výsledků studie, je nutné zajistit odpovídající
kvantitativní i kvalitativní reprezentativnost vzorku z cílové populace (Kapitola 5). Dále
je třeba zajistit správnost a adekvátní přesnost zaznamenávaných údajů. Především je
nutné se vyvarovat systematických chyb, které mohou výsledky studie zkreslit.
V kapitolách 6-7 jsou základy inferenciální statistiky a v kapitolách 8-10 pak konkrétní
typy statistických modelů pro různé typy dat.
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Kapitola 1 - Typy dat
V průběhu výzkumu či klinické studie sbíráme data, což jsou určité znaky zvoleného
populačního vzorku (více o populaci a vzorku viz Kapitola 5). Existuje více druhů
rozdělení dat, nejužitečnější se ukazuje dělení uvedené v Tabulce 1.
Tabulka 1. Typy dat
Kvantitativní (číselné)
Kontinuální (spojitá reálná čísla)
Tepová

frekvence,

váha,

Diskrétní (celá čísla)

koncentrace

Počet sourozenců, počet epileptických záchvatů za rok

cholesterolu v krvi
Kategoriální (kvalitativní)
Ordinální (uspořádané)
Škála bolesti (např. žádná bolest, mírná
bolest, střední bolest, silna bolest, velmi

Nominální (neuspořádané)
Barva očí
Pohlaví

závažná bolest a nejhorší možná bolest)
Krevní skupina
Stadium nádoru

Data dělíme na kvantitativní (číselné) proměnné (ptáme se „kolik?“) a kategoriální
proměnné (ptáme se „jaký?“).
Kvantitativní proměnné dále dělíme na kontinuální (spojité) nebo diskrétní (nespojité,
popsané celými čísly). Kontinuální proměnné mohou teoreticky získávat kteroukoliv
hodnotu z daného rozsahu (např. celkový cholestrol může být 4,9657891 mmol/l či ještě
s vyšší přesností, pokud by se našla metoda umožňující tuto přesnost stanovení), zatímco
nespojité proměnné se mění „skokově“ (tj. např. počet sourozenců může být 0, 1, 2, 3…,
ale ne 1.5).
Speciálním případem kontinuálních proměnných je cenzorovaný parametr. Ten v sobě
zahrnuje binární informaci, zda došlo k určitému jevu, a zároveň čas od začátku
sledování, kdy k danému jevu došlo. Příkladem je přeživání onkologických pacientů,
doba do relapsu onemocnění, čas do selhání léčby apod.
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Kategoriální proměnné jsou buď nominální (jmenné, neuspořádané) nebo ordinální
(uspořádané). Příkladem nominálních proměnných jsou muž/žena, krevní skupina 0, A,
B, AB, barva očí, histologický typ. Mají pouze význam jisté kvality. Obvykle je na výběr
pouze z konečné množiny možností a nelze je žádným způsobem seřadit, jelikož jsou
neporovnatelné a ani v případě nominálních proměnných s více než dvěma kategoriemi
na pořadí nezáleží. Například nemůžeme říct, že lidé s krevní skupinou B leží mezi
skupinou A a AB. Tato data nelze uspořádat (např. podle velikosti) a můžeme jen
zjišťovat četnosti. Kategoriání veličiny se obvykle popisují absolutní a relativní četností.
Míry polohy jako průměr nebo medián pro nominální proměnné nemají vůbec smysl,
občas se používá modus (nejčetnější hodnota) (viz Kapitola 2). Pro ordinální veličiny je
potřeba použít zobecněné definice, kterými se zde ale nebudeme zabývat.
Speciálním případem jsou binární (dichotomní) parametry. Tyto parametry mohou nabývat
pouze dvou hodnot, např. pohlaví muž/žena, uzdravení pacienta Ano/ Ne, odpověď pacienta
na léčbu (dostačující/nedostačující, dle daných kritérií).
Ordinální data představují, podobně jako nominální data, výběr z nějakého počtu možností.
Významným rozdílem oproti nominálním datům je to, že lze přirozeným způsobem zavést
uspořádání a u každé dvojice hodnot lze snadno určit, která hodnota je větší a která menší.
Obecně je nejjednodušší sumarizovat výsledky pomocí kategoriálníchch proměnných,
proto jsou pro popisné účely kvantitativní proměnné často převáděny právě na
kategoriální, a to užitím „cut off hodnot.“ Například tlak krve může být převeden na
nominální (binární) proměnou definováním hypertenze jako diastolického tlaku většího
než 90mm Hg a normotenze (hypotenze) jako tlak menší než nebo rovný 90mm Hg. Pro
lékaře je jednodušší pracovat s poměrem populace s hypotenzí než s přesnými hodnotami
tlaku krve. Také lékař nemusí pro stanovení klinické diagnózy vědět přesnou hladinu
koncentrace draslíku, ale spíše ho zajímá, zda je hladina v normálu či není. Z toho
vyplývá, že kategorizace dat je užitečná pro shrnutí výsledku, ale už méně vhodná pro
statickou analýzu. Obecně platí, že ve studii s binárním parametrem (například dosažení
cílové hodnoty systolického krevního tlaku 120 mm Hg) bude zapotřebí zařadit více
pacientů, než pokud by primárním cílem byl odpovídající spojitý parametr, tedy hodnota
systolického krevního tlaku nebo změna systolického krevního tlaku oproti měření před
zahájením léčby. Síla statistických testů pracujících se spojitými veličinami je vyšší, než
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když se tyto veličiny kategorizují (viz Kapitola 7).

Číslicový dendrogram (Stem and leaf plot)
Před jakýmkoliv statistickým výpočtem by měla být data uspořádána do tabulky nebo
znázorněna v grafu (viz také Kapitola 3). Pokud máme kvantitativní data a není jich
mnoho (např. méně než 30), je praktické je srovnat podle velikosti.
Například je podezření, že v chemické továrně došlo ke kontaminaci pracovníků olovem.
Patnácti pracovníkům provozu byl vyšetřen obsah olova v krvi. Naměřené koncentrace
olova jsou uvedeny v Tabulce 2.
Tabulka 2 Koncentrace olova v krvi
Koncentrace olova v krvi (µg/l), n = 15

3,8

3

2

0

1

0

2

1

1

1

1

3

1

3

1

3,1

0,7

1,2

1,4

2,1

1,8

0,9

1,2

1,6

0,6

1,7

3,9

0,8

2,8

Pro jednoduché a přehledné zobrazení a seřazení dat z Tabulky 2 je vhodné použít
číslicový dendrogram, v angličtině nazývaný „stem and leaf plot“ (v překladu „stonek a
listy“). Aby toto bylo možné, musíme výsledky nejdříve zaokrouhlit na jedno desetinné
místo (v Tabulce 2 již jsou zaokrouhlené), hodnoty nalevo od desetinné čárky jsou
nazývány stonek („stem“) a napravo listy („leaf“). Nejdříve do prvního sloupce pod sebe
seřadíme „stems“ a poté k těmto hodnotám přiřadíme seřazené „leafs.“
Tabulka 3 Číslicový dendrogram
„stonek“

„listy“
0

6

7

8

9

1

2

2

4

6

2

1

8

3

1

8

7

8

9

Pomocí tohoto zobrazení můžeme přehledně pozorovat vztah jednotlivých hodnot mezi
sebou, jejich odstup, zda se hodnoty rovnoměrně zvyšují nebo naopak pozorujeme
znatelný skok v rozložení hodnot. Dnes se tento způsob vizualizace dat používá méně

2
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často než dříve a bývá nahrazen histogramem (viz také Kapitola 3), případně doplněnou
frekvenční tabulkou výsledků.

Kapitola 2 - Míry polohy a variability
V souboru dat potřebujeme často určit jakousi „prostřední/střední“ hodnotu, kolem které
jsou

rozmístěna

naše

data.

Existuje

několik

popisných

měr

této

„prostřední/střední“ hodnoty, které se nazývají míry polohy.

Medián
Pro nalezení mediánu (prostřední hodnoty) potřebujeme najít právě tu hodnotu, která leží
uprostřed hodnot seřazených podle velikosti. V případě souboru dat čítajících
například 15 hodnot (lichý počet), seřazených od nejmenšího po největší, bude medián
osmá největší hodnota a ve výše uvedeném příkladu tuto hodnotu můžeme odečíst z
Tabulky 3 spočtením osmé hodnoty, což je zde 1.6. Pokud ovšem máme sudý počet
uspořádaných hodnot, například 16, žádná hodnota neleží v prostředku. Nejblíže
prostředku jsou osmá a devátá hodnota. Medián pak vypočteme jako aritmetický průměr
osmé a deváté hodnoty, respektive dvou hodnot nejblíže prostředku. Pro symetrické
normální (Gaussovo) rozdělení četností hodnot je typické, že vypočtený medián se velmi
dobře shoduje s aritmetickým průměrem. Pro rozdělení silně odlišné od normálního se
může medián od aritmetického průměru lišit i o několik řádů.
Hlavní výhodou mediánu jako hodnoty míry polohy je velká odolnost vůči odlehlým
hodnotám. Mějme situaci, kdy při zapisování dat do tabulky 3 uděláme náhodnou chybu,
při které prohodíme číslo 3.9 za 39. A právě v tomto případě se projeví výhoda mediánu,
který i přes tuto změnu zůstane stejný na rozdíl od aritmetického průměru.
Ve farmakologii se s mediánem můžeme setkat při udávání ED50 či LD50 jako
charakteristik účinnosti léků, kde medián se skrývá pod názvem 50% účinná dávka
(efficient dose, ED50, dávka vedoucí k léčebné odpovědi u 50% testovaných subjektů),
resp. 50% smrtelná dávka (lethal dose, LD50, dávka vedoucí ke smrti u 50% testovaných
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subjektů, tj. pokusných zvířat).
Někdy se median dá určit z dat mnohem snáze než průměr, například u cenzorovaných
dat (viz Kapitola 10) jako jsou doba přežití onkologických pacientů. Proto se zde uvádí
obvykle medián přežití a ne průměrné přežití.

Průměr
Aritmetický průměr, v běžné řeči obvykle nazývaný jen termínem průměr, vyjadřuje
střední hodnotu popisující soubor mnoha hodnot. Lze ho použít, pokud čísla můžeme
sčítat, tj. znaky jsou kvantitativní, a neměl by být používán pro ordinální znaky vzhledem
k libovůli při volbě ordinální stupnice. Další nevýhodou, která byla již zmíněna, je
citlivost k odlehlým hodnotám. Například pokud bychom chtěli vypočítat průměrný
majetek obyvatel města Redmond v USA, dostali bychom vysoké číslo, přesto to
neznamená, že běžný obyvatel tohoto města by byl tak bohatý. Tento fakt pouze odráží
skutečnost, že v daném městě bydlí multimiliardář Bill Gates. Jinými slovy, jediná
hodnota, která se velice výrazně odlišuje od ostatních, může ovlivnit hodnotu
aritmetického průměru tak, že průměr vyjadřuje zcela iluzorní údaje. Aritmetický průměr
je zřejmě nejčastěji používaný statistický pojem, který se objevuje i v běžném lidském
vyjadřování. S tím ovšem souvisí i fakt, že je velice často využíván chybně, či dokonce
záměrně zneužíván. Další běžnou chybnou domněnkou je, že hodnota průměru přibližně
rozděluje soubor na polovinu menších hodnot souboru a větších hodnot souboru; tuto
vlastnost má však medián.
Průměr z hodnot ve výběru vypočítáme, jestliže součet všech hodnot dělíme
rozsahem výběru (n). Máme-li tedy n pozorování: x1, x2, x3,…,xn , pak průměr počítáme
následujícím způsobem:
𝑛

∑ 𝑥𝑖 = 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + ⋯ + 𝑥𝑛
𝑖=1
𝑛

𝑥=

1
∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=0
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Aritmetický průměr může být také vážený. Pro výpočet váženého průměru potřebujeme
jednak hodnoty, jejichž průměr chceme spočítat, a zároveň jejich váhy. Například váhy
nejnižších a nejvyšších hodnot mohou být nízké, ostatní váhy rovné jedničce. Váha může
souviset i s důležitostí nebo důvěryhodností daného výsledku. Vážený průměr je dán
vzorcem

či

Pokud jsou všechny váhy stejné, je vážený průměr totožný s aritmetickým průměrem.
S váženým průměrem je spojen tzv. Simpsonův paradox. Vezměme příklad dvou
studentů na dvou různých školách, říkejme jim Petr a Pavel. Oba dva píší během semestru
dva testy. Školy jsou různé, proto i testy se liší. Petr má v prvním testu úspěšnost 46,2%
a ve druhém 100%., zatímco Pavel má v prvním testu úspěšnost 33,3% a ve druhém 75%.
Vypadá to, že Petr je úspěšnější student. Pokud ale úspěšnost vážíme počtem otázek,
závěr bude jiný. Podstatou problému je, že Petr s Pavlem psali různé testy a počet otázek
byl různý. Petr totiž v prvním testu odpověděl správně na 6 z 13 otázek (46,2% úspěšnost)
a pak na 2 ze 2 otázek (100%). Celkem tak zodpověděl správně 8 z 15 otázek. Pavel
odpověděl správně 1 ze 3 (33,3%) a pak 8 z 12 otázek (75%). Celkem tak zodpověděl 9
z 15 otázek. Z tohoto úhlu pohledu už je zase úspěšnější Pavel. Vážený průměr z procent
úspěšnosti v testu s vahami „počet otázek v testu“ vede u Petra k váženému průměru
53,3%, zatímco u Pavla k číslu 60,0%. Pavel je tudíž z tohoto úhlu pohledu úspěšnější
student, ačkoliv v každém z obou testů měl menší procentuální úspěšnost než Petr. Na
Simpsonově paradoxu není nic nepochopitelného a skutečně se s ním můžete občas
setkat.
Geometrický průměr n nezáporných pozorování: x1, x2, x3,…,xn je definován jako n-tá
odmocnina jejich součinu:

Geometrický průměr se používá např. pro relativní rizika a různé relativní indexy. Také
se používá pro data, která mají log-normální rozložení (viz Kapitola 4).
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Harmonický průměr n nezáporných pozorování x1, x2, x3,…,xn je definován jako podíl
rozsahu souboru n a součtu převrácených hodnot. Jinými slovy je to převrácená hodnota
aritmetického průměru převrácených hodnot výsledků:

Harmonický průměr se používá většinou v případě rychlostí, např. rychlosti proudění
krve. Harmonický průměr je vždy menší nebo roven geometrickému průměru.

Modus
Modus (Mod(x)) je hodnota, která se v daném statistickém souboru vyskytuje nejčastěji
(je to hodnota znaku s největší relativní četností). V souboru čísel 2, 3, 5, 1, 5, 3, 7, 5 bude
modus číslo 5. Představuje jakousi typickou hodnotu sledovaného souboru a jeho určení
předpokládá roztřídění souboru podle obměn znaku.
Výhodou modu je, že ho lze snadno použít i pro nominální nebo ordinální data, kde
např. aritmetický průměr použít nelze. Např. modus souboru vedlejších účinků SSRI
antidepresiv (nauzea, nespavost, sedace, bolest hlavy, nauzea, nespavost, nauzea, ztráta
libida) je nauzea. Dále se může využít například pro výpočet četnosti krevních skupin.
Může se ale stát, že modus nastává ve více hodnotách. Například nejčetněji se vyskytují
hodnoty 1 a 3 a obě s četností 10.
Všechny výše uvedené míry polohy jsou zakresleny na Obrázku 1. Obecně ale nijak
neplatí, že nejmenší musí být modus, pak medián a nejvyšší aritmetický průměr.
Uspořádaní těchto měr polohy může být dle rozdělení dat libovolné.
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Obrázek 1. Míry polohy v ukázkovém grafu – aritmetický průměr (mean), medián (median), modus
(mode) (zdroj: záznamy autora)

Pokud chceme znát variabilitu dat, míry polohy samy o sobě nestačí. Používá se několik
metod výpočtu variability (míry variability): výpočet některé číselné charakteristiky
popisující kolísání dat kolem průměru nebo jiné míry polohy, určení rozpětí či kvantilů.

Rozpětí, rozptyl,
koeficient

směrodatná

odchylka,

variační

Variabilita je malá, pokud jsou pozorování soustředěna kolem svého průměru. Pokud jsou
naopak roztroušena ve značné vzdálenosti od průměru, pak je jejich variabilita velká.
Variabilitu tedy často měříme právě pomocí odchylek pozorování od průměru a k tomuto
používáme statistické veličiny: rozpětí, rozptyl, směrodatnou odchylku a variační
koeficient.
Rozpětí (R) je rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší hodnotou v datech. Jeho nevýhodou je, že
závisí na extrémních hodnotách, může tedy poskytnout velmi zavádějící informaci o
daném jevu. Přesto je rozpětí celkem užitečná míra, i když výběr může například
vykazovat vysoké rozpětí, přestože většina hodnot se bude blížit průměru.
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R = xmax - xmin
Rozptyl (angl. variance, zkratka s2) je poměrně často užívanou mírou variability. Rovná
se průměrnému čtverci odchylky hodnoty ze statistického souboru od průměru. Součet
čtverců je poté dělen počtem prvků mínus jedna neboli „stupňů volnosti“. Toto platí,
pokud určujeme tzv. výběrový rozptyl. V tomto případě chceme vlastně na základě
výběru odhadnout co nejlépe rozptyl celé populace, který neznáme a nemůžeme ho přímo
změřit. Chceme-li jen popsat množinu výsledků, pak popisný rozptyl je dělen počtem
prvků. Pro snadnější pochopení „stupňů volnosti“ si představte například, že si máte
vybrat jednu čokoládu z určitého počtu, který je v balení. Pokaždé máte možnosti výběru,
dokud se nedostanete k poslední, kde již žádnou další možnost výběru nemáte. Proto n1, neboli „stupně volnosti“. V případě rozptylu je to tak, že pokud znáte aritmetický
průměr a n-1 výsledků, pak n-tý výsledek je už dán. Čím je rozptyl větší, tím více se údaje
odchylují od průměru. Nevýhodou je, že výběrový rozptyl nevychází ve stejných
jednotkách jako původní hodnoty (nemají stejný fyzikální rozměr jako znaky ze
statistického souboru, ale rozměr je jednotka na druhou).

Směrodatná odchylka (angl. standard deviation, zkratka s nebo SD) je nejčastěji
používanou mírou variability souboru. Její velkou výhodou ve srovnání s výběrovým
rozptylem je to, že má stejný fyzikální rozměr jako střední hodnota. Opět odlišujeme
výběrovou směrodatnou odchylku a popisnou směrodatnou odchylku. Výsledky se
liší tím, že u výběrové směrodatné odchylky dělíme rozptyl počtem prvků mínus jedna, v
případě popisné směrodatné odchylky děléme rozptyl počtem prvků. Směrodatná
odchylka je jakýsi průměrný rozdíl (ovšem průměr ve smyslu druhé odmocniny
z průměrů druhých mocnic odchylek) mezi hodnotami a průměrem při ignorování
znamének a počítá se jako druhá odmocnina rozptylu:

Existuje také tzv. absolutní rozptyl definovaný stejně jako rozptyl s tím rozdílem, že
namísto druhé mocniny odchylky hodnoty od průměru v něm vystupuje absolutní
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hodnota tohoto rozdílu. Tento absultní rozptyl se používá jen ojediněle, protože má špatné
statistické vlastnosti a není vhodný pro testování hypotéz.
Variační koeficient (angl. coefficient of variation, zkratka CV) představuje relativní míru
variability. Používá se například na porovnávání variability mezi soubory dat s odlišnými
průměry. Počítá se jako podíl směrodatné odchylky a průměru. Je bezrozměrný a obvykle
se vyjadřuje v procentech. Variační koeficient používáme pro srovnání několika
náhodných veličin s velmi odlišnými průměry nebo pro srovnání variability veličin
měřených v různých jednotkách. Často se používá při statistické kontrole kvality
laboratorních testů.

𝐶𝑉 =

𝑠
× 100%
𝑥̅

Kvantily, kvartily a percentily
Někdy je užitečné rozdělit data na určitý počet částí, k tomu se často používají kvantily.
100% kvantil je taková hodnota, kdy 100% hodnot ve výběru má hodnotu menší nebo
rovnou tomuto kvantilu. Pokud se jedná o dělení dle celočíselných procent, mluvíme o
percentilech. V anglické terminologii se často slovo percentile užívá jako synonymum
slova quantile. V češtině se naopak preferuje používání slova kvantil. Proto v angličtině
obvykle napíšeme 33.3% percentile, zatímto v češtině 33,3% kvantil. Obvykle ale v
angličtině napíšeme též 33% percentile a v češtině 33% kvantil. Definice je jednoduchá:
1% percentil je hodnota, pod kterou leží 1% hodnot (1. percentil). Percentily tedy
rozdělují soubor na 100 částí. Pokud oddělíme hodnoty po 25%, 50% a 75%, dostáváme
kvartily Q1, Q2, Qq3 (nebo označeny jako q1, q2, q3). Druhý kvartil Q2 je rovný mediánu
(50% kvantilu či percentilu). Kvantily poskytují velmi cenný popis variability
výběrového souboru a jsou často užívané pro srovnání individuálních hodnot se
stanovenými normami.
Variabilitu dat získáme jako mezikvartilové rozpětí (angl. interquartile range, zkratka
IQR), což je rozdíl mezi třetím a prvním kvartilem:

Pokud není možné rozdělit data na přesné čtvrtiny, pak se kvartily dopočítávají z
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nejbližších hodnot stejně, jako se to dělá pro výpočet mediánu v případě sudého počtu
hodnot. Stejný postup se aplikuje i pro výpočet kvatilů/percentilů. V těchto případech
nestačí průměrovat nejbližší hodnoty, ale počítá se lineární extrapolace.

Obrázek

2.

Příklad

užití

percentilu

-

vzrůst

žen

v

závislosti

na

věku

(převzato

z http://en.wikipedia.org/wiki/File:Female_Stature_vs_Age.svg, upraveno).

Příklad nejen k procvičení (příklad ukáže, jak odvodit celkovou směrodatnou odchylku,
známe-li směrodatné odchylky a průměry v podskupinách) (podle Zvárová, 1999):
Na psychiatrické klinice bylo v určitém období hospitalizováno 150 osob (n1) na oddělení
A s průměrnou délkou hospitalizace 19 dní a směrodatnou odchylkou 3.4 dne (s1), 100
osob (n2) na oddělení B s průměrnou délkou hospitalizace 7 dní a směrodatnou odchylkou
2.4 dne (s2) a 90 osob (n3) na oddělení C s průměrnou délkou hospitalizace 12 dní a
směrodatnou odchylkou 3.8 dne (s3). Spočtěte průměrnou délku hospitalizace a
směrodatnou odchylku (s) pro všech 340 pacientů.
Řešení: Průměrná délka hospitalizace je:
𝑥̅ =

1
1
(𝑛 𝑥 + 𝑛2 𝑥2 + 𝑛3 𝑥3 ) =
(150 𝑥 19 + 100𝑥7 + 90𝑥12) = 13,6
𝑛 1 1
340

a rozptyl je:
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𝑠2 =

1
(149 × 3,42 + 99 × 2,42 + 89 × 3,82 + 150(19 − 13,6)2 + 100(7 − 13,6)2
339
+ 90(12 − 13,6)2 ) = 36,99

Důležité je, že rozdíl pacienta od celkového průměru můžeme rozepsat následovně:
(výsledek–celkový průměr)2 = [(výsledek –průměr odd.) + (průměr odd.–celkový
průměr) ]2 =
= (výsledek –průměr odd.)

2

+ (průměr odd.–celkový průměr)2 + 2 x (průměr odd.–

celkový průměr) x (výsledek –průměr odd.).
V posledním členu je ale (průměr odd.–celkový průměr) daný a můžeme ho při sčítání
brát jako konstantu. Střední hodnota výrazu (výsledek –průměr odd.) vzatá přes všechny
pacienty hospitalizované na daném oddělení je pak nula. Tak je definován průměr délky
hospitalizace na oddělení.
Směrodatná odchylka délky hospitalizace spočtená ze všech 340 pacientů je tedy
s = 6,08 dne. Pomocí výběrového průměru a výběrové směrodatné odchylky (s) snadno
spočítáme variační koeficient CV pro výběrový soubor:
𝐶𝑉 =

6,08
× 100% = 44,7%
13,6

Kapitola 3 - Zobrazování dat
Grafické zobrazování dat by mělo vždy předcházet statistickým analýzám. V grafu dobře
vidíme typ rozdělení – především to, je-li normální (Gaussovské) či nikoliv. Pak je snadné
nalézt odlehlé výsledky. Také je vidět případný efekt zaokrouhlování. Při měření
krevního tlaku konvenční metodou bývá například poměrně časté zaohrouhlování na
násobky deseti. Pak četnost výsledků měření diastolického tlaku 90mm Hg bývá mnohem
vyšší než 88 mm Hg či 92 mmHg. Při zobrazení více parametrů (jeden na ose x, druhý na
ose y) vidíme, je-li mezi nimi souvislost a když ano, je-li tato souvislost lineární.
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Bodový graf (Dot plot)
Nejjednodušším přehledným grafem je bodový graf (anglicky dot plot). Je to statistické
schéma, kam se do sloupců zakreslují jednotlivé výsledky měření, nejčastěji ve tvaru
bodů. V dnešní době existují dva typy těchto grafů, které mají odlišné možnosti použití.
První, starší model vytvořený Lelandem Wilkinsonem, pochází ještě z doby
předpočítačové éry pro zobrazování distribuce hodnot. Další graf navrhl a popsal William
Cleveland jako alternativu ke sloupcovému či koláčovému grafu, kde jsou ve sloupcích
zakresleny kvantitativní hodnoty (např. počty) vztažené ke kategorickým proměnným.
Bodové grafy jsou vhodné pro malé a středně velké soubory dat. Snadno se z nich dají
vyčíst hustější seskupení hodnot nebo naopak větší mezery mezi nimi a stejně tak i
hodnoty velmi vzdálené od průměru.
Příklad bodového grafu je znázorněn na Obrázku 3.

Obrázek 3. Bodový graf (převzato z http://arthritis-research.com/content/figures/ar1759-2-l.jpg)

Krabicový graf
Dobrou alternativou pro velmi rozsáhlý soubor dat je krabicový graf (anglicky boxwhisker plot). Boxy jsou ohraničené prvním a třetím kvartilem (viz níže) zahrnující 50%
všech hodnot a „fousy“ dokreslující po 25% směrem nahoru a dolů zbylé hodnoty rozpětí
(variační šíře). Tento graf nám nabízí široké možnosti v zakreslování mnoha dalších
informací. Mimo mediánu je možné pomocí metody, implementované v některých
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počítačových programech, rozšířit box fousy zahrnující 1.5 násobek kvartilového rozmezí
a zbývající vzdálené hodnoty mimo tento rozsah zakreslit pouhými body. Někdy se
zobrazuje do krabicového grafu také aritmetický průměr.

Obrázek 4. Krabicový graf (zdroj: záznamy autora)

Histogram
Předpokládejme nyní, že naše pediatrická studie bude chtít zahrnout děti stejného věku v
celém městě. Nejlepším způsobem, jak toto obrovské množství dat přehledně zpracovat,
je frekvenční tabulka a následné zakreslení do histogramu, který je nejčastějším
zobrazením rozdělení četností. Jedná se o sloupcový graf, kde sloupce jsou vždy
vertikální a jejich výška odpovídá četnosti (absolutní nebo relativní). Šířka sloupců má
v histogramu též význam - základna každého sloupce zahrnuje třídu hodnot veličiny.
Četnost tedy odpovídá ploše sloupce (tj. šířce sloupce krát výšce).
Z histogramu dobře poznáme, jedná-li se o normální (Gaussovské) rozdělení či nikoliv.
Někdy se do histogramu též zobrazuje, jak by vypadaly četnosti, pokud by při stejném
průměru a směrodatné odchylce bylo rozdělení normální. Také v histogramu vidíme
hodnoty odlehlé od ostatních a o kolik jsou tyto hodnoty odlehlé.
Histogram je také ideálním zobrazením pro nalezení efektu zaokrouhlování. Na Obrázku
5 je ukázka ze studie, kde byl měřen krevní tlak. Měření se opakovalo třikrát po sobě a
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lékaři uváděli průměrné hodnoty z těchto tří měření. Nalevo je ukázka výsledků od lékaře,
který nezaokrouhloval tlak na násobky deseti. Výsledky od lékaře v histogramu napravo
ukazují enormně vyšší četnost výsledků stanovení diastolického tlaku 80 mmHg, 90
mmHg a 100 mmHg.

Obrázek 5. Histogram diastolického tlaku a efekt zaokrouhlování na násobky deseti (zdroj: záznamy
autora).

Sloupcový graf
Sloupcový graf je diagram, který znázorňuje složení sledovaného souboru pomocí
obdélníkových pruhů, jejichž délka proporcionálně odpovídá velikosti hodnot, které
znázorňují. Pruhy mohou být nakresleny svisle i vodorovně a poskytují rychlý přehled o
poměrech jednotlivých hodnot. Na první pohled graf vypadá jako histogram, ale jeho
vlastnosti jsou jiné.
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Obrázek 5. Ukázka sloupcového grafu (zdroj: záznamy autora).

Křížové zobrazení
Křížové zobrazení (anglicky scatter plot, česky také někdy nazývaný korelační
diagram) je graf, který zobrazuje v souřadnicích x vs. y hodnoty dvou parametrů. Data
jsou znázorněna jako body, jejichž umístění na vodorovné ose (ose x) udává hodnota
prvního parametru a umístění na svislé ose (ose y) hodnota druhého parametru. Pomocí
křížového zobrazení je možné jednoduše zjistit vzájemný vztah mezi oběma parametry.
Pokud nějaký vztah existuje, pak je možné určit, je-li lineární či nelineární. Závislost mezi
parametry lze také interpolovat přímkou, křivkou nebo jiným typem závislosti.
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Obrázek 6. Ukázka křížového zobrazení (zdroj: záznamy autora).

Kapitola 4 - Rozdělení dat
Znalost rozdělení dat umožňuje zvolit vhodný statistický test na analýzu dat (viz Kapitoly
7 – 10). Také je možné data adekvátně popsat a případně i extrapolovat mimo oblast
naměřených výsledků.

Normální (Gaussovo) rozdělení
Normální (Gaussovo) rozdělení (normální rozdělení, Gaussova distribuce, LaplaceGaussovo rozdělení) patří mezi nejdůležitější rozdělení pravděpodobnosti spojité
náhodné veličiny. Náhodné děje vyskytující se v přírodě či společnosti lze dobře
modelovat právě normálním rozdělením. Jako příklad takového náhodného děje, který se
řídí Gaussovým rozdělením, může sloužit IQ nebo tělesná výška v populaci, vitální
kapacity plic nebo třeba chyby měření. Řada dalších rozdělení se při dostatečně velkém
vzorku ke Gaussově distribuci číselně blíží, takže lze využít tabelovaných hodnot
distribuce např. k výpočtu problémů modelovatelných binomickým rozdělením. Jiná
rozdělení lze na normální poměrně snadno transformovat, např. tzv. log - normální
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rozdělení (tj. rozdělení výsledků, které není gaussovské, ale po zlogaritmování již
gaussovské je) popisující stáří bílých krvinek v periferní krvi.
K normálnímu rozdělení patří často zmiňované náhodné chyby, např. chyby měření,
způsobené velkým počtem neznámých a vzájemně nezávislých příčin. Proto bývá
normální distribuce také označována jako zákon chyb. Dobře je to vidět při simulaci tzv.
Galton či bean machine (Galtonův či fazolový stroj) (Obrázek 7), kde se padající fazole
náhodně odráží na řadě překážek a rozdělení míst, kam dopadnou, je gaussovské)
http://vimeo.com/2013914

či

http://www.youtube.com/watch?v=9xUBhhM4vbM.

Tímto zákonem se také řídí rozdělení některých fyzikálních a technických veličin.

Obrázek

7.

Galton

machine

simulující

Gaussovo

rozdělení

(převzato

z

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galton_Box.svg)

Gaussova křivka (hustota pravděpodobnosti) je vlastně funkcí dvou proměnných: střední
hodnoty μ a rozptylu σ2. Gaussova křivka je symetrická, střední hodnota μ leží právě
tam, kde je vrchol křivky. Tvar křivky s extrémem v místě střední hodnoty znamená, že
při opakování náhodného pokusu řídícího se Gaussovým rozdělením budou nejčastěji
vycházet hodnoty v okolí střední hodnoty. Symetrie křivky pak značí, že výsledky
vychýlené nad i pod střední hodnotu budou vycházet zhruba stejně často. Parametr σ2
určuje, jak těsně se křivka přimyká střední hodnotě; čím nižší je tento parametr, tím je
graf „ostřejší“. V praxi se často používá tzv. pravidlo tří sigma, někdy i dvou nebo
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jednoho sigma. Platí totiž, že výsledek náhodného pokusu s rozdělením N (μ, σ2) leží v
intervalu:
(μ – σ, μ + σ) s pravděpodobností 68,27 %,
(μ – 2σ, μ + 2σ) s pravděpodobností 95,45 %,
(μ – 3σ, μ + 3σ) s pravděpodobností 99,73 %.

Obrázek 8. Gaussova distribuce (převzato
z http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Standard_deviation_diagram.svg)

Platí, že je-li veličina normálně rozdělena, pak průměr, medián a modus jsou shodné, tj.
mají stejnou hodnotu. Je-li veličina zešikmena napravo (tj. má pravostranně asymetrické
rozdělení neboli delší pravý chvost), pak modus < medián < průměr.
Význam křivky popisující hustotu pravděpodobnosti si lze představit konstrukcí z
histogramu, tedy sloupcového diagramu tvořeného obdélníky, které mají pevně zvolenou
šířku základny na ose x odpovídající zvolenému intervalu (např. při měření výšky
můžeme vytvořit kategorie po pěti centimetrech). Výška obdélníku (tedy rozměr v ose y)
pak odpovídá četnosti dané třídy. Pokud budeme mít výsledky z pokusu s normálním
rozdělením a budeme šířku jedné kategorie limitně snižovat k nule, dostateme právě
hustotu pravděpodobosti Gaussova rozdělení.

Binomické rozdělení
Binomické rozdělení patří mezi tzv. diskrétní rozdělení. Na rozdíl od Gaussova rozdělení
patřícího mezi spojitá rozdělení, kde výsledek je libovolné reálné číslo, v případě
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diskrétních rozdělení jsou možnými výsledky pouze diskrétní hodnoty. Pokud má jev stále
stejnou pravděpodobnost, popisuje se četnost výskytu náhodného jevu v n nezávislých
pokusech binomickým rozdělením (někdy též Bernoulliho schéma). S jakým typem
problému souvisí binomické rozdělení? Např.: nově příchozí pacient je muž, narozené dítě je
chlapec. Důležité je, že počet pokusů či zjištění je pevný a je předem dán. Jedná se tedy o n
nezávislých náhodných pokusů. Na Obrázku 9 je rozdělení pravděpodobnosti, že v rodině s 6
dětmi nebude žádné děvče, 1 děvce, 2 děvčata ... 6 děvčat, přičemž pravděpodobnost narození
dívky je v každém porodu stejná, a to 49% .
S rostoucím počtem nezávislých pokusů n se binomické rozdělení téměř neliší od
normálního až na to, že se jedná o disktrétní rozložení – viz Obrázek 10.

Obrázek 9. Binomické rozdělení se 6 pokusy a pravděpodobností 49% v každém pokusu - počet dívek
v rodině s 6 dětmi (zdroj: záznamy autora).

Obrázek 10. Binomické rozdělení s 1000 pokusy a pravděpodobností 30% (zdroj: záznamy autora).

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Poissonovo rozdělení
Toto rozdělení pravděpodobnosti, pojmenované podle francouzského matematika
S. D. Poissona, mají náhodné proměnné, které popisují četnosti jevů s těmito vlastnostmi:
•

to, že jev v daném intervalu (časovém, prostorovém) nastane (nenastane), nezávisí
na tom, co se stalo jindy nebo jinde,

•

pro každý časový okamžik je pravděpodobnost jevu v malém časovém intervalu
stejná (totéž platí v prostoru),

•

neexistuje případ, že by nastaly dva jevy přesně v jednom časovém okamžiku
nebo místě v prostoru.

Poissonovo rozdělení se týká řídkých jevů, a proto se mu také často říká rozdělení či
„zákon“ řídkých jevů. Například vezměme počet pacientů, kteří přijdou do ordinace
praktického lékaře X ve městě Y. Z celkového počtu možných pacientů, tj. obyvatel celé
městaY, případně okolních obcí, jich během jednoho dne přijde do ordinace lékaře X
velmi málo. Opravdu žádní dva nepřijdou přesne ve stejný čas – jeden musí dát ve dveřích
přednost druhému a tak se příchody liší, byť někdy jen nepatrně. V tomto příkladě není
často intenzita přichodu pacientů během pracovní doby lékaře homogenní, nicméně se dá
tak aproximovat. Počet pacientů, kteří přijdou jednotlivé dny do ordinace lékaře, má pak
Poissonovo rozdělení.
Průměrný počet výskytů zkoumaného jevu v daném úseku jednotkové délky (za den,
hodinu, za rok dle kontextu) označujeme λ.
Poissonovo rozdělení se nemá na rozdíl od binomického rozdělení omezen počet pokusů.
To znamená, že pravděpodobnost výskytu sledovaného jevu v jednom pokusu je velmi
malá a blíží se nule, zatímco počet pokusů se blíží k nekonečnu. Obvykle můžeme
binomické rozdělení aproximovat Poissonovým tehdy, pokud n>30 a p ≤ 1/10. Je-li
pravděpodobnost nějaké výjimečné události (např. určité mutace genu) relativně malá a
rozsah výběru poměrně velký, pak Poissonovo rozdělení v podstatě splývá s binomickým
(Obrázek 13).
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Obrázek
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(převzato

z http://simple.wikipedia.org/wiki/File:Poisson_distribution_PMF.png).

Obrázek 12. Binomické rozdělení Bi (10000, 0,0003), tj. n=10000, p=0,0003 (zdroj: záznamy autora).

Obrázek 13. Poissonovo rozdělení Po(3), tj. λ = 3, je prakticky neodlišitelné od binomického rozdělení
Bi (10000, 0,0003), (zdroj: záznamy autora).

Velký význam má Poissonovo rozdělení v teorii hromadné obsluhy, kde popisuje takové
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náhodné jevy, jako jsou příchody zákazníků (což se samozřejmě týká i pacientů), úrazy –
např. zlomenin při lyžování v Peci pod Sněžkou, apod.
Dalšími příklady jsou:
•

rozdělení počtu úmrtí na některé málo obvyklé onemocnění – např. počet úmrtí
na paratyfus a jiné infekce způsobené salmonelami,

•

počet onemocnění karcinomem u osob pracujících s potenciální karcinogenní
látkou,

•

počet dopravních nehod, úrazů, pojistných událostí apod.,

•

počet požadovaných ošetření na klinice za den,

•

počet branek za fotbalový zápas, atd.

Kapitola 5 – Populace a výběr, randomizace
Populací ve statistice rozumíme množinu subjektů, kterých se studie či výzkum týká.
Konkrétně to mohou být např. pacienti s určitou diagnózou nebo u nichž byl použit stejný
terapeutický postup (jedná se o populaci definovanou stejnými inclusion/exclusion
kritérii). Samozřejmě nelze studovat celou populaci pacientů: tito pacienti žijí po celém
světě, někteří již zemřeli, dosud jsou ještě zdrávi, či se ještě nenarodili. Chceme však na
základě vybrané skupiny pacientů ze zkoumané populace udělat úsudek o tom, zdali naše
myšlenka/hypotéza (více o hypotézách viz Kapitola 7) platí pro celou populaci či nikoliv.
Jelikož celou populaci neznáme, úsudek o platnosti hypotézy může být jen a jen
pravděpodobnostní! Vybrané skupině z populace se říká výběr, jednotlivé subjekty
nazýváme vzorky (samples).
Důležitou vlastností vzorku je, že každý jednotlivec dané populace má nenulovou šanci
dostat se do výběru. Chceme, aby vzorky byly vybírány nezávisle; jinými slovy, výběr
jednoho subjektu by neměl ovlivnit šanci jinéhu subjektu být zařazen do výběru.
Abychom tedy zajistili nezávislé zařazení subjektů do výběru, používají se metody
randomizace.
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Randomizace
Zeptáme-li se kohokoliv znalého metodiky klinických studií, k čemu vlastně slouží
randomizace, ve většině případů se nám dostane odpovědi, že randomizace je používána
pro zajištění náhodného rozdělení pacientů do srovnávaných léčebných skupin (ramen
studie). Tuto odpověď nelze považovat za nesprávnou, nicméně pokud v dotazu
pokračujeme a zajímáme se o to, proč je náhodné rozdělení důležité, odpovědí je nám
většinou mlčení.
Představíme-li si, že by rozdělování pacientů do srovnávaných skupin nebylo náhodné a
bylo by prováděno subjektem (např. zkoušejícím), který má zájem na určitém výsledku
prováděné studie (např. na průkazu superiority experimentální léčby vůči placebu), je
zřejmé, že hlavním cílem randomizace je zamezit subjektivnímu a selektivnímu
rozdělování pacientů do jednotlivých ramen studie.
Proces randomizace zajišťuje, že charakteristiky subjektů budou ve všech skupinách
shodné. Bude tedy vyvážené např. zastoupení pohlaví, věku, stádií nemoci, ale i neznámé
či nesledované rušivé faktory budou díky procesu randomizace vyváženě rozděleny.
Jakákoli disproporce mezi skupinami randomizované klinické studie pak není vlivem
systematické chyby, ale je pouze náhodná. Pravděpodobnost, že k takové náhodě dojde,
je obecně velmi malá a klesá s počtem subjektů v hodnocení.
Pokud však budeme (jako autoři protokolu klinické studie) požadovat po statistikovi
přípravu randomizace, je dobré vědět, že se nemusíme spokojit jen s výše uvedeným
hlavním požadavkem na randomizaci, ale můžeme po statistikovi chtít nastavit plán
randomizací tak, abychom po určitém počtu zařazených pacientů do studie celkem
zajistili jejich požadovaný poměr v jednotlivých ramenech, tedy nejčastěji stejný
nebo téměř stejný počet subjektů ve srovnávaných skupinách. Tento požadavek je
důležitý především u studií, ve kterých předpokládáme průběžné statistické hodnocení
(interim analýzy), kdy při malém počtu subjektů může jejich nerovnoměrné zastoupení
ve srovnávaných skupinách negativně ovlivnit sílu statistického testu a tedy např. naši
schopnost prokázat rozdíl v účinnosti léčby mezi rameny, pokud tento skutečně existuje.
Každá randomizace díky prvku náhody vede k rovnoměrné rozložení prognostických
faktorů ve srovnávaných skupinách včetně tzv. „rušivých faktorů“, a to známých i
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neznámých, jejichž nerovnoměrné rozložení v ramenech studie může vést ke zkreslení
výsledků. Čím výce subjektů je ve studii, tím je rozdělení parametrů mezi skupinami
rovnoměrnější. Každý rozdíl je pak jen dílem náhody. Jak si představit takové známé
„rušivé faktory“? Představme si, že plánujeme onkologickou klinickou studii, kde podle
vstupních kriterií můžeme zařadit pacienty klinického stadia IIA – IIB, přičemž víme, že
pacienti s méně pokročilým stadiem mají mnohem vyšší pravděpodobnost pozitivní
léčebné odpovědi, která je zároveň primárním endpointem této studie. V tomto případě
by nerovnoměrné zastoupení pacientů jednotlivých klinických stadií vedlo ke zkreslení
výsledků studie, protože vyšší podíl pacientů s pokročilejším stadiem onemocnění
v některém rameni může vést k horším léčebným výsledkům v tomto rameni a tedy
zkreslení výsledků studie. V tomto uvedeném případě lze tedy klinické stadium
považovat za známý „rušivý faktor“. Naopak příkladem neznámého rušivého faktoru
může být např. přítomnost určitého genotypu ovlivňujícího metabolismus hodnoceného
léčivého přípravku či jiný faktor, v době realizace studie neznámý.

Jaké jsou základní typy randomizačních technik?
Nejjednodušší z randomizačních technik je tzv. kompletní randomizace. Tuto techniku
si můžeme představit jako jednoduchý systém rozdělování pacientů do srovnávaných
léčebných skupin pouze na základě pravděpodobnosti dané počtem srovnávaných skupin
a požadovaným poměrem počtu pacientů v těchto skupinách. Tedy pro plánovanou studii
se dvěma rameny a plánovaným poměrem počtu pacientů v těchto ramenech 1:1 by jako
model kompletní randomizace mohl sloužit hod mincí. Tato technika není v současnosti
příliš používána, především z důvodu rizika nevyváženého počtu pacientů v jednotlivých
ramenech (zkusme si hodit 10krát mincí a otestovat, jaká je šance, že padne právě 5krát
panna a 5krát orel) a dále z důvodu absence kontroly distribuce prognostických faktorů
mezi rameny. Jen pro zajímavost, při zařazení celkem 100 pacientů do studie a při záměru
tyto rozdělit do dvou ramen studie tak, aby v každém rameni bylo právě 50 pacientů, je
při použití techniky kompletní randomizace pravděpodobnost pouhých 8 %, že bude
v obou ramenech skutečně 50 pacientů, je tedy velmi pravděpodobné, že počet pacientů
v obou ramenech bude nevyrovnaný.
Zlatým standardem je tzv. bloková randomizace, která zajistí, že počet subjektů ve všech
skupinách bude shodný. V příkladu výše byla pravděpodobnost shodného počtu subjektů
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ve dvou léčebných skupinách, tj. 100 subjektů v každém z nich, pouze 8%. Při blokové
randomizaci tento problém nemůže nastat, protože je vždy randomizován celý blok
subjektů najednou. Například, pokud máme blok o velikosti 4 a randomizujeme subjekty
do dvou ramen, tak v každém bloku budou právě dva subjekty randomizovány do prvního
ramene a zbývající dva subjekty do druhého ramene. Bloková randomizace je založena
na tom, že předem stanovíme velikost tzv. randomizačního bloku, neboli stanovíme počet
pacientů, po jejichž zařazení požadujeme dosáhnout stejného počtu pacientů ve všech
srovnávaných ramenech. Postup blokové randomizace je následující: je zvolena velikost
bloku, což je číslo dělitelné počtem skupin (přesněji řečeno počtem podílů, na které jsou
subjekty hodnocení rozděleny v daném poměru). Zároveň musí být toto číslo dělitelem
počtu subjektů, které je plánováno randomizovat. Příklady správného určení velikosti
bloku jsou následující:
• Pokud jsou subjekty randomizovány do skupin v poměru 1:1, pak musí být velikost
bloku dělitelná 2.
• Pokud je poměr 1:2, pak musí být velikost bloku dělitelná 3.
• Pokud se jedná o víceramennou studii s poměrem subjektů v jednotlivých ramenech
1:2:3, pak musí být velikost bloku dělitelná 6.
Velikost bloku 2 se samostatně nepoužívá, protože umožňuje velmi jednoduše určit, do
jakého ramene bude druhý subjekt v bloku randomizován (pokud je první subjekt
randomizován do ramene A, pak druhý musí být randomizován do ramene B a naopak).
Pokud je blok příliš veliký, zvyšuje se možnost, že v průběhu studie nebude počet plně
odpovídat danému poměru. Maximální disproporce mezi počtem subjektů v jednotlivých
ramenech a plánovaným poměrem subjektů ve studii je dána právě velikostí bloku. Aby
byla velikost bloku dělitelem počtu subjektů, které je plánováno randomizovat, je možné
velikost vzorku mírně navýšit např. o jeden, dva nebo tři subjekty. V našem příkladu
můžeme zvolit např. blok velikosti 4. Označíme-li první rameno A a druhé B, pak v bloku
4 subjektů je 6 možností randomizace do dvou ramen: AABB, BBAA, ABAB, BABA,
ABBA, BAAB.
Velikost bloku může být stejná pro randomizaci všech subjektů hodnocení nebo se mohou
střídat různé velikosti bloku. V otevřených studiích může zkoušející lékař poměrně
snadno určit velikost bloku a následně určit do jakého ramene bude subjekt
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randomizován. Například při velikosti bloku 4 lze po prvních dvou nebo třech
randomizovaných subjektech v daném bloku s jistotou určit, do jaké skupiny budou
randomizovániy další subjekty. Teoreticky by tedy bylo možné subjekty hodnocení
rozdělovat do ramen studie selektivně a ovlivnit tak výsledky. Bloková randomizace s
náhodným střídáním bloků minimalizuje možnost, že bude možné v případě otevřených
klinických studií předvídat, do jaké skupiny bude subjekt randomizován. V našem
příkladu klinické studie se dvěma rameny a celkovým počtem 200 subjektů připadají v
úvahu velikosti bloku 2,4,6. Pro randomizaci může být použito např. 30 bloků o velikosti
2, 20 bloků o velikosti 4 a 10 bloků o velikosti 6.

V současnosti nejpoužívanější randomizací technikou je však tzv. stratifikovaná
permutační bloková randomizace. Pod tímto složitým názvem se skrývá velice
elegantní metoda, která je schopna zajistit ve srovnávaných ramenech jak rovnoměrný
počet pacientů (jako bloková randomizace), tak i rovnoměrné rozložení předem
zvolených tzv. stratifikačních parametrů neboli prognostických faktorů. Jak tato technika
funguje? Představme si studii, ve které bude některý z důležitých endpointů účinnosti
nebo bezpečnosti výrazně ovlivněn pohlavím a věkem pacientů. Tedy pokud se v jednom
z ramen nahromadí převaha pacientů jednoho pohlaví nebo určité věkové skupiny, může
to vést ke zkreslení výsledků studie. Tato randomizační technika funguje tak, že se vytvoří
teoretické skupiny „strata“ jako kombinace zvolených prognostických faktorů, v našem
případě např. čtyři skupiny, a to: muži ≤ 35 let, ženy ≤ 35 let, muži > 35 let a ženy > 35
let. V rámci všech těchto podskupin jsou následně v náhodném pořadí generovány bloky
o předem zvolené velikosti tak, aby byl zajištěn požadovaný počet pacientů
v jednotlivých léčebných skupinách. Pro správné použití této techniky je klíčový správný
výběr stratifikačních kriterií. Je důležité, aby to byl parametr jednoznačně
identifikovatelný při vlastní randomizaci pacienta a aby to byl parametr s jednoznačným
vztahem ke studii hodnocené účinnosti nebo bezpečnosti léčby. V klinických studiích se
nejčastěji používají 2-3 vybrané stratifikační parametry a velmi často bývá jako jeden
z nich zvoleno centrum studie.
Kromě výše uvedených randomizačních technik se někdy používají metody tzv.
adaptivní randomizace. Takto je označována skupina randomizacích technik, u kterých
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není možné předem zpracovat vlastní randomizační plán, ale randomizace každého
konkrétního pacienta je počítána algoritmem, který bere v úvahu dosavadní rozložení
pacientů v jednotlivých ramenech. Tyto techniky se používají především ve studiích
s velmi malým počtem pacientů (např. ve studiích s novorozenci apod.). Výhodou
adaptivní randomizace je zajištění rovnoměrné distribuce vybraných prognostických
faktorů v léčebných skupinách. Také lékař pak nemůže odkrýt randomizační schéma. Je
také možné regulavat počet subjetů v léčebných skupinách v průběhu klinické studie např.
dle výsledků, jsou-li dostupné. Nevýhodou je nutnost průběžné účasti randomizačního
centra ve studii a speciální softwarová podpora. Termíny adaptivní randomizace a
adaptivní design by neměly být zaměňovány. Jedná se o dvě různé charakteristiky plánu,
které jsou na sobě navzájem nezávislé. U adaptivního designu se nemusí použít adaptivní
randomizace a ani se obvykle neužívá. A naopak užití adaptivní randomizace neznamená,
že klinická studie má adaptivní design.
Při použití adaptivní randomizace není nutné generovat prospektivně randomizační
schéma, ale subjekty jsou randomizováni adaptivně, dle aktuálního rozložení subjektů v
jednotlivých léčebných skupinách v průběhu studie. Uvedeme dvě používané metody
adaptivní randomizace: metoda minimalizace a metoda "randomized play-the-winner"
(RPW).
Adaptivní randomizace metodou minimalizace (navžená autory Pocock a Simon)
zajišťuje stejně jako stratifikovaná randomizace rovnoměrnou distribuci vybraných
prognostických faktorů (stratifikačních faktorů) v léčebných skupinách. Ale protože
přiřazení léčby nově randomizovanému subjektů je prováděno v průběhu studie na
základě aktuálního rozdělení do léčebných skupin, zkoušející nemůže predikovat
randomizační schéma. Je také možné regulovat počet subjektů v léčebných skupinách v
průběhu studie např. dle výsledků, jsou-li dostupné. Nevýhodou je nutnost průběžné
účasti randomizačního centra ve studii a speciální softwarová podpora. Pomocí metody
minimalizace je před randomizací každého dalšího subjektu zhodnoceno, do jaké léčebné
skupiny by měl být subjekt zařazen tak, aby byla minimalizována nerovnováha počtu
subjektů v léčebných skupinách celkově i v jednotlivých stratifikačních skupinách. Před
každou randomizací software vyhodnotí rovnováhu počtu randomizovaných subjektů ve
stratifikační skupině, které nově randomizovaný subjekt náleží. Léčebná skupina, pro
kterou bylo dosaženo nejlepší rovnováhy, je v randomizaci toho subjektu hodnocení
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zvýhodněna. Subjekt bude s více než 50% pravděpodobností randomizován právě do této
nyní "zvýhodněné" skupiny. Např. při randomizaci do 3 skupin můžou být
pravděpodobnosti pro randomizaci nastaveny následovně 2/3 pro "zvýhodněnou"
léčebnou skupinu a 1/6 pro zbylé dvě skupiny. Součet pravděpodobností musí být roven
1.
Adaptivní randomizace metodou "randomized play-the-winner" (navžena Zelenem)
představuje jednoduchý model adaptivní randomizace vhodný především pro klinickou
studii s binárním primárním parametrem a dvěma rameny. Tento model předpokládá, že
další subjekt bude randomizován až poté, co je znám výsledek léčby předchozího
subjektu. Metoda "randomized play-the-winner" zvýhodňuje léčebný přípravek s lepšími
účinky a je založena na losování z osudí. První subjekt je randomizován na základě
vylosované léčebné skupiny z osudí, kde spočet balónků pro obě léčebné skupiny v
daném poměru. Balónek randomizovaného subjektu je nahrazen balónkem, podle
výsledku jeho léčby. Úspěšná léčba v 1.skupině nebo neúspěšná léčba ve 2.skupině,
znamená, že balónek bude nahrazen balónkem pro 1.skupinu.

Kapitola 6 - Pravděpodobnost a intervaly
spolehlivosti
Viděli jsme, že v sadě pozorování normálního (Gaussovského) rozložení nám násobky
směrodatné odchylky vytyčují krajní limity hodnot. Např. s = ± 1,96 vyznačuje hranice,
do kterých patří 95% všech hodnot pozorování. Jen zřídka jsme v situaci, kdy se zajímáme
jen o zkoumanou skupinu. Obvykle tuto skupinu pokládáme za výběr z mnohem větší
populace, jejíž vlastnosti chceme zjistit (viz Kapitola 5). Například podáme-li lék skupině
pacientů s poruchou srážlivosti krve a měříme následně protrombinový poměr (INR), pak
typickým úkolem takové studie je odhadnout průměrnou změnu INR, který bychom
pozorovali po podání léku celé populaci těchto pacientů. Přirozeným odhadem by byly
průměrné hodnoty v našem výběru. Tento odhad je ale ovlivněn náhodnými výkyvy
závisejícími na tom, kteří lidé jsou pro měření vybráni, kdy jsou měřeni a jaké chyby při
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měření vzniknou. Proto místo jednoduchého bodového odhadu skutečné hodnoty v
populaci dáváme přednost intervalu zkonstruovanému pomocí výběrového průměru,
uvnitř kterého skutečná hodnota populačního průměru s vysokou pravděpodobností leží.
Obvykle pracujeme s 95% intervaly spolehlivosti a pak neznámá populační hodnota leží
v tomto intervalu spolehlivosti s pravděpodobností 95%. Průměrná hodnota parametru na
výběru je pak nejvíce pravděpododobným bodovým odhadem populačního průměru. Toto
platí i pro další míry polohy a variability (používame-li výběrový rozptyl a výběrovou
směrodatnou odchylku).

Referenční interval
Vezmeme si příklad, kde při na náhodně vybraných 100 pacientech interního oddělení
v nemocnici byl naměřen průměrný diastolický tlak 91,0 mmHg a směrodatná odchylka
5,7 mmHg. Jeden další pacient, který byl právě přijat, měl diastolický tlak 105 mmHg.
Přičtením nebo odečtením 1,96 násobku směrodatné odchylky (SD) od aritmetického
průměru nám vyjdou následující hodnoty.
91,0 mmHg + (1,96 x 5.7) mmHg = 102,2 mmHg
91,0 mmHg – (1,96 x 5.7) mmHg = 79,8 mmHg
Můžeme tedy říci, že jeden z dvaceti lidí neboli 5% populace, z níž byl tento vzorek
pacientů vybrán, bude mít diastolický tlak pod 79,8 či nad 102,2 mmHg. Dále počítámeli s hranicemi 99,73%, které jsou dány trojnásobkem směrodatné odchylky přičtených,
respektive odečtených od průměru, zjistíme počet lidí, které jsou za touto hranicí, a
odpovídá 0.27% populace. Náš nově přijatý pacient tedy bude v Gaussově grafu ležet za
95% hranicemi, ale stále ještě před 99,73% hranicí, neboť ta se rovná 108,1 (=91,0 + (3
x 5.7)).
Soubor 95% hodnot (nebo také hodnot mezi 2,5% a 97,5% kvantilem) se nazývá
referenční interval. Pro mnoho biologických proměnných definuje, co je ještě
považováno za normální. Vše ostatní mimo tyto dvě hranice je považováno za
abnormální. Na příkladu zdravých jedinců můžeme definovat normální rozmezí
vyloučením 2.5% subjektů z jednoho konce a dalších 2.5% subjektů z druhého konce.
Tímto způsobem můžeme též získat empirický normální interval. Takže například ze
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vzorku 140 lidí, můžeme vyloučit 3 nejvyšší a 3 nejnižší hodnoty souboru. Nicméně
přesnější je použít referenční interval vypočítaný z aritmetického průměru a 1,96
násobku směrodatné odchylky, pokud máme k dispozici rozsáhlejší soubor dat, což
obvykle znamená více než 400-600.

Interval spolehlivosti
S průměry a směrodatnými chybami průměru můžeme zacházet stejným způsobem. Po
zpracování série vzorků a spočtením jejich průměru očekáváme 95% hodnot průměrů
mezi dvěma hranicemi určenými přičtením a odečtením 1,96 násobku směrodatné chyby
průměru. Předpokládáme, že tento průměr se bude hodně blížit průměru v populaci.
Takže směrodatná chyba průměru souvisí s určením pravděpodobnosti rozdílu průměru
v populaci a zkoumaného vzorku.
Ukážeme si to nyní na příkladu z předchozí kapitoly. Ze zmíněných 100 pacientů
interního oddělení bude standarní chyba průměru (standard mean error, SEM) rovna
SD dělené odmocninou z počtu pacientů, tj. 0,57 mmHg. Přičtením a odečtením 1,96
násobku směrodatné chyby průměru k hodnotám průměru dostaneme:
91,0 mmHg + (1,96 x 0,57) = 89.88 mmHg
91,0 mmHg – (1,96 x 0,57) = 92.12 mmHg
Tento interval (89,88, - 92,12) mmHg se nazývá interval spolehlivosti a můžeme říci,
že je jen 5% šance, že by do tohoto intervalu nepatřil neznámý populační průměr. Stejně
můžeme použít 99% interval spolehlivosti, který se řídí stejnými pravidly. Interval
spolehlivosti nám nabízí klíč ke správnému interpretaci zkoumaného vzorku zpět
k populaci, ze které je vybrán. 99,73% interval spolehlivosti získáme přičtením a
odečtením trojnásobku směrodatné odchylky k aritmetickému průměru.
Interpretaci pravděpodobnosti spojené s intervalem spolehlivosti často provází mnoho
zmatků. Pro správné porozumění si musíme nejdříve objasnit koncept opakovaného
získání výběru z populace, Tento koncept spočívá v hypotetickém opakování získávání
výběru ze stejné populace, kdy z každého výběru spočítáme 95% interval spolehlivosti.
Již víme, že 95% těchto intervalů zahrne neznámý populační průměr. Nicméně bez
jakékoliv další informace nemůžeme říct, které z nich to jsou! Proto na základě jednoho
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výběru můžeme jen říci, že je 95% pravděpodobnost, že parametr leží v 95% intervalu
spolehlivosti určeném tímto výběrem. To ovšem neznamená, že je 95% pravděpodobnost,
že průměr z jiného výběru bude ležet v intervalu spolehlivosti určeném prvním výběrem.
Všimněte si, že čím vyšší je spolehlivost, tím delší je výsledný interval! Když chceme
nějaký údaj znát se spolehlivostí 99.9%, je interval spolehlivosti velmi široký a máme
malou přesnost odhadu neznámého populačního průměru s takto vysokou spolehlivostí.
Je proto třeba nalézt kompromis mezi požadovanou spolehlivostí a přesností odhadu, tj.
šířkou intervalu spolehlivosti.

Kapitola 7 - Testování hypotéz
Každá klinická studie má pomoci odpovědět na nějakou otázku. Otázka je obvykle
formulována jako hypotéza a k odpovědi na tuto hypotézu se používají určité formální
matematické postupy. Oč se vlastně jedná při testování hypotéz?
Testování hypotéz patří do oblasti, které se říká induktivní či inferenciální statistika.
Cílem induktivní statistiky je zobecnit výsledky nalezené na určité množině pacientů na
další pacienty, kteří jsou těmto pacientů podobní. Mají stejnou diagnózu, je použit stejný
terapeutický

postup,

zkrátka

jedná

se

o

populaci

definovanou

stejnými

inclusion/exclusion kritérii jako ve studii. Studovaná část populace se nazývá výběr (viz
Kapitola 5).
Testování hypotézy se dá přirovnat k trestnímu řízení. V případě klinického výzkumu
zahajujeme studii proto, že chceme ověřit platnost nějakého tvrzení a máme nějakou míru
očekávání, že naše hypotéza opravdu platí. Trestní řízení se zase zahajuje, pokud žalobce
předpokládá, že obviněný pravděpodobně spáchal daný trestný čin. Ovšem dokud
důkazní řízení vinu neprokáže, platí presumpce neviny. Přesně tak je to i při testování
hypotéz. Presumpce neviny je tzv. nulová hypotéza H0 formulovaná obvykle jako
“žádná diference v populaci není”. „Žádná diference“ je míněna ve smyslu rozdílu, který
bychom chtěli prokázat, ať už rozdílu na počátku a na konci (změny parametrů v čase),
či rozdílu mezi rameny studie. Ale situace může být složitější: např. pokud se naše otázka
týká korelace mezi parametry, pak nulová hypotéza je formulována tak, že žádná
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parametry nekorelují. Celá studie, vytvoření jejího protokolu, získání výběru, atd., to vše
bývá prováděno, protože očekáváme existenci nějaké diference v populaci. Studií pak
chceme tuto populační diferenci prokázat, byť jen pravděpodobnostně, tj. s nějakou
spolehlivostí. To je stejné, jako když žalobce předpokládá, že obviněný je vinen, byť
dokud vina není prokázána, a platí presumpce neviny.
To, co chceme dokázat, je tzv. alternativní hypotéza H1 a ta vyjadřuje naše očekávání
toho, co si myslíme, že platí, a platnost v celé populaci chceme dokázat (s nějakou
zvolenou spolehlivostí). Zjednodušeně můžeme říci, že to, co si přejeme dokázat,
formulujeme jako alternativní hypotézu, a tu testujeme proti nulové hypotéze. Provedeme
to tak, že dosadíme výsledky z výběru populace do nějakého vzorečku a na základě toho
řekneme, zdali s předem zvolenou spolehlivostí můžeme zamítnout nulovou hypotézu a
přiklonit se k alternativní hypotéze či nikoliv, a pak nulovou hypotézu nezamítáme.
V analogii s trestním řízením by to vypadalo „vinen“, a to s nějakou definovanou
spolehlivostí, versus „vina nebyla prokázána“. Tak to ale často je. Prokázat vinu
bezesporně je často nemožné a stejně tak říci „100% nevinen“ je těžké. (Pamatujme, že
při testování hypotéz není možná varianta, že najdeme jiného pachatele.)
Jaké jsou při testování hypotéz možnosti? Začneme možnostmi, co platí v populaci, jež
nás vlastně ve skutečnosti zajímá:
a) diference v populaci neexistuje – platí nulová hypotéza H0
anebo
b) diference v populaci existuje (jakkoliv malá) a platí tedy alternativní hypotéza H1.
Někdy nás zajímá diference jen jedním směrem a pak je alternativní hypotéza H1
jednostranná.
Máme tedy formulovanou nulovou hypotézu oproti alternativní hypotéze a známe
populaci, kterou chceme studovat. Musíme ale i předem určit, jaký statistický model (test)
bude použit (více o statistických modelech viz Kapitola 8). O volbě statistického modelu
bude více v kapitole 8. Dále je předem nutno určit sílu testu (tj. pravděpodobnost
detekování diference, pokud tato skutečně existuje) a hladinu významnosti (tj.
pravděpodobnost prohlášení diference za statisticky významnou, ač ve skutečných
populacích neexistuje). Klasicky se volí síla testu (power) 80% (0.80) a hladina
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významnosti (signifikance, alpha level) 5% (0.05). Zjednodušeně se dá říci, že pokud nám
stačí, aby test vyšel statisticky významný, až když je diference mezi průměry opravdu
velká, potřebujeme méně pacientů. Prokázat, že malá diference mezi výběrovými
průměry reflektuje stav v celé populaci, je možné až na velkém rozsahu výběru. Ovšem
do hry vstupuje i variabilita dat. Malá variabilita dat vůči diferenci mezi průměry vede
k nižšímu počtu pacientů, velká variabilita dat počet potřebných pacientů dramaticky
zvýší.
A jak to je s výběrem? Na základě power analýzy, tj. výpočtu nutného počtu
subjektů/pacientů, určíme počet subjektů pro studii. Výběr závisí kromě jiného na
velikost diference, kterou chceme prokázat, proto jeden ze vstupů do power analýzy je i
velikost diference.
Pokud máme data z výběru, s pomocí statistického modelu, rozhodneme, zdali na
základě dat získaných na výběru:
A) nulovou hypotézu H0 nemůžeme zamítnout
anebo
B) nulovou hypotézu H0 zamítáme a přikláníme se k alternativní hypotéze H1.
Pokud nulovou hypotézu H0 zamítáme a přikláníme se k alternativní hypotéze H1
(varianta B), říkáme, že test je statisticky významný.
Jsou tedy čtyři možnosti kombinací, co platí ve skutečnosti (kterou ovšem neznáme a znát
ani nemůžeme, protože se týká celé populace) versus závěr testování hypotézy na základě
výběru pacientů z populace:
aA) diference v populaci neexistuje – platí nulová hypotéza H0 a zároveň závěr
na základě výběru byl „nulovou hypotézu H0 nemůžeme na základě získaných
dat zamítnout“. Tato varianta je souhlas reality a našeho výsledku, čili ta je pro
nás příznivá.
bB) diference v populaci existuje (jakkoliv malá) a platí tedy alternativní hypotéza
H1, přičemž závěr na základě výběru byl „nulovou hypotézu H0 zamítáme a
přikláníme se k alternativní hypotéze H1“. Tato varianta je opět souhlas reality
a našeho výsledku, čili ta je pro nás příznivá. Navíc je zvolený design studie (včetně

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

rozsahu výběru i testu) schopen zachytit diferenci, pokud ve skutečnosti v celé
populaci existuje. Tato pravděpodobnost zamítnutí H0 a přijmutí H1 za podmínky,
že v populaci je H0 nepravdivá, se nazývá silou testu.
aB) diference v populaci neexistuje – platí nulová hypotéza H0 a zároveň závěr
na základě výběru byl „nulovou hypotézu H0 zamítáme a přikláníme se
k alternativní hypotéze H1“. Tato varianta značí, že přijímáme jiné rozhodnutí,
než platí v populaci. Tedy náš závěr je chybný a tato varianta chybného záběru se
nazývá chybou I. druhu (či α chyba). Chyba I. druhu je tedy pravděpodobnost
zamítnutí H0 hypotézy, pokud tato nulová hypotéza ve skutečnosti platí. Stručně
řečeno je to pravděpodobnost prohlášení diference, která v populaci neexistuje, za
statisticky významnou. Test se navrhuje tak, aby tato chyba byla menší než předem
zvolené α (hladina významnosti). Obvykle se volí α rovné 5%. Doplněk zvoleného
α do 100% je pravděpodobnost správného rozhodnutí, že nulovou hypotézu H0
nezamítáme, když ve skutečnosti platí. Tato pravděpodobnost je pak spolehlivost
testu a tak pro α rovné 5% je 95%.
bA) diference v populaci existuje (jakkoliv malá) a platí tedy alternativní hypotéza
H1 a zároveň závěr na základě výběru byl „nulovou hypotézu H0 nemůžeme na
základě získaných dat zamítnout“. Tato varianta značí, že přijímáme opět jiné
rozhodnutí, než platí v populaci. Tedy náš závěr je chybný a tato druhá varianta
chybného záběru se nazývá chybou II. druhu (či β chyba). Chyba II. druhu je tedy
pravděpodobnost, že nezamítneme H0 hypotézu, pokud ale ve skutečnosti platí
alternativní hypotéza H1. Stručně řečeno je to pravděpodobnost, že existující
diferenci v populaci neprohlásíme za statisticky významnou. Při power analýze
(odhadu potřebného počtu pacientů) se velikost vzorku (= počet pacientů) navrhuje
tak, aby tato chyba byla menší než předem zvolené β. Nejčastěji se volí β rovné
20%. Doplněk do 100% je pak síla testu (viz výše bB). Ta pro β rovné 20% je pak
80%.
Přehledně jsou tyto všechny možnosti zobrazeny v Tabulce 4.
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Tabulka 4. Testování hypotéz (v horním řádku je realita v populaci, v levém sloupci závěr testování
hypotézy na základě výběru).

H1 (diference existuje)

H0 (není žádná diference)

Zamítneme H0

O.K.

chyba I. druhu

(diference existuje)

Síla testu/ Power (1- )

( error)

Nezamítáme H0

chyba II. druhu

O.K.

(nebyla prokázána

( error)

diference)

Vraťme se k přirovnání k trestnímu řízení. Analogií počtu pacientů je počet důkazních
kroků v soudním řízení. Chyba I. druhu je analogická pravděpodobnosti odsouzení
nevinného. Chyba II. druhu je analogií pravděpodobnosti propuštění viníka. Ačkoliv je
pro společnost a poškozené špatné, když viník je propuštěn, ještě horší je, když je
odsouzen nevinný; to je svým způsobem fatální selhání systému. Špatný závěr je také,
když diferenci ve skutečnosti existující neprokážeme jako statisticky významnou. Pokud
ale diference v populaci existuje, prokáže jí velmi pravděpodobně jiná studie s větším
počtem pacientů nebo jiným výběrem. Mnohem horší ale je, pokud za statisticky
významný označíme rozdíl, který ve skutečnosti v celé populaci neexistuje. Stejně jako
při testování hypotéz platí, že jediná možnost, jak snížit chybu I. i II. druhu zároveň, je
vyšší počet pacientů ve výběru; podobně v justičním systému to znamená vyšší počet
důkazních kroků., tj. delší soudní řízení. Společné jsou i problémy s tímto spojené –
dlouhý čas a vysoké náklady. Stejně jako trestní řízení by mělo být nezaujaté
(spravedlnost je slepá a vnímá jen přednesené důkazy, všechna rozhodnutí by měla být
transparentní), totéž platí pro testování hypotéz. Obecně, a v klinickém výzkumu zvlášť,
se klade velký důraz na to, aby všechny kroky při testování hypotézy včetně použitého
statistického modelu/testu byly formulovány předem. V případě klinického výzkumu je
toto formulováno v protokolu studie.
Podobností mezi testováním hypotézy a trestním řízením je více. Např. pokud studie
neprokáže rozdíl jako statisticky významný, nicméně se rozdíl zdá nadějný a je
naplánována další studie s vyšším počtem pacientů, data z předchozí studie nemohou být
znovu použita. To připomíná zásadu „ne dvakrát za stejnou věc“ (bis in idem). Nelze

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

dodatečně přidat pacienty již k existujícímu výběru; výjimkou je složitý adaptivní design
studie, kde statistické metody s touto variantou předem počítají.
Vyhodnocení diagnostického testu je také podobné zestování hypotéz. Pacient ve
skutečnosti má danou diagnózu (D+) nebo ji nemá (D-), a to chceme zjistit diagnostickým
testem, který je buď pozitivní (T+) nebo negativní (T-). V Tabulce 5 jsou uvedeny:
správná pozitivita testu (TP, true positivity), správná negativita (TN, true negativity),
nesprávná negativita (FN, false negativity) a nesprávná pozitivita (FP, false positivity).
Tabulka 5. Vyhodnocení diagnostických testů. V horním řádku je diagnóza, v levém sloupci závěr
diagnostického testu.

D+

D-

T+

TP

FP

T-

FN

TN

Chyba I. druhu je pak analogií nesprávně pozitivního testu, chyba II. druhu je analogií
nesprávně negativního testu a síla testu je analogií správné pozitivity. Rozdíl je ale v tom,
že zatímco se zvýšením počtu pacientů ve výběru klesne chyba I. i II. druhu, vyhodnocení
diagnostického testu nezávisí tímto způsobem na velikosti výběru.
Celý postup testování hypotéz vychází z myšlenky, že klinickou studii (nebo obecně
statistický pokus) můžeme dle stejného protokolu mnohokrát opakovat. Tj. pokud
diference v populaci neexistuje, pak ze 100 studií by přibližně 5 studií mělo vyjít
statisticky významných, pokud pracujeme s obvyklou hladinou významnosti α=5%
(0.05). Pokud diference v populacích existuje, pak ze 100 studií bude diference zachycena
přibližně v 80 z nich. Je důležité si uvědomit, že ačkoliv nás zajímá cílová populace osob
s danou diagnózou a dalšími kriterii v celém světě, tak populace, z níž vybíráme vzorek
(výběr), tj. vzorkovaná populace, je obvykle jen několik států, kde je studie
organizována. Někdy je studie organizována jen v jedné zemi a ani centra ji samozřejmě
nepokrývají celou. Pokud by např. efekt léku interferoval s nějakou charakteristikou
specifickou pro zemi, která se studie nezúčastnila, tj. z jejíž populace nemůže být nikdo
ve výběru, pak by to studie neodhalila. Zobecnění ze vzorkované populace (sampled
population) na cílovou populaci (target population) je věcí běžného úsudku při
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zohlednění všech odborných klinických, genetických, farmaceutických, a dalších (např.
výživových) aspektů. Zobecnění z výběru (sample) na vzorkovanou populaci je otázkou
čistě statistického usuzování (Obrázek 14).

Cílová populace
(Target population)

nestatistický
úsudek
Vzorkovaná populace
(Sampled population)

statistické
zobecnění
Výběr (Sample)

Obrázek 14. Vztah mezi cílovou populací, vzorkovanou populací a výběrem.

Jak souvisí předem zvolená (tzn. zvolená před testováním hypotézy a před náběrem
pacientů do studie) hladina významnosti (α-level of significance) a p-value statického
testu?
Statistický závěr závisí vlastně jen a jen na porovnání obdržené p-value s hladinou
významnosti. Je-li p-value menší či rovna zvolené hladině významnosti α (obvykle 5%,
jak bylo uvedeno výše), pak nulovou hypotézu zamítáme a přijímáme alternativní
hypotézu. Jaký je mezi nimi rozdíl? Hladina významnosti je, jak už bylo uvedeno,
pravděpodobnost zamítnutí nulové hypotézy za předpokladu, že byla správná (tj.
pravděpodobnost chyby I. druhu) a určujeme ji vždy před výpočtem testového kritéria (tj.
před vlastním testem). Týká se tedy dané populace a pravděpodobnosti této chyby
I. druhu při opakovaném pořádání stejné studie (se stejným designem včetně stejného
počtu pacientů). Na druhé straně p-value je odvozena při testování z dat (výsledků) z
výběru a můžeme ji interpretovat jako pravděpodobnost náhodného získání dat
(výsledků) na výběru za předpokladu, že nulová hypotéza platí. Obecně je nutné znovu
připomenout, že statistický závěr – zamítáme H0 či nikoliv - souvisí jen s porovnáním
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získané p-value s předem zvolenou hladinou významnosti.
Jak bylo zmíněno výše, při testování hypotéz hraje roli i náhoda, např. kdo je zahrnut do
výběru, na základě kterého děláme pravděpodobnostní závěr pro celou populaci. Takže
může nastat i smůla, a pak nezbývá než doufat, že další studie bude „spravedlivější“.
Smůla je ale součástí náhody a jak bylo uvedeno výše, statistika s ní předem počítá ve
formě zvolené chyby I. a II. druhu. Často s ní ale „nepočítá“ zadavatel studie. Testování
hypotéz vyžaduje tedy i určitou míru trpělivosti. Je to vlastně pravděpodobnostní otevření
okna k pravdě, která platí v populaci. Pravděpodobnostní postup má velkou výhodu –
vždyť jinak by pro nás bylo obvykle nemožné získat celosvětová populační data
(zahrnující i budoucnost a minulost). Pokud ale je síla testu 80%, v průměru každá pátá
studie existující diferenci nenajde, a je-li hladina významnosti 5%, tak každou dvacátou
studií prohlásíme za statisticky významnou diferenci, která ve skutečnosti neexistuje. Ve
skutečnosti „nevychází“ v souladu s očekáváním zadavatele (výrobce = sponsora studie)
mnohem více studií. To ale není vinou pravděpodobnostního postupu – statistiky, ale
vinou příliš optimistického očekávání zadavatele.
Rozlišujeme dva způsoby statistické analýzy: klasickou (inferenční) analýzu – o té jsme
mluvili výše, a bayesovskou analýzu.
Inferenční analýza zahrnuje metody založené na opakovaných pokusech. Celou studii
můžeme přirovnat k jednomu z pokusů. Inferenční analýza určuje pravděpodobnost
shodného výsledku, pokud bychom studii opakovali na dalších náhodných výběrech.
Vezměně příklad interpretace výsledků inferenční analýzy, kdy klinická studie ukázala,
že léčba novým antihypertenzním lékem vedla v průměru k většímu snížení systolického
krevního tlaku během jednoho roku v porovnání s placebem. Pouhé porovnání
průměrných hodnot ale není dostačující. K prokázání superiority hodnoceného přípravku
je nutné provést statistický test. P-value výsledku testu superiority srovnávajícího pokles
systolického krevního tlaku při léčbě novým antihypertenzním lékem a placebem říká, s
jakou pravděpodobností pokles systolického krevního tlaku v celé populaci shodné při
léčbě novým antihypertenzním lékem a placebem. Například p-value testu 0.0129 by
prokázala, že léčba novým antihypertenzním lékem má statisticky významně lepší účinky
než léčba placebem. P-value vyšší než 0.050 by vedla k závěru, že se vyšší pokles
systolického krevního tlaku v celé populaci při léčbě novým antihypertenzním lékem
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v porovnání s placebem nepodařilo prokázat.
Bayesovská analýza zahrnuje metody zkoumající pravděpodobnost daného výsledku
podmíněnou analyzovanými daty. Bayesovské metody určují, s jakou pravděpodobností
je možné získat právě takové údaje zaznamenané ve studi, pokud hypotéza např. o
účinnosti léčebného přípravku platí. Tato pravděpodobnost je vyjadřována tzv.
Bayesovským faktorem (Bayes factor, BF). Jedna z možných klasifikací hodnot BF je
následující: 1 – 3 Neoficiální, 3 –10 Podstatná, 10 –30 Silná, 30 –100 Velmi silná, >100
Rozhodující.
Příklad interpretce výsledků bayesovské analýzy: BF testu srovnávající snížení
systolického krevního tlaku při léčbě novým antihypertenzním lékem a placebem. říká, s
jakou pravděpodobností lze zaznamenat právě takové hodnoty změn systolického
krevního tlaku jako byly zjistěny ve studii, pokud je nový antihypertenzní lék účinnější
než placebo. Například BF 15,3 říká, že je 15,3krát větší pravděpodobnost zaznamenat
právě takové hodnoty změn systolického krevního tlaku jako byly zjistěny ve studii,
pokud je nový antihypertenzní lék účinnější než placebo. Výsledek BF=15,3 by byl
považován za dostatečný k prokázání vyšší účinnosti nového antihypertenzního léku
oproti placebu.
Bayesovský test na rozdíl od inferenčního testu srovnává pravděpodobnost platnosti
hypotézy o účinnosti hodnoceného léčebného přípravku hypotézou opačnou, tj.
hypotézou účinnosti kontrolního léčebného přípravku. P-value a BF často nemají
souhlasný závěr.

Kapitola 8 – Statistické modely
Statistické modely mají za úkol na základě zjištěných dat pochopit mechanismus na
pozadí. Například nový lék v onkologii vede k responzi u 75% pacientů, prodlouží
bezprogresové přežití oproti stávají léčbě o 30% a skutečné přežití o 20%. Termín
statistický model se používá pro komplexnější a složitejší inferenční analýzy, pro ty
jednodušší se používá pojem statistický test. Navíc statistický model nemusí vždy být
určen jen na testování hypotéz, ale také na předpověď hodnoty nějakého parametru

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

v budoucnosti, pro nového pacienta apod.
Nejjednodušší statistické modely jsou obsaženy již v základech odhadu parametrů.
Například odhad výběrového průměru a jeho intervalu spolehlivosti implikuje model dat
jakožto součtu konstanty (aritmetického průměru) a gaussovské náhodné veličiny (jejíž
rozptyl/směrodatná odchylka ovlivňuje šířku intervalu spolehlivosti). Jako modely ve
vlastním slova smyslu se však označují složitější případy, závislé na více různých
parametrech či komplexnějších pravděpodobnostních schématech. V této kapitole se
budeme věnovat základním statistickým testům.

Jednovýběrový t-test - porovnání výběrového průměru se
zadanou hodnotou
Příklad: Předpokládejme, že rozsáhle studie dokázaly, že průměrný celkový cholesterol
v České republice je 5.2 mmol/l se směrodatnou odchylkou 0.9 mmol/l. Je obava, že
pracovníci výrobny uzenin mají vyšší cholesterol. Vyšetříme 100 z těchto zaměstnanců a
průměrná hodnota cholesterolu bude 5.5 mmol/l. Předpokládejme, že výběr pocházel
z normálního rozdělení. Jde skutečně o vyšší cholesterol u pracovníků výrobny uzenin,
nebo jde pouze o náhodný rozdíl?
Na tomto nejjednoduším testu si ukážeme podrobně postup testování hypotézy, jde-li
skutečně o vyšší cholesterol. Kroky jsou následující
1. Formulace nulové a alternativní hypotézy:
V našem případě jsou nulová hypotáza a alternativní hypotéza následující
H 0 :  = 5.2mmol / l
H A :   5.2mmol / l

Otázka je, nakolik odpovídá výběrový průměr 5,5 mmol/l získaný na výběru o rozsahu
n=100 nulové hypotéze?

X = 5.5mmol / l
2. Volba testového kritéria:

Nyní chceme rozhodnout, je-li nulová hypotéza správná, nebo ji můžeme se zvolenou
spolehlivosti (obvykle 95%, čemuž odpovídá hladina významnosti 5%, tj. 0.05)
zamítnout a přikloníme se k tomu, že platí alternativa. K tomu musíme mít přesné
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kriterium, na jehož základě uděláme toto rozhodnutí. Testové kriterium je funkce hodnot
zjištěných ve výběru a určí se dle typu hypotézy a typu rozdělení.
Dá se ukázat (ale je složitější a proto zde není prezetováno), že za předpokladu, že známe
rozptyl rozdělení, je optimální testová statistika

T(X ) = Z =

X −



 n → N (0;1)

která má za platnosti nulové hypotézy normované normální rozdělení s aritmetickým
průměrem nula a jednotkovým rozptylem (rovným v tomto případě směrodatnou
odchylce).
3. Ověření předpokladu testu:
Předpokladem použití tohoto testu je, že celkový cholesterol má normální rozložení.
Normální rozložení bylo předpokladáno v zadání této úlohy.
4. Výpočet testové statistiky pro pozorované hodnoty:
Nyní tedy stačí dosadit do testové statistiky hodnoty uvedené níže a µ= 5.2

X = 5.5mmol / l ,  = 0.9mmol / l , n = 100
Pak dostáváme
xOBS = Z H 0 =

X − 0



 n=

5.5 − 5.2
 100 = 3.33
0,9

Hodnota testové statistiky je tedy v našem případě 3.33. Nyní musíme určit tzv. kritickou
hodnotu testové statistiky a porovnat tyto hodnoty. Pokud výběrová testová statika bude
větší než kritická hodnota, zamítneme nulovou hypotézu a přijmeme alternativu.
V opačném případě nulovou hypotézu nezamítneme.
5. Konstrukce kritické hodnoty
Pracovat s původním rozložením dat je složité. Zkonstruujeme rozložení vyběrových
průměrů o rozsahu výběru 100 za předpokladu, že platí nulová hypotéza (modrá gaussova
křivka v obrázku níže). Spočítáme plochu pod gaussovou křivkou a pracujeme-li se
spolehlivostí (100% - α %), pak spočítame tzv. kritickou hodnotu, od které napravo tvoří
část plochy pod křivkou α % celé plochy pod křivkou. Ovšem tato kritická hodnota by
byla jiná pro každé µ a σ.
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Pracujeme-li ale s testovou statistikou, pak kritická hodnota už nezávisí na µ a σ, protože
rozdělení testované statistiky je normované normální rozdělení s aritmetickým průměrem
nula a jednotkovým rozptylem (fialová křivka níže).

T(X), jestliže platí H0
Nezamítáme H0

Zamítáme H0

α

µ =0

C

z0,95=1,64

Kritická hodnota je pak pro tuto testovou statistiku 1.64 pro jednostranný test a 1.96 pro
oboustranný test (alternativa by byla, že celkový cholesterol u pracovníků výrobny uzenin
se liší od 5.2 mmol/l ať už je vyšší či nižší).

6. Rozhodnutí (závěr testu):

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Testová statistika 2.17, která nám vyšla po dosazení údaju výběru, je vyšší než kritická
hodnota 1.64. Proto zamítáme H0 ve prospěch HA, tj. s 95% ní pravděpodobnosti lze
tvrdit, že celkový cholesterol u pracovníků výrobny uzenin je vyšší.

Varianty Studentova t-testu
Studentův t-test je asi nejčastěji používaná metoda testování statistických hypotéz
týkajících se kvantitativních spojitě rozložených parametrů. V závislosti na situaci, kdy
se používá, rozlišujeme
•

jednovýběrový t-test, který slouží k porovnání střední hodnoty μ s konstantou
(H0: μ = μ0); tento test byl podrobně rozebrán výše,

•

dvouvýběrový (nepárový) t-test, který slouží k porovnání střední hodnoty
μ1 jedné skupiny se střední hodnotou μ2 jiné skupiny (H0: μ1 = μ2).

Dvouvýběrový t-test má dvě varianty
•

t-test pro shodné rozptyly v obou skupinách (homoskedasticita)

•

t-test pro neshodné rozptyly v obou skupinaách (heteroskedasticita).

Příklady použití tohoto testu jsoustřední hodnota systolického tlaku u léčených nových
lékem a placebem; nebo střední hodnota glykemie u skupiny diabetiků 2.typu na dietě,
kteří užívají metformin.
Párový t-test slouží k porovnání středních hodnot mezi prvním a druhým měřením
uspořádaných dvojic (H0: μ1 − μ2 = 0).
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Párový t-test se dá chápat jako speciální případ jednovýběrového t-testu, když spočítáme
rozdíly mezi 1. a 2. měřením a takto spočítané rozdíly testujeme oproti μ0 = 0.
Příkladem použití tohoto testu jsou střední hodnota cholesterolu před zahájením léčby
dyslipidemiky a po léčbě, nebo střední hodnota hladiny oxytocinu v krvi u matek a u
jejich dětí.

ANOVA test (testování rozdílu více středních hodnot)
Analýza rozptylu (anglicky Analysis of variance – ANOVA, akronym od ANalysis Of
VAriance) je zobecněním dvouvýběrového t-testu pro případ, kdy je počet skupin větší
než dvě. V mnoha případech chceme porovnat střední hodnoty mezi více skupinami. V
těchto případech nás bude zajímat, zda existují rozdíly mezi jednotlivými skupinami a
nulová hypotéza je, že průměrné hodnoty ve všech skupinách jsou stejné.
Předpoklady pro validní použití metody analýzy rozptylu pro testování rozdílu více
středních hodnot jsou následující:
-

nezávislost měření (uvnitř skupin i mezi skupinami)

-

normalita dat v každé skupině

-

homogenita rozptylů uvnitř skupin (alespoň přibližná shoda rozptylů uvnitř skupin).

Kategoriálních nezávislých proměnných (faktorů) ovlivňujících střední hodnoty může
být více než jeden. Základním úkolem analýzy rozptylu je posouzení hlavních a
interakčních účinků jednotlivých faktorů (kategoriálních nezávislých proměnných) na
závislou proměnnou kvantitativního typu.
Jednofaktorová analýza rozptylu (analýza rozptylu jednoduchého třídění, one-way
ANOVA) představuje nejjednodušší případ analýzy rozptylu, kdy analyzujeme účinek
jednoho faktoru na zkoumanou závisle proměnnou. V podstatě se jedná o zobecněnou
analogii případu zjišťování rozdílu průměrů mezi dvěma nezávislými skupinami pomocí
nepárového t-testu. V případě jednofaktorové analýzy rozptylu jde o zjišťování rozdílů
průměrů mezi více než dvěma skupinami prostřednictvím výpočtu testovacího kritéria F.
Jestliže faktor má jenom dvě kategorie, úloha je totožná s testováním rovnosti průměrů
ve dvou nezávislých výběrech pomocí nepárového t-testu za předpokladu shodných
rozptylů. P-value ANOVA testu a t-testu je v tomto případě identická.
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Základní statistikou počítanou v analýze rozptylu je obecně testovací kritérium F, pomocí
něhož se testuje hypotéza, zda průměry ve skupinách působícím faktorem (případně
faktory) se od sebe liší více než na základě působení přirozené variability (náhodného
kolísání). Počítaná testovací statistika F zohledňuje variabilitu výběrových průměrů a
zároveň přirozenou variabilitu závislé náhodné proměnné. Celkovou variabilitu (rozptyl)
sledované závislé proměnné lze rozdělit na dvě složky:
-

rozptyl „uvnitř skupin“ = rozptyl mezi jedinci ve stejné skupině kolem skupinového
průměru, který je způsoben přirozenou variabilitou způsobenou náhodnými vlivy,

-

rozptyl „mezi skupinami“ = tzn. rozptyl skupinových průměrů kolem společného
celkového průměru – o něm předpokládáme, že je způsoben jednak působícím
faktorem, jednak přirozenou variabilitou.

Při porovnání obou rozptylů poměrem (pomocí F-testu) pak můžeme testovat nulovou
hypotézu o shodě těchto rozptylů. Výpočet F-statistiky v analýze rozptylu můžeme zapsat
v obecné formě:

Vypočtené testovací kritérium F porovnáme s tabulkovou kritickou hodnotou, a pokud
celková variabilita měřená pomocí F-statistiky překročí tuto kritickou hodnotu,
zamítneme hypotézu o shodě rozptylů a tím i nulovou hypotézu analýzy rozptylu, že
střední hodnoty sledovaných skupin se neliší. Nulová hypotéza testovaná při
jednoduchém třídění je:
H0: 1 = 2 = 3 = ….. = m (kde m je počet srovnávaných skupin).

V případě zamítnutí H0 platí alternativní hypotéza H1: Ne všechny střední hodnoty jsou
stejné (tj. alespoň jedna ze středních hodnoty se liší od ostatních).
Pokud ANOVA test zamítne globální nulovou hypotézu H0: 1 = 2 = 3 = ….. = m, je
často vhodné doplnit párová porovnání rozdílů mezi kategoriemi faktoru. Tyto
tzv. multikomparativní testy (testy pro mnohonásobné porovnávání) pak dávají
výsledkem statistickou významnost jednotlivých rozdílů středních hodnot u všech
možných párů porovnávaných skupin. Jelikož se ale porovnává mnoho kategorií faktorů
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mezi sebou a tím pádem se provádí mnoho testů, je správné použít tzv. adjustaci na
mnohonasobné porovnávání, která zaručuje, že celková pravděpodobnost statisticky
významného závěru, který v celé populaci neplatí, je rovna hladině významnosti.
Vícefaktorová analýza rozptylu znamená, že sledujeme více působících faktorů, např.
vliv léku versus komparator a zároveň vliv různých stádií onemocnění, vliv různých
druhů antibiotik a jejich dávky apod. Pokud zkoumáme vliv dvou a více faktorů
působících na závisle proměnnou, hovoříme o vícefaktorové analýze rozptylu. Při
tomto postupu rozlišujeme mezi hlavními efekty a efekty, které jsou způsobeny
interakcemi mezi faktory při působení na závisle proměnnou. Hlavní efekt je přímý efekt
faktoru na závisle proměnnou. Interakční efekt představuje spojený efekt kombinace
dvou nebo více faktorů na závisle proměnnou. Intearkci si můžeme představit na příkladu
porovnání nového léků oproti standardní léčbě na různých pracovištích. Efekt léků
znamená například, že nový lék je lepší než standardní léčba. Efekt pracoviště by např.
znamenal, že na některém pracovišti je úspěšnost nové i standardní léčby vyšší než na
jiných. Nicméně i na tomto pracovišti by byl nový lék lepší. Interakce mezi léčbou a
pracovištěm ovšem znamenala, že na některém pracovišti (či některých pracovištích) je
tomu opačně: standardní léčba je lepší než nová. Může to být také tak, že nová léčba je
vždy lepší než standardní, ale na některých pracovištích je rozdíl velký, na některých
velmi malý.
Nejjednodušším případem vícefaktorové analýzy rozptylu je analýza rozptylu dvojného
třídění (two-way ANOVA), při níž zkoumáme vliv dvou faktorů na závisle proměnnou.
Další zajímavou variantou je ANOVA pro opakovaný design (Repeated Design
ANOVA), kde měření závislé proměnné jsou opakovaná a zároveň je zkoumán vliv
jednoho či více faktorů. To lze považovat za jakési zobecnění párového i nepárového ttestu zároveň.

Neparametrické testy na porovnání středních hodnot
Neparametrické testy nepracují s parametry rozdělení (tj. s průměrem a směrodatnou
odchylkou), ale s výsledky samotnými. Tyto testy nevyžadují splnění žádných nebo skoro
žádných předpokladů o charakteru rozdělení studovaných náhodných veličin.
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Wilcoxonův pořadový test dvou nezávislých výběrů - Mann-Whitney test
Tento asi nejčastěji používaný neparametrický test na porovnání středních hodnot ve
dvou nezávislých náhodných výběrech, v literatuře většinou uváděný jako MannWhitney test, byl alternativně navržené také Wilcoxnem (Wilcoxon ran sum test) ve
variantě, která je jednodušší a hlavně snadněji pochopitelná. Test může řešit otázky
podobné těm, jež jsou testovány dvouvýběrovým t-testem o středních hodnotách dvou
populací. Máme dva nezávislé výběry pocházející ze základních souborů a testujeme
nulovou hypotézu
H0: základní soubory, ze kterých pocházejí oba výběry, mají stejné rozdělení;
proti alternativě
H1: základní soubory nemají stejné rozdělení.
Test je však citlivý zejména na posuny rozdělení po ose hodnot, tedy rozdíl v polohách
rozdělení. Hodnoty obou výběrů očíslujeme podle velikosti do jedné společné řady.
Pokud oba výběry pocházejí ze dvou identických základních souborů, pak vysoká i nízká
pořadová čísla by měla být rovnoměrně rozložena mezi oba výběry. V případě, že jsou
pořadová čísla jednoho výběru převážně nízká nebo převážně vysoká, máme podezření,
že základní soubory nebyly identické.

Mediánový test dvou nezávislých výběrů
Mediánový test má stejnou nulovou a alternativní hypotézu jako Wilcoxonův test.
Výpočet je ve stručnosti následující: zjistíme medián ze všech hodnot bez ohledu na
soubor. Zjistíme, kolik jedinců v 1. souboru je pod mediánem a nad celkovým mediánem
a totéž uděláme pro 2. soubor. Výsledky uspořádáme do čtyřpolní tabulky a použijeme χ2
test.

Přehled základních testů
Přehled základních statistických testů pro jednu závislou a jednu nezávislou proměnnou
je v Tabulce 6, přehled základních testů zahrnujících více než 2 parametry je v Tabulce
7. Tento výčet ovšemže není úplný a existuje mnoho dalších statistických testů.
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Tabulka 6 Přehled základních statistických testů pro jednu závislou a jednu nezávislou proměnnou

Tabulka 7 Přehled základních statistických testů zahrnujících více než 2 parametry
Nezávislá proměnná/é

Závislá proměnná/é

Statistický test

Kategoriální

Kategoriální

Log-linearní (multiplikativní)
model, někdy aditivnímodel

Kategoriální s rušivým

Kategoriální

(confounding) faktorem

Cochran-Mantel-Haenszel
(CMH) test

Kategoriální a kvantitativní

Dichotomní (2 kategorie)

Logistická regrese

Kategoriální a kvantitativní

Kategoriální (2 a více kateg.)

Diskriminační analýza

Kategoriální (více než 2 kateg. –

Kvantitativní – malá odlišnost od k-way ANOVA fixed-effects

definovaný počet kategoriís)

normálního rozd., nebo N vysoké

Kategoriální (nedefinovaný

Kvantitativní – malá odlišnost od k-way ANOVA random-effects

počet kategorií)

normálního rozd., nebo N vysoké

Kategoriální s rušivým

Kvantitativní – malá odlišnost od k-way ANOVA (kovarianční

(confounding) faktorem/y

normálního rozd., nebo N vysoké

model (= standard ANOVA)

model

model)
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Tabulka 7 (pokračování)
Nezávislá proměnná/é

Závislá proměnná/é

Statistický test

Kategoriální (více než 2

Kvantitativní- silně negaussovské Kruskal-Wallis k-way test (k-way

kategorie – definovaný počet

rozdělení

ANOVA by ranks test)

kategorií)
Kategoriální (více než 2

Kvantitativní

(2

nebo

více k-way MANOVA (Multivariate

kategorie)

parametrů) - malá odlišnost od Analysis of Variance)
normálního rozd., nebo N vysoké

Kategoriální s rušivým

Kvantitativní

(2

nebo

více k-way MANCOVA (Multivariate

(confounding) faktorem/y

parametrů) - malá odlišnost od Analysis of Covariance)
normálního rozd., nebo N vysoké

Kategoriální nebo kvantitativní Kvantitativní (cenzorovaný)

Multivariate survival analysis
(actuarial) methods - Cox
regression model

Kvantitativní

Kvantitativní

Multiple regression

Kategoriální a kvantitativní

Kvantitativní

Generalized linear model-GLM

Kvantitativní (2 a více

Kvantitativní

parametrů)

parametrů)

Kvantitativní

(2

nebo

více Kanonická (Canonical) korelace

Factor analysis, shluková analýza
(cluster analysis)

Kapitola 9 – Korelace a regrese
Korelační analýza ukazuje stupeň nebo těsnost (míru) závislosti mezi veličinami.
Korelace je symetrická míra vzájemné souvislosti, kde není nutné definovat, které
parametry jsou nezávislé - ovlivňující, a které závislé – ovlivňované. Korelace neslouží
k předpovědi. Oproti tomu regresní analýza je konkrétní model tvaru vztahu mezi
nezávislými a závislými veličinami a odhadu jeho parametrů. Parametry se odhadují tak,
aby byly (z nějakeho hlediska optimální. Nejčastěji se jedná o lineární regresní model,
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tzv. vyrovnávací přímku, a koeficenty se určují tzv.metodou nejmenších čtverců. Proč
tato metoda? Gauss o ní na začátku 19.století napsal: "Ze všech těchto principů je metoda
nejmenších čtverců principem nejzákladnějším. Všechny ostatní nás zavádějí do mnohem
komplikovanějších výpočtů". Regresní analýza umožňuje předpověď hodnot. Vezměmě
příklad: výška otce, výška jeho syna v dospělosti. Pak korelace odpovídá na otázku, jak
těsně spolu tyto výšky souvisejí. Zkoumaná populace jsou všechny dvojice (otec, syn).
Regrese odpovídá na otázku, zda lze z výšky otce odhadnout výšku syna. Regrese
poskytuje závoveň rovnici, jak výšku syna odhadnout.
Korelační závislosti můžeme členit podle počtu kvantitativních znaků, jejichž závislost
zkoumáme (Obrázek 15):
•

korelační závislost jednoduchá (prostá) – závislost dvou kvantitativních znaků,

•

korelační závislost vícenásobná – závislost více než dvou kvantitativních znaků.

•

Členění podle typu regresní funkce je následující:

•

lineární korelační závislost – změny jednoho znaku jsou zhruba lineárně závislé na
změnách druhého znaku (regresní přímka, rovina),

•

nelineární korelační závislost – změny jednoho a druhého znaku nejsou na sobě
lineárně závislé.

Obrázek 15 Typy jednoduché korelační závislosti (zdroj: záznamy autora)

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Pearsonův lineární korelační koeficient
Pearsonův lineární korelační koeficient měří sílu lineární závislosti spojitých veličin.
Vztah mezi veličinami může být kladný nebo záporný. Hodnota korelačního koeficientu
-−1 značí zcela nepřímou závislost (antikorelaci), tedy čím více se zvětší hodnoty v první
skupině znaků, tím více se zmenší hodnoty v druhé skupině znaků, např. vztah mezi
uplynulým a zbývajícím časem. Hodnota korelačního koeficientu +1 značí zcela přímou
závislost, např. vztah mezi rychlostí bicyklu a frekvencí otáček kola bicyklu. Pokud je
korelační koeficient roven 0 (nekorelovanost), pak mezi znaky není žádná statisticky
zjistitelná lineární závislost. Je dobré si uvědomit, že i při nulovém korelačním
koeficientu na sobě veličiny mohou záviset, pouze tento vztah nelze vyjádřit lineární
funkcí, a to ani přibližně. Vždy platí -1  X,Y  1 a to pro všechny korelační koeficienty,
nejen pro lineání korelační koeficient.
Jak spočítáme hodnotu lineárního korelačního koeficientu r a s ní spojenou p-value?
Korelační koeficent spočítáme podle vzorce

 ( x − x )( y − y )
 ( x − x )  ( y − y)

rX ,Y =

i

i

2

i

2

i

a nezávislost zamítáme, pokud | t |  t1-a/2(n-2), kde
t=

r
1 − rX2 ,Y

n−2

Odtud pak odvodíme p-value.

Určování parametrů regresní funkce (linearní i nelineární)
Rozlišujeme mezi teoretickou (populační) regresní funkcí, která je nepozorovatelná
(nezměřitelná), a mezi výběrovou regresní funkcí, která je vypočítaná na základě výběru
údajů. Výběrovou regresní funkci můžeme považovat za odhad teoretické regresní
funkce.
Základní model regresní závislosti s jednou nezávisle proměnnou X vyjadřuje libovolnou
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hodnotu závisle proměnné Y jako:

yi = f ( xi ) + ei ,
kde f(xi) je tzv. regresní funkce a ei je náhodná (reziduální) odchylka i-tého pozorování
proměnné Y.
Obvykle se požaduje, aby součet čtverců chyb ei byl minimální.
n

n

i =1

i =1

 ei2 =  ( yi − yi)2 = min.
Tato podmínka vede k jednoznačnému určení parametrů regresní funkce tzv. metodou
nejmenších čtverců (Obrázek 16).

Obrázek 16 Ilustrace metody nejmenších čtverců v lineární regresi (zdroj: záznamy autora)

Vezměme jednoduchou lineární závislost

yi = a + bxi
Parametry a a b pak stanovíme minimalizací součtu čvtverců vzdáleností
n

(y
i =1

i

− yi) 2 = min

Z podmínky minimálnosti čtverců odvodíme lineární rovnice, ze kterých se jejich řešením
vypočtou neznámé parametry a a b.
n

2

f (a, b) =   yi − (a + bxi ) = min
i =1
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Má-li tato funkce f(a,b) minimum, musejí se její první parciální derivace podle konstant
a a b rovnat nule.
n
 f (a, b) n
=  2( yi − a − bxi )(0 − 1 − 0) = −2 (yi − a − bxi )
a
i =1
i =1

n
f (a, b) n
=  2( yi − a − bx i )(0 − 0 − x i ) = −2 (yi − a − bx i )x i
b
i =1
i =1

Odtud dostaneme
n

− 2 ( yi − a − bxi ) = 0
i =1

a
n

− 2 ( yi − a − bxi ) xi = 0
i =1

Vynásobením každé z rovnic –1/2, rozvedením součtů a osamostatněním součtů
obsahujících yi se získá soustava rovnic
n
f (a, b) n
=  2( yi − a − bx i )(0 − 0 − x i ) = −2 (yi − a − bx i )x i
b
i =1
i =1

n

n

 yi = na + b xi
i =1

i =1

n

n

n

i =1

i =1

i =1

 xi yi = a xi + b xi2
Řešením soustavy rovnic obdržíme:
n

b=

n

n

n xi yi −  xi  yi
i =1

i =1

i =1



n x −   xi 
i =1
 i =1 
n

n

2

2
i

a odtud

a = y −b x

Odvození koeficientů lineární regrese tedy není až tak velká věda, jak by si čtenář mohl
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myslet. Ovšem je potřeba poznamenat, že metoda nejmenších čtverců je ta nejjednodušší
variata a výše nebylo odvozeno, jak počítat p-value spojené s koeficienty a a b.

Obrázek 17 Příklady korelačních koeficientů (převzato z
http://en.wikipedia.org/wiki/Correlation_and_dependence).

Poznámky ke korelační a regresní analýze
Výše byly uvedeny jen nejjednodušší případy. O pořadové korelační analýze
(Spearmanův pořadový korelační koeficient, Kendallovo tau), o nelineární regresi,
vícerozměrné korelaci a regresi a parciálních korelacích zde nepíšeme. Nicméně čtenář o
nich

nalezne

informace

v literatuře

i

na

webových

zdrojích

http://en.wikipedia.org/wiki/Correlation_and_dependence
http://en.wikipedia.org/wiki/Regression_analysis atd.
Korelace a regrese bývají nejvíce nesprávně používanou statistikou. Korelace mezi
příčinou a následkem není překvapující. Když jsou výsledky překvapující, je důležité
podrobně ověřit předpoklady. Korelace neznamená kauzální souvislost. Ačkoliv mezi
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dvěma parametry může opravdu existovat kauzální vazba, nemůžeme na ni nikdy usoudit
z pouhé korelace, protože korelaci může ve skutečnosti způsobit nějaký třetí faktor.
Například na Ostravsku byla v 70. a 80. letech nalezena korelace s r=0.95 (p<0,01) mezi
počtem čapích hnízd a počtem živě narozených děti během roku. Proč? Snad opravdu děti
nosí čáp? Důvod je samozřejmě jiný. Počet čapích hnízd i počet živě narozených děti
během těchto let klesaly. Parciální korelace s vyloučením vlivu času už není statisticky
významná. Dalším příkladem je to, že měsíční počet utopených koreluje kladně s
měsíčním prodejem zmrzliny. Důvod spočívá v tom, že v teplém počasí se lidé častěji
koupou a také častěji jedí zmrzlinu.

Kapitola 10 – Analýza přežití
Typická otázka v medicíně je, jaká je pravděpodobnost, že definovaná událost nastane
během určité doby. Pod pojmem událost je míněno např. úmrtí pacienta, progrese
onemocnění, recidiva, výskyt vzdálených metastáz v onkologii, výskyt onemocnění
v epidemiologii. Metody, které se používají, patří k metodám analýzy přežití, respektive
analýzy spolehlivosti pro technické aplikace. Tedy otázka, zda konkrétní pacient má
dobrou či špatnou prognózu, je z hlediska matematického formalizmu stejná jako zda
konkrétní automobil, který právě sjel z výrobního pásu, má zvýšenou pravděpodobnost
poruchy již v krátkém čase, a, nebo zda je pravděpodobné, že bude fungovat bez poruch
delší čas. Odhad rizika, např. rizika progrese onemocnění, pro zvoleného pacienta a
definované časové období, v anglické literatuře „time-to-an-event“, patří k základním
úlohám v lékařské statistice. Parametry, které „time-to-an-event“ ovlivňují (matematici
často říkají „modifikují“) se nazývají prognostické parametry. Pro jednoduchost
budeme dále mluvit o skutečném přežití, jinak stačí termín „přežití“ zaměnit za „přežití
do události“ (např. bezprogresové přežití) a „doba života“ za „doba života do události“.
S analýzou skutečného přežití je spojena ještě problematika příčiny úmrtí, která je
v některých postupech zohledňována. Přežití je charakterizováno funkcí přežití
označovanou obvykle S (t) definovanou:
S (t) = Pravděpodobnost (doba života > = t), kde t je čas.
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Při odhadu funkcí přežití je hlavním zdrojem chybějící informace přítomnost, protože jen
někteří pacienti byli sledováni po dobu t, a přitom chceme odhadnout funkci přežití v čase
t (čili nevíme, co s nimi v čase t bude). Při výpočtu (správně bodovém odhadu) funkce
přežití času t, například 10 let, může u každého pacienta ve zpracovávaném statistickém
souboru nastat právě jedna z následujících čtyř možností:
1) Pacient přežil dobu delší než t (déle než 10 let)
2) Pacient zemřel do času t (10 let) na diagnózu ze sledované skupiny
3) Pacient zemřel do času t (10 let) na jinou diagnózu než ze sledované skupiny
4) Pacient nezemřel, ale doba jeho sledování je kratší než t (10 let), a to nejčastěji
proto, že diagnóza byla stanovena před dobou kratší než t (10 let). Tento čas se
může vázat k přítomnosti nebo k době ukončení sběru dat. Může se také stát, že
pacient se ve známém čase odstěhuje do zahraničí a od tohoto okamžiku jsou údaje
o jeho přežívání nedostupné, nebo jsou tyto údaje nedostupné od přesně
definovaného času z jiných příčin.
S odhadem funkce přežití jsou pak spojeny dva problémy, které dělají tuto problematiku
netriviální:
a) Jen někteří pacienti byli sledováni po celou dobu t. Příklad: chceme odhadnout u
souboru 1000 pacientů pravděpodobnost, že doba života je alespoň 10 let. V souboru
zemře např. 250 pacientů, pro jednoduchost všichni na diagnózu ze sledované skupiny.
Problém ale je, že ne všichni ze zbývajících 750 pacientů jsou sledováni aspoň 10 let
(protože diagnóza u nich byla stanovena před méně než 10 lety). Pak pravděpodobnost
přežití aspoň 10 let je menší než (1000-250)/1000 % = 75 %. V tomto výpočtu dělá mnoho
kliniků chybu a odhadne pravděpodobnost přežití rovnu 75 %. Data, která jsou
nekompletní, tj. doba sledování je kratší než maximální čas, ve kterém počítáme funkci
přežití, se nazývají cenzorovaná. Nejčastěji jsou data cenzorovaná přítomností.
b) Ne každé pacientovo úmrtí je kauzálně spojeno se sledovanou diagnózou. Uveďme
příklad, kdy pacient zahyne při autonehodě. Častější je samozřejmě případ, kdy sledujeme
mortalitu na danou nádorovou diagnózu a pacient zemře na oběhové onemocnění. Zde se
ovšem okamžitě otevírá problém správnosti určení příčiny úmrtí, respektive jejího zadání
do databáze. Tomuto problému se budeme věnovat podrobně dále.
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Problém add a) je řešen odhadem funkce přežití metodou Kaplan-Meier, která je
maximálně věrohodným bodovým odhadem funkce přežití v případě cenzorovaných dat.
Naznačíme, oč v postupu výpočtu jde (podrobnosti nalezne čtenář téměř v každé učebnici
statistiky): Pravděpodobnost přežití času například 4 let se dá vyjádřit jako součin
(P=Pravděpodobnost, T=doba života, | = za podmínky)
P (T>=4 r.) = P (T>=1 r.) * P ( T>=2 r. | T>=1 r.) * P ( T>=3 r. | T>=2 r.) *
* P ( T>=4 r. | T>=3 r.)
Pro odhad - výpočet P (T>=1 r.) - použijeme všechny pacienty, ale pro výpočet
podmíněné pravděpodobnosti P ( T>=2 r. | T>=1 r.) přežití aspoň dvou let za podmínky,
že doba života je aspoň jeden rok, nepoužijeme nejen pacienty, kteří v prvním roce
zemřeli, ale také ty, kteří sice nezemřeli, ale u kterých je doba sledování menší než jeden
rok (tedy rozsah souboru se zmenšil). Podobně je tomu při výpočtu P ( T>=3 r. | T>=2 r.)
a P ( T>=4 r. | T>=3 r.). Tímto způsobem využíváme všechna data, ale tak, že údaje o
pacientovi ovlivňují výpočet právě tak dlouho, jak dlouho je pacient ve sledování.
Ve skutečnosti, počítáme-li funkci přežití s rostoucím časem sledování t, rozsah souboru
se mění, kdykoliv aspoň jeden pacient zemře za čas t, nebo jeho doba sledování je právě
t (ukončená=cenzorovaná přítomností). V praxi se počítají součiny všude tam, kde dojde
buď k úmrtí, nebo k ukončení sledování nějakého pacienta (mluví se o odhadu metodou
life-product či Kaplan-Meier). Pokud se přežití počítá po definovaných intervalech,
mluvíme o metodě life-table.
Problém add b) je řešen třemi způsoby:
b1) počítáme pozorované (observed) přežití, t.j. nezabýváme se příčinou úmrtí a počítáme
pravděpodobnost přežití času t bez ohledu na příčinu úmrtí. Takto definované přežití pak
obvykle nazýváme absolutním - mluvíme o absolutním (nebo pozorovaným, dle autorů).
b2) úmrtí na jinou diagnózu než ze zkoumané skupiny považujeme za cenzor - informace
je při úmrtí na jinou diagnózu pro nás stejná jako např. při odstěhování pacienta do
zahraničí. Takto definované přežití se nazývá relativním. Problém při jeho výpočtu
spočívá v jeho senzitivitě na kvalitu vyplňování příčin úmrtí. Některý lékař, pokud
pacient trpěl v minulosti tak závažným onemocněním jako je karcinom, napíše skoro jistě
tuto diagnózu jako příčinu úmrtí bez dalšího ověřování, jiný lékař naopak příčinu úmrtí
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důkladně prověřuje.
b3) metoda odhadu relativního přežití, která "obchází" problematiku nespolehlivě
určených (resp. zadaných do databáze) příčin úmrtí, kterou navrhl finský statistik
T.Hakulinen. Tento statistik se po mnoho let zabývá analýzou přežití pacientů ve Finském
registru, a protože v této zemi je onkologický registr zatížen stejnými problémy, jaké byly
popsány v add b2), navrhl následující originální postup. Relativní přežívání je definované
jako poměr mezi absolutním přežíváním u pacientů s danou diagnózou a absolutním
přežíváním v celé populaci (bez ohledu na diagnózu), přesněji skupina pacientů se rozdělí
na podskupiny dle pohlaví a věkových kategorií, v těchto podskupinách se spočítá poměr
mezi absolutním přežíváním a absolutním přežíváním v celé populaci osob stejného
pohlaví a ve stejném věkovém intervalu. Výsledné relativní přežití je pak váženým
průměrem těchto poměrů s vahami obvykle proporcionálními struktuře dle věku a pohlaví
populace postižené daným nádorem. Relativní přežití definované dle Hakulinena lze pak
chápat jako "na kolik procent snižuje daná diagnóza pravděpodobnost přežití času t oproti
srovnatelné populaci regionu, resp. státu. Samozřejmě určité obtíže jsou spojeny i s
interpretací takto definovaného relativního přežití: pokud srovnáváme dvě země nebo
oblasti, např. Českou republiku a Švýcarsko, a v obou zemích bude přesně stejné
absolutní přežívání pro nějakou diagnózu, relativní přezívání bude lepší v ČR, protože
doba života v ČR je výrazně kratší než ve Švýcarsku. V epidemiologii je odhad
relativního přežití metodou Hakulinena asi to nejlepší, co se dá v současnosti z
dostupných dat spočítat.

Jak porovnat funkce přežití?
Nejčastěji užívanými testy jsou log-rank test a Wilcoxonův test (přesněji zobecněný
Cochrane-Wilcoxonův test). Dá se zjednodušeně říci, že log-rank test klade větší důraz
na dlouhodobé přežívání, zatímco Wilcoxonův test na krátkodobé přežívání. Toto je dáno
vahami, které jsou u prvního testu stejné ve všech časech a u druhého testu jsou
proporcionální počtu pacientů ve sledování (a bez události, at risk) v každém čase.
V ukázce na Obrázku 18 proto Wilcoxonův test vyšel statisticky významně, log-rank test
ale nikoliv.
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Obrázek 18 Ukázka funkce přežití pro muže s anginou pectoris (zdroj – upravený graf ze SAS
example data)

Obrázek 19 Ukázka porovnání dvou funkcí přežití u pacientů s nádory plic (zdroj: záznamy autora).

Nejběžnějším regresním modelem, který je vhodný pro použití při analýze dat o přežití,
je Coxův model proporcionálních rizik, neboť není postaven na předpokladu
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konkrétního tvaru funkce přežití a umožňuje analyzovat vliv více faktorů ovlivňujících
přežití najednou. Coxův model ale vychází z předpokladu proporcionálního hazardu, tedy
předpokladu, že podíl funkcí hazardu libovolných dvou subjektů je v čase konstantní a
závisí tedy pouze na hodnotách nezávisle proměnných veličin. Je proto vhodný pro
případ, kdy nás zajímá vliv na přežití více faktorů najednou. Jeho výstup může být pak
užit pro nového pacienta. Ovšem ne vždy jsou splněny předpoklady jeho užití.

Kapitola 11 – ROC analýza
Většina klinických otázek - určení pacientovy diagnózy, klinického stavu apod. - z
hlediska statistiky čelí klasifikačním problémům. Ilustrujme to na příkladu užití
nádorových markerů v onkologii. Objekt – pacient, přesněji jeho současný klinický stav
- je klasifikován do jedné ze dvou nebo více skupin. Z matematického hlediska probíhá
klasifikace na základě vektoru měřených parametrů. Skupinami jsou
- v případě screeningu nádorů
zdravá populace vs. malignity (resp. premalignity, nebo ohrožená populace)
- v případě primární diagnostiky
populace s benigními onemocněními vs. primární malignity
- v případě dispenzární péče
kompletní remise vs. progrese onemocnění
Klasifikační problém je většinou multivariační (měří se více než jeden parametr na
každém objektu, tj. měří se obecně více nádorových markerů současně) a statický (máme
k dispozici jeden vektor u každého objektu, tj. klasifikujeme většinou na základě pouze
současného měření). Klasifikační problémy patří v medicíně k nejčetnější třídě problémů.
S klasifikačními problémy souvisí pojmy senzitivita, specificita, pozitivní a negativní
prediktivní hodnota, relativní riziko. V definici a interpretaci těchto pojmů se často
chybuje, a přitom jsou při statistické analýze nádorových markerů tyto pojmy naprosto
základní.
Výsledek testu je buď pozitivní T+ nebo negativní T- a osoba je buď D+ nebo D(disease nebo non-disease, někdy se používá značení D a ND), pozitivní test značí
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většinou koncentrace markeru >= hodnota cut off. Dostáváme pak kontingenční tabulku
(čtyřpolní tabulku, tabulku 2 x 2 ) (Tabulka 8)
kde SP (TP) je správná pozitivita (true possitivity)
NN (FN) je nesprávná negativita (false negativity)
NP (FP) je nesprávná pozitivita (false positivity)
SN (TN) je správná negativita (true negativity)
Tabulka 8 Výsledek testu vs. skutečný stav

•

T+

T-

D+

SP(TP)

NN(FN)

D-

NP(FP)

SN(TN)

Senzitivita = pravděpodobnost zvýšení markeru (koncentrace >= cut off) za
předpokladu recidivy (v sekundární diagnostice), resp. primární malignity (v
primární diagnostice), tj. kolik procent případů s recidivou onemocnění (resp. s
primární malignitou) má zvýšené koncentrace markeru.

Senzitivita (SN) = Pravděpodobnost (koncentrace >= cut off | recidiva onemocnění )
Na řádku výše svislá čára „|“ značí „za podmínky“.
•

Specificita = pravděpodobnost normální koncentrace (koncentrace < cut off) za
předpokladu kompletní remise onemocnění (v sekundární diagnostice), resp.
žádného či benigního onemocnění (v primární diagnostice), tj. kolik procent
případů v kompletní remisi onemocnění (resp. bez malignity v primární
diagnostice) má normální koncentrace markeru.

Specificita = Pravděpodobnost ( koncentrace < cut off | remise onemocnění )
•

PV+ (pozitivní prediktivní hodnota) = pravděpodobnost recidivy (v sekundární
diagnostice), resp. primární malignity (v primární diagnostice) při zvýšené
koncentraci markeru, tj. kolik procent případů se zvýšenou koncentrací markeru
má recidivu onemocnění (resp. primární malignitu).
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PV+ = Pravděpodobnost ( recidiva onemocnění | koncentrace >= cut off )
(Je třeba dávat pozor na to, že pokud se jedná o case-control studii, je třeba pozitivní
prediktivní hodnotu adjustovat na prevalenci v populaci, pro kterou je test určen.)
PV+ = [ senzitivita x prevalence ] / [ senzitivita x prevalence + (1 – specificita) x (1 –
prevalence) ]
Údaje o prevalenci jsou pro onkologické diagnózy např. v ročenkách Ústavu
zdravotnických informací a statistiky ČR (http://www.uzis.cz). Použití této adjustace na
prevalenci vede k odhadu PV+ a PV- adjustovaně na prevalenci v populaci, tj. jako by
šlo o screening. Pokud se jedná o užití markerů v jiné populaci, např. osob, kde je klinický
důvod k indikaci zvoleného markeru v rámci diagnostiky, je vhodnější použít prevalenci
v této populaci. Lze jí odhadnout v rámci pracoviště či pracovišť, kde byla studie
prováděna.

•

PV- (negativní prediktivní hodnota) = pravděpodobnost kompletní remise
onemocnění (resp. toho, že nebyla nalezena malignita v primární diagnostice) při
normální koncentraci markeru, tj. kolik procent případů s normální koncentrací
markeru je v kompletní remisi onemocnění (resp. bez primární malignity)

( tj. kolik procent z nízkých hodnot je ve stavu kompletní remise)
PV - = Pravděpodobnost ( remise onemocnění | koncentrace < cut off )
Opět v případě case-control studie je třeba negativní prediktivní hodnotu adjustovat na
prevalenci v populaci, pro kterou je test určen
PV- = [specificita x (1 – prevalence) ] / [specificita x (1 – prevalence) + (1 – senzitivita)
x prevalence]
•

RelRisk (relativní riziko, relative risk) = poměr pravděpodobností recidivy
onemocnění při zvýšení markeru a pravděpodobnosti recidivy onemocnění při
normální koncentraci markeru, tj. kolikrát se zvýší riziko recidivy onemocnění
zvýšením markeru nad cut off oproti riziku recidivy při normální koncentraci
markeru.

RelRisk = Pravděpodobnost (recidiva onemocnění | koncentrace>=cut off) /

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Pravděpodobnost (recidiva onemocnění | koncentrace < cut off)
Relativní riziko lze vyjádřit jako
RelRisk = PV+ / ( 1 – PV-)
V případě case-control studie je třeba dosadit do tohoto vzorečku adjustované hodnoty
pozitivní a a negativní prediktivní hodnoty na prevalenci.
•

LR+ (T+) věrohodnostní poměrpozitivního testu = poměr pravděpodobnosti
pozitivního výsledku testu při recidivě onemocnění a pravděpodobnosti
pozitivního výsledku testu za předpokladu kompletní remise onemocnění (v
sekundární diagnostice), resp. žádného či benigního onemocnění (v primární
diagnostice). Tj. kolikrát je vyšší pravděpodobnost zvýšení markeru nad cut off
při recidivě onemocnění oproti pravděpodobnosti zvýšení markeru nad cut off při
remisi onemocnění.

LR+ (T+) = Pravděpodobnost (koncentrace>=cut off | recidiva onemocnění) /
Pravděpodobnost (koncentrace>=cut off | remise onemocnění)
•

LR- (T-) věrohodnostní poměr negativního testu = poměr pravděpodobnosti
negativního výsledku testu při remisi onemocnění a pravděpodobnosti
negativního výsledku testu za předpokladu recidivy onemocnění. Tj. kolikrát je
vyšší pravděpodobnost koncentrace markeru pod cut off při remisi onemocnění
oproti pravděpodobnosti koncentrace markeru pod cut off při recidivě
onemocnění.

LR- (T-) = Pravděpodobnost (koncentrace< cut off | remise onemocnění) /
Pravděpodobnost (koncentrace< cut off | recidiva onemocnění)
Vyšetření označené výše jako „recidiva onemocnění“ by u každého pacienta mělo
znamenat první vyšetření s označením klinického stavu „recidiva onemocnění“ po
nějakém období s klinickým stavem „kompletní remise“. Pokud jsou dvě vyšetření za
sebou u téhož pacienta s označením klinického stavu „recidiva onemocnění“, druhé
vyšetření by pro výpočet SN a PV+ nemělo být vzato do úvahy, protože se jedná jen o
další konfirmaci faktu, který je již klinikovi znám. Navíc toto vyšetření může být
ovlivněno zahájením nějaké formy terapie.
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ROC křivka (ROC = receiver operating characteristic) vyjadřuje závislost senzitivity
na procentuální falešné pozitivitě (tj. 100 % - specificita), měníme-li cut off v celém
intervalu měřených hodnot. To přesně znamená, že měníme cut off od dolního detekčního
limitu (odpovídá mu 100% SN a 0% SP - tj. bod ROC křivky vpravo nahoře) do horního
detekčního limitu (odpovídá mu 0% SN a 100% SP - tj. bod ROC křivky vlevo dole),
přičemž pro každou konkrétní hodnotu cut off dostaneme patřičnou senzitivitu a
specificitu - tj. pro konkrétní cut off dostaneme jeden bod ROC křivky. Na obrázku 22 je
znázorněno, jak souvisí ROC křivka s rozděleními naměřenými ve skupině klinicky
pozitivní (disease, D) a klinicky negativní (non-disease, ND).
ROC analýza umožňuje zhodnotit klinické výsledky užití testu pro zvolený účel a najít
optimální referenční mez.

Obrázek 20 ROC křivka a její souvislosti s rozděleními výsledků.)

Kapitola 12 – Volba designu studie
Na začátku lékařského výzkumu je vždy nějaká otázka/hypotéza, která se týká nějaké
populace. Statistika je pak nutná a nezastupitelná část návrhu studie a bez ní by nasbíraná
data přestala být smysluplná pro daný účel. Statistik musí spolupracovat s celým
projektovým týmem – musí být jeho součástí, aby mohl z primárního cíle studie,
z primárního endpointu (a ze sekundárních endpoitů) formálně zformulovat hypotézu.
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Důležité je, že statistika zásadně ovlivňuje i design studie. Jaké možnosti máme?
Odpověď závisí jak na tom, na co se ptáme, tak i na klinických, statistických, etických a
dalších aspektech. Zlatým standardem u klinických studií jsou randomizovaná paralelní
klinická studie a randomizovaná crossover (zkřížená) klinická studie. Druhý typ je
výhodnější – je lépe možné odhadnout individuální odpověď subjektu. Ovšem ne vždy je
to možné, protože subjekt/pacient může být po první periodě již vyléčen (pak už není
v druhé periodě co léčit), mohou to být i etické či jiné důvody, co použití crossover
designu brání. Důležitý faktor je i čas: každý pacient podstoupí v randomizovaném pořadí
více léčeb a to trvá delší čas.
Například jsme v situaci, kdy už víme primární otázku/hypotézu, a známe populaci, které
se otázka týká. Zvolili jsme např. randomizovaný paralelní design s testovaným a
kontrolním ramenem (pacienty náhodně rozdělíme do těchto dvou ramen). Mějme tedy
již formulovánu nulovou hypotézu testovanou oproti alternativní hypotéze (= našemu
očekávání). Musíme ale i předem určit, jaký statistický model (test) bude použit. Volba
testu tak, aby vyšlo to, co chceme, by nebyla statistika, ale spíše „mučení dat“. Proto i
model musí být zvolen předem (případně kondicionálně vybírán dle nějaké, předem
neznámé, vlastnosti dat). Stručně řečeno - přístup „máme data a vyzkoušíme vše, co je
možné, až dostaneme výsledek, který se nám líbí“, ten nemá se statistikou nic společného.
To už pak je jako z vtipu níže: “čísla jsou jako lidé; mučíme-li je dostatečně, řeknou nám
vše, co chceme slyšet”. Studie v rámci klinického výzkumu má být otevřením, byť
pravděpodobnostním, dveřím k pravdě a ne mučením čísel a proto tolik statistických
rozhodnutí je nutných předem.
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Zdroj: http://geekshumor.com/wp-content/uploads/2011/07/download2-300x218.jpg

Čili už jsme zvolili i statistický test, sílu testu a hladinu významnosti (viz Kapitola 7).
Obrázek 21 znázorňuje, jaký by měl být rozsah výběru (v obou ramenech dohromady)
pro jednoduchý dvouvýběrový t-test (za předpokladu shodných rozptylů), sílu testu
(power) 80% a hladina významnosti 5%.

Obrázek 21 Celkový rozsah výběru pro dvouvýběrový t-test v závislosti na SD a klinicky relevantním
rozdílu mezi průměry (zdroj: záznamy autora).

Z grafu na obrázku 23 vidíme, že rozsah výběru (osa y) závisí jak na variabilitě
primárního parametru, tj. jeho rozptylu (směrodatné odchylce), tak též na klinicky
relevantním rozdílu mezi průměry, který chceme detekovat. V našem příkladu je počet
pacientů mezi 7 a 2012 na skupinu, tj. 14 a 4024 celkem! Na čem toto závisí? Na tom,
jak velkou diferenci chceme detekovat mezi průměry (je klinicky relevantní) a jaká je
variabilita sledovaného parametru účinnosti. Ač bylo vždy předpokládáno použití
stejného dvou-výběrového t-testu, tak pokud nám stačilo detekovat testem diferenci mezi
průměry 3 jednotky a vyšší (vše při síle 80% a na hladině významnosti 5%) a
předpokládáme-li směrodatné odchylky v obou ramenech jednu jednotku, pak nám stačí
7 pacientů pro každé rameno (14 pacientů celkem). Ale pokud by už rozdíl v průměrech
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0.5 jednotky měl být statisticky významný a přitom směrodatné odchylky sledovaného
parametru jsou čtyři jednotky, pak by bylo nutné mít 2012 pacientů na rameno (4024
celkem). Zjednodušeně se dá říci, že pokud nám stačí, aby test vyšel statisticky
významný, až když je diference mezi průměry opravdu velká, potřebujeme méně
pacientů. Prokázat, že malá diference mezi výběrovými průměry reflektuje stav v celé
populaci, je možné až na velkém rozsahu výběru. Ovšem do hry vstupuje i variabilita dat.
Malá variabilita dat vůči diferenci mezi průměry vede k nižšímu počtu pacientů, velká
variabilita dat počet potřebných pacientů dramaticky zvýší. Samozřejmě, že počet
pacientů výrazně ovlivní cenu studie (v příkladu výše 4024 je více než 280krát víc než
14). Proto se pravdu nevyplatí tuto fázi na začátku studie, tj. před náběrem prvního
pacienta, nějak podcenit.
Odkud získáme odhad variability? Z meta-analýzy publikací. Je třeba najít, kdy u této
populace a co nejvíc podobného designu byl použit stejný cílový parametr (endpoint), a
pro něj provedeme dle publikací nějaký robustní odhad možné/očekávané variability. Je
nutné zdůraznit, že aplikovaný lék v aktivním rameni může být v těchto publikacích jiný
– to obvykle nebývá podstatou problému. Jde o sledovaný parametr, na jakých pacientech
a v jakém čase (či za jaký časový interval, jedná-li se o změnu parametru) studie
probíhala. Problém bývá v klinicky relevantní diferenci., tu by měl určit klinický expert.
I ten si ale může pomoci publikacemi a studiemi týkajícími se stejného klinického
problému (hodnocených stejných parametrem).
Proč je moc malý rozsah výběru (tj. moc málo pacientů/subjektů) problémem? Protože i
když diference existuje a je taková, že jí klinik označuje za klinicky relevantní (ve smyslu
průměrné a ne individuální diference), pak jí stejně pravděpodobně neprokážeme jako
statisticky významnou. Takové studii, kde je méně pacientů, než je žádoucí, se říká
underpowered.
Proč ne moc velký rozsah výběru? Za prvé je příliš velký rozsah výběru mrháním času i
peněz a to pak vede k tomu, že pokud existuje v populaci byť nepatrný rozdíl mezi
rameny, pak tento rozdíl s rostoucím rozsahem výběru prokážeme jako statisticky
významný. To ale není účel klinické studie. Rozdíl musí přece být klinicky recentní.
Studii, kde je mnohem více pacientů, než byl spočítaný rozsah výběru, se říká
overpowered.
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Při odhadu velikosti vzorku (sample size, či se též říká power analysis) pro studii nesmíme
zapomínat i na efekt v placebo rameni studie. Tento efekt je nejen tam, kde by ho člověk
čekal – třeba při léčbě obezity (Obrázek 22), ale i tam, kde ho vlastně intuitivně nečekáme
(třeba při léčbě hypertenze – fakt, že pacient pravidelně bere pilulky placeba, u něho vede
k signifikantnímu poklesu krevního tlaku – Obrázek 23.)

Obrázek 22 Průměrná procentuální změna (± SEM) z původní váhy (Zdroj: publikace Sjöström
1998, Randomised placebo-controlled trial of orlistat for weight loss and prevention of weight regain
in obese patients)
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Obrázek 23 Průměrný diastolický krevní tlak při opakovaných návštěvách pacienta - studie léčby
hypertenze s 12 rameny, z nichž jedno je placebo (zdroj: záznamy autora)

Neměli bychom zapomínat na vliv chyb. Chyby jsou dvou typů:
•

náhodné (např. ručně měřený krevní tlak je velmi často zaokrouhlován na
násobky deseti).

•

systematické (případně manipulace s výsledky)

Studie na Obrázku 23 měla dvě periody; do té druhé nemohl vstoupit žádný pacient
s diastolickým krevním tlakem na návštěvě č. 8 nad 90 mmHg (ostře vyšším než 90
mmHg). Na Obrázku 24 se mísí dva typy chyb – časté zaokrouhlování diastolického tlaku
na desítky a systematický posun výsledků na hodnoty nepřevyšující 90 mmHg.
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Obrázek 24 Hodnota diastolického krevního tlaku na rozhodující vizitě pro pokračování pacienta
ve studii (zdroj: záznamy autora)

Design studie a jeho volba je velmi komplexní problematika. Design je především
ovlivněn cílem studie – co by chtěl zadavatel studií prokázat. Pak jsou zde klinické
aspekty – jakým parametrem je možné splnění cíle studie u zkoumané populace sledovat?
Jsou zde i statistické aspekty a těmi se budeme zde zabývat především. Ovšem cíl studie,
volba primárního parametru a statistické aspekty nejsou nezávislé. Probereme všechny
hlavní designy používané v medicínském výzkumu (s nimiž se setkáváme v publikacích
lékařského výzkumu), čili nejen v klinických studiích.
Začněme klinickými studiemi (či experimentálními studiemi v případě předklinického
výzkumu). Obecně se dá říci, že klinická studie (experimentální studie v humánní
medicíně) je charakterizována intervencí, tj. léčbou ať již medikamentózní či jinou.
Studie se dají dělit různě. Klasické dělení je na studie s kontrolou a bez kontroly. Studie
s kontrolou musí mít aspoň dvě ramena, pokud se nejedná o studii s kontrolou
historickou/externí, tj. kontrolou z jiné studie. Tato varianta historické kontroly se ve
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výzkumu nových léků nedoporučuje, protože historická kontrola se velmi pravděpodobně
nějak liší od výběru ve studii. Mluvíme o biasu (výchylce, rozdílům mezi zkoumanými
populacemi a výběry). Jediné možnost, jak bias omezit, je randomizace.

Typy designu
Zlatým standardem v klinickém výzkumu je randomizovaná klinická studie, kde léčba
v obou ramenech probíhá paralelně/souběžně, s aspoň jedním experimentálním
ramenem a aspoň jedním kontrolním ramenem (placebem, jinou běžně užívanou léčbou
apod.).
Randomizovaná studie může být otevřená (pacient i lékař znají, do kterého ramene studie
je pacient randomizován, tj. jaká léčba je použita), jednoduše zaslepená (pacient nezná,
jak je randomizovaně léčen, ale jeho ošetřující lékař to ví), dvojitě zaslepená (neví to
pacient ani lékař), ale i trojitě zaslepená (neví to navíc ani statistik vyhodnocující studii,
ten zná jen randomizaci typu A, B, ale neví, která léčba je která). Schéma designu
randomizované paralelní klinické studie je na Obrázku 25.

Randomizovaná klinická studie
Experimentální
subjekt/pacient
Subjekty
splňující
vstupní
kriteria

Dosažen cíl/outcome
Resp. změna primární
parametru účinnosti

Nedosažen cíl/outcome
Randomizace
Dosažen cíl/outcome
Resp. změna primární
parametru účinnosti

Kontrolní skupina
subjektů/pacientů
Začátek
studie

XXXXXX
Intervence/léčba

Nedosažen cíl/outcome

čas

Obrázek 25 Schéma designu randomizované paralelní (souběžně probíhající ramena) klinické studie
(zdroj: záznamy autora)
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Randomizovaná klinická studie je charakterizována tím, že léčba v obou ramenech
probíhá paralelně a každý pacient je léčen jen jednou z randomizovaných terapií. Jsou
ovšem i jiné varianty – často užívaný je tzv. cross-over (zkřížený) design, kdy pacient
v randomizovaném pořadí dostane postupně obě terapie (Obrázek 26).

Cross-over (zkřížený) design
Experimentální
terapie

Dosažen outcome

Experimentální
terapie

čí změna
parametru

čí změna
parametru

Subjekty
splňující
vstupní
kriteria

Nedosažen outcome

Nedosažen outcome

Dosažen outcome

Dosažen outcome

Randomizace

čí změna
parametru

čí změna
parametru

Kontrolní
terapie

Začátek
studie

Dosažen outcome

Nedosažen outcome

XXX
Intervence/léčba I.peridy

Kontrolní
terapie

Wash-out
perioda

Nedosažen outcome

XXX
Intervence/léčba II.periody

čas

Obrázek 26 Schéma designu cross-over (zkřížené) klinické studie s dvěma periodami (zdroj:
záznamy autora)

Tento design je velmi výhodný – je možné lépe odhadnout individuální odpověď každého
pacienta na obě léčby, je možné porovnat efekt v první a druhé periodě, tj. vidíme i, jak
se efekt léčby mění s časem. Proč se tedy tento cross-over design nepoužívá častěji? Kvůli
omezení jeho použitelnosti. Pacient může být po první periodě vyléčen a pak by druhá
perioda nebyla smysluplná (či etická). Např. pacient s hypertenzí grade I, mírně obézní
pacient, pacient s mírně vychýleným laboratorním parametrem (např. cholesterolem), by
se po první periodě mohl dostat do mezí normálních hodnot. Pak už ale není v druhé
periodě co léčit. Nejlepší je, když pacient je na začátku každé z period v přibližně stejném
stavu. To se nejjednodušeji dá zaručit u farmakokinetických či farmakodynamických
studií (při přiměřené wash-out periodě dle rychlosti exkrece účinné látky z organismu).
Důvod k neužití cross-over designu může být i etický. Například se může jednat o vážnou
diagnózu. Pak pacientovi, který je zjevně responder na terapii v první periodě, by bylo
neetické jí vysadit a změnit na terapii druhé periody. Další důvod je příliš dlouhý carry-
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over effect (přenos léčebného efektu první periody i po jejich vysazení, a to až do druhé
periody), což by buď vyžadovala příliš dlouhou wash-out periodu (tj. periodu bez léčby
mezi léčebnými periodami I a II) anebo by se efekt prvního léku mísil do efektu léku
v druhé periodě (což by komplikovalo vyhodnocení studie). Čili klinické a etické důvody,
spolu s prodloužením doby studie (ovšem doprovázené úsporou počtu pacientů), vedou
k tomu, že tento design nemůže být vždy použit.
Zatímco randomizovaná klinická studie patří mezi studie s paralelní/souběžnou
kontrolou, tak studie se zkříženým (cross-over) designem patří mezi studie se sekvenční
kontrolou.
Kromě toho může být použit i nerandomizovaný paralelní design studie. Samozřejmě
ten sebou nese riziko biasu (tj. výchylek mezi rameny). V některých speciálních
případech to je ale z etických důvodů nutný kompromis. Existuje i design, kde všichni
jsou sami sobě kontrolou ve stejném pořadí (např. nejdřív perioda kontrolní a pak
experimentální léčby). Ten je opět používán ve speciálních případech, jinak je vhodnější
cross-over design. Speciální případ je někdy i ten, že první perioda již proběhla, např.
studie vlivu vegetariánské diety na průsvit arterie a hladinu cholesterolu u pacientů, kteří
byli pro koronární arteriosklerózu předtím již stejné období v dispenzární péči, a nikdo
z nich vegetariánem nebyl.
Studie bez kontroly je jednoramenná studie, kde například chceme prokázat, že
léčebná odpověď je větší než předem definované procento (např. 60%), nebo že procento
nežádoucích účinku je menší než určité procento. Myslí se tím ovšem statisticky
významně – tj. včetně patřičného (obvykle 95%) intervalu spolehlivosti.
Samozřejmě, že může být i kompletní cross-over design s více než dvěma periodami –
např. testujeme-li 4 typy léčby se 4 periodami v randomizovaném pořadí. Můžeme použít
i design, kde budou třeba 4 periody a jen dva typy léčby (opět v randomizovaném pořadí).
Tento design se hodí u diagnózy s velmi nízkou incidencí (ovšem je-li možný z etického
hlediska).
Některé studie v medicínském výzkumu jsou bez intervence. Tím se myslí bez
jakéhokoliv terapeutického postupu a ne bez diagnostických postupů včetně např. biopsie.
Jsou tři základní designy těchto studií bez intervence a to case-control studie (český
termín „případ-kontrola“ se obvykle nepoužívá), kohortové studie a průřezové studie
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(cross-sectional studies).
Case-control design porovnává dvě populace na základě výběru z každé z nich, a to
případy/pacienty (cases) a kontroly/srovnávací skupinu. Mělo by být samozřejmostí dbát
na to, aby tyto dva výběry byly vyvážené z hlediska věku či zastoupení pohlaví. I tak ale
mezi těmito výběry může být bias nesouvisející s tím, kdo patří mezi případy a kdo mezi
kontroly. Za case-control studií stojí otázka: „co se stalo, že u někoho se vyvinula
diagnóza (specifikovaná jako „case“) a někdo je kontrolou?“ Proto tento design patří mezi
reprospektivní (byť oba výběry mohou být za nějakým účelem po nějaký čas i
prospektivně sledovány – např. sledována změna parametru u cases a kontrol do příští
kontroly). Tento design se používá hlavně při zjišťování příčin choroby, rizikových
faktorů, a též při evaluaci diagnostických postupů.
Kohortová studie značí, že na začátku máme výběr z jedné populace, která je „at risk“ (v
možném riziku) stát se případem (case), tj. vyvine se nějaké onemocnění, komplikace
apod. Nikdo by ale v okamžiku vstupu do studie ještě neměl být případem (case). Např.
sledujeme populaci mužů ve věku 40-45 let bez nádoru prostaty. Budeme mít tedy
kohortu mužů „at risk“ onemocnět v průběhu času nádorem prostaty. Podobně můžeme
mít kohortu žen a sledovat u nich, neonemocní-li v průběhu času nádorem ovarií.
Nicméně osoba musí být opravdu „at risk“, např. žena po ovariektomii by do této kohorty
nepatřila. V čem je problém těchto studií? Ptají se: „co se stane?“. Jenže časový horizont,
kterého se týká tato otázka, může být velmi dlouhý i několik desítek let. Například
„Framingham Heart Study“ začala v roce 1948 a běží dosud (ovšem kohorta byla
v definovaných obdobích za 60 let dvakrát doplňována též proto, aby se ukázal vývoj
v čase). Z toho vyplývá, že kohortová studie je ideální, ale bohužel velmi dlouhá.
Kohortová studie se používá na zjištění příčin a nalezení prognostických (rizikových)
faktorů vzniku onemocnění.
Může být i jednodušší varianta, a to historická kohortová studie. V té je kohorta
definována retrospektivně. Zná to každý z nás ze života, např. při setkání spolužáků ze
stejné školy po letech. Jak jde čas, přibývá těch, kdo mají nějaké zdravotní potíže. Přitom
na začátku obvykle spolužáci ve třídě tvoří kohortu zdravé populace nízkého věku. V čem
je problém s historickou kohortou? Osoby nebyly v průběhu času nijak systematicky
sledovány a už vůbec ne stejným způsobem; informace o historické kohortě jsou neúplné

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

a obvykle velmi heterogenní.
sywavýběru z populace odpovídá na otázku: “co se děje právě teď“. Např. jaká je právě
nyní incidence či prevalence nějakého onemocnění. Též jsou často používané zastoupení
stádií a forem onemocnění při průřezové studii v populaci s daným onemocněním.
Někdy je účelem jen popsat populaci osob s nějakou diagnózou, k čemuž slouží
deskriptivní studie case-series (tj. jedná se jen výběr řady případů). Obvykle case-series
studie jsou bez inferenciální statistiky (tj. bez testování hypotéz).
Přehled hlavních designů je shrnutý v Tabulce 9.
Tabulka 9 Designy klinických studií

Klinické/experimentální studie (studie s terapeutickou intervencí)
1.1. Studie s kontrolou
1.1.1. Paralelní/ souběžnou kontrolou
1.1.1.1.
Randomizovaná (paralelní) klinická studie
1.1.1.2.
Nerandomizovaná klinická (paralelní) studie
1.1.2. Studie se sekvenční kontrolou
1.1.2.1.
Self-controlled design
1.1.2.2.
Cross-over design
1.1.3. Externí či historická kontrola
1.2. Studie bez kontroly

Observační studie (studie bez terapeutické intervence)
1.1. Case-series (deskriptivní) studie
1.2. Case-Control studie (retrospektivní - "Co se stalo?")
1.3. Cross-sectional studie (prevalence - "Co se děje?")
1.4. Kohortová studie (prospektivní - "Co se stane?")
1.5. Historická kohortová studie

Aktivní spolupráce s odborníky v dané klinické oblasti je při každé studie nezbytná.
Součástí plánování studie není pouze stanovení cíle (hypotézy), cílové populace,
stanovení hodnocených parametrů a volba celého designu studie, ale plánování studie
zahrnuje také sérii procesů, které na tyto prvky navazují, např. zhodnocení praktické
proveditelnosti jednotlivých vyšetření v plánovaném čase, zhodnocení přesnosti a
variability zaznamenávaných dat dle praktických zkušeností a odhad předpokládaných
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účinků hodnoceného léčiva apod. Zároveň je nezbytná účast statistika, který naplánuje
statistické metody analýzy dat, podílí se na volbě designu a výraznou mírou se podílí na
odhadu počtu subjektů pro zařazení do studie. Proto volba designu studie vyžaduje
týmovou spolupráci.

Kapitola 13 – Závěr
Tato publikace má za cíl provést čtenáře základy statistiky aplikované v medicíně, tj. jak
se dnes říká biostatistiky. Medicínský výzkum se dnes neobejde bez použití statistiky
k vyhodnocení výsledků studií. Jak bylo ukázáno v této publikaci, statistika by ale mělá
být součástí plánování studií, tj. být také na samém začátku, ještě předtím než je zahájen
sběr dat.

Složitější studie by měl jak plánovat odborník na statistiku. Špatně

naplánovanou studie často není možné nijak rozumně vyhodnotit a celá nasbíraná data
mohou být naprosto nepoužitelná. To je pak smutný závěr a ukázka promrhaného času a
finančních prostředků. Čtenář by neměl očekávat, že po přečtení této publikace bude
schopen chápat vše ze statistiky. Statistických metod je nepřeberně, i odborník zná jen
malou část existujících postupů. Čtenář by měl být především velmi opatrný při užívání
statistického software. Žádný statistický software není schopen uživateli poradit vhodný
postup, jak data analyzovat. Zvolí-li uživatel špatnou metodu/test, jsou výsledky často
naprosto zavádějící. Proto skončeme výzvou k úzké spolupráci lékařů a statistiků při
plánování a vyhodnocování studie, což jediné zaručí, že závěry budou opravdu validní.
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