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Naukowcy zajmuj¹cy siê medycyn¹ mog¹ traktowaæ
badania g³ównie jako projekty badawcze realizowane
z zastosowaniem metod medycznych i prowadzone przez
personel medyczny. Niemniej, w razie koniecznoci, badania te mog¹ zawieraæ elementy z innych dziedzin nauki.
Na przyk³ad czêsto wymagaj¹ one obliczeñ statystycznych i je¿eli brak jest dostêpu do prostego w u¿ytkowaniu
programu statystycznego, istnieje koniecznoæ pomocy ze
strony statystyka. Wiara w to, ¿e statystyka jest to¿sama
z analiz¹ prowadzi do zjawiska, w którym ze statystykiem
kontaktujemy siê na samym koñcu badania, kiedy nadchodzi czas na matematyczne akrobacje. Niestety, bardzo czêsto jest ju¿ zdecydowanie za póno; nawet najbardziej skomplikowane metody statystyczne nie mog¹ wyeliminowaæ b³êdów pope³nionych na pierwszych istotnych
etapach np. podczas projektowania badania lub ustalania
wielkoci próby. W konsekwencji wiele publikacji w czasopismach medycznych jest s³abych lub wrêcz nieprawid³owych pod wzglêdem statystycznym [1-3], a wiele badañ nie jest publikowanych ze wzglêdu na nieprawid³owe
zastosowanie metod statystycznych. Krótko mówi¹c, badacze medyczni czêsto nie s¹ wiadomi istotnoci i szerokiego zastosowania statystyki w swoich badaniach, mimo,
¿e wiadomym jest, jak istotn¹ rolê pe³ni ona w badaniach
medycznych. W 1983 roku 70% artyku³ów opublikowanych w New England Journal of Medicine
wykorzystywa³o analizê statystyczn¹ [4]. Od tej pory
wykorzystywanie metod statystycznych wzros³o i obecnie stanowi pewien standard.
Statystycy mog¹ postrzegaæ badania kliniczne raczej
jako badania oparte na koncepcjach statystycznych,

w których wykorzystuje siê klinikê ni¿ jako badania medyczne z zastosowaniem statystyki. Z tego punktu widzenia frustruj¹cy mo¿e byæ brak ich uczestnictwa na etapie
planowania i stawiania pytañ dotycz¹cych projektu, które
w opinii statystyka powinny byæ postrzegane jako problemy statystyczne. Statystycy mog¹ w wielu przypadkach
bardzo ³atwo wskazaæ b³êdy pope³nione w badaniach,
a czasami brak statystycznej precyzji budzi ich niepokój.
Nie bêdziemy tu dyskutowaæ dlaczego naukowcy i statystycy ró¿ni¹ siê punktem widzenia. Jako statystyk mogê
jedynie przyznaæ, ¿e statystycy, co jest zrozumia³e, ponosz¹
du¿¹ odpowiedzialnoæ za jakoæ badania, zw³aszcza w kontekcie marketingu i prezentacji ca³oci teorii. Nadszed³ czas
na zacienienie wspó³pracy i stworzenie wspólnego punktu
widzenia. Zarówno lekarze, jak i statystycy musz¹ zrozumieæ, ¿e ka¿dy etap badania, je¿eli ma mieæ ono wysok¹
wartoæ naukow¹, wymaga zarówno opracowania od strony
medycznej, jak i statystycznej. W poni¿szym artykule zostan¹ przedstawione i wyjanione podstawowe koncepcje
statystyczne wykorzystywane w badaniach. Projektowanie badañ zostanie omówione w skrócie, natomiast dok³adnie omówione zostanie pojêcie istotnoci statystycznej.
G³ówny nacisk po³o¿ony zostanie na dowiadczalne kliniczne
badania potwierdzaj¹ce (experimental confirmatory clinical trial), ale uwzglêdnione zostan¹ tak¿e badania opisowe np. kliniczno-kontrolne (case-control studies). Moim
celem jest udowodnienie tezy, ¿e statystyka jest istotna na
wszystkich etapach prowadzenia badania. Co wiêcej, chcê
pomóc czytelnikowi lepiej zrozumieæ statystykê, jej podstawowe za³o¿enia, daæ pewne wskazówki i wytyczne, aby
pomóc w wykonywaniu badañ o wysokiej jakoci.

* Opublikowano w Allergy, 2002; 75: 76-82 i przedrukowano za pozwoleniem i dziêki uprzejmoci Blackwell Munksgaard
* Reprinted from Allergy, 2002; 75: 76-82 with kind permission of Blackwell Munksgaard
T³umaczenie: lek. med. Joanna Makowska
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Znaczenie dobrego projektu badania
Uznaje siê powszechnie, ¿e dobre badanie odpowiada na istotne i interesuj¹ce pytania, daj¹c precyzyjn¹ odpowied. W badaniach potwierdzaj¹cych (confirmatory
studies) naukowcy chc¹ wykorzystaæ wyniki otrzymane
w pewnej grupie pacjentów w celu uogólnienia wyci¹gniêtych wniosków na wszystkich pacjentów. Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to zamiar zmiany czasu, z czasu przesz³ego na czas teraniejszy. Chcemy przenieæ wyniki z tego jak by³o (w grupie badanych pacjentów) na to jak jest
(w ca³ej populacji pacjentów). Aby móc robiæ takie uogólnienia  zmieniaæ czasy  konieczne jest odpowiednie
zaprojektowanie badania. Uzasadnienie analizy zale¿y od
sposobu zbierania danych [5]. Niestety element ten jest
czêsto zaniedbywany w badaniach medycznych. Byæ
mo¿e zale¿y to od b³êdu pedagogicznego, jakim jest po³o¿enie niedostatecznie silnego nacisku na projektowanie
badañ podczas zajêæ ze statystyki medycznej [6]. Zaprojektowanie badania nie jest ³atwym zadaniem: Istnieje
tylko kilka sposobów, aby dobrze zaprojektowaæ badanie,
natomiast le mo¿na je zaprojektowaæ na tysi¹ce sposobów [7] i wymaga wiele wysi³ku. Ale je¿eli bêdziemy
pamiêtaæ, ¿e wystarczy jeden b³¹d, aby wypaczyæ wnioski, warto jest w³o¿yæ trochê wysi³ku w ten etap. Przedyskutujemy teraz pewne podstawowe problemy.
G³ówne cele
Istotn¹ spraw¹ jest jasne i dok³adne sformu³owanie
celów badania. Mo¿na to wykonaæ stawiaj¹c jasn¹ hipotezê lub opisuj¹c zjawisko jakie ma byæ badane. Zgodnie
z zaleceniem International Conference of Harmonization
[8] badanie potwierdzaj¹ce jest badaniem, w którym
postawiona na pocz¹tku hipoteza jest nastêpnie weryfikowana. Oczywicie jest to istotne zarówno z praktycznego, jak i statystycznego punktu widzenia. Je¿eli g³ówne
cele i hipotezy zostan¹ sformu³owane na samym pocz¹tku,
to wyniki przeprowadzonej analizy bêd¹ mia³y du¿o
wiêksza wartoæ naukow¹. Problem ten bêdzie przedyskutowany szerzej w rozdziale Inne dylematy dotycz¹ce
istotnoci statystycznej. Sprecyzowanie g³ównego celu
poci¹ga za sob¹ zdefiniowanie g³ównych zmiennych, które
bêd¹ mog³y dostarczyæ najbardziej istotnych klinicznie i przekonuj¹cych dowodów bezporednio zwi¹zanych z g³ównym
celem badania. Mówi¹c o g³ównej zmiennej (zmienna
efektywna, zmienna wynikowa, g³ówny efekt koñcowy)
musimy dok³adnie rozwa¿yæ co i w jaki sposób zamierzamy zmierzyæ.
Za³ó¿my, ¿e chcemy zbadaæ wp³yw nowego sposobu
leczenia na obni¿enie cinienia krwi. Czy powinnimy
mierzyæ cinienie rozkurczowe po leczeniu czy te¿ jako
badany parametr wykorzystaæ zmiany cinienia rozkurczowego w stosunku do wartoci wyjciowych? Mierzony na stoj¹co czy le¿¹co? Na którym ramieniu? Po jakim
czasie stosowania leczenia? Czy pomiary powinny byæ

wykonywane za pomoc¹ manometru rtêciowego czy aparatami elektronicznymi? Czy pomiary powinny byæ powtarzane u jednego pacjenta? A je¿eli tak, to ile razy?
Nawet tak zwyk³a zmienna jak cinienie krwi stwarza wiele
problemów. Statystyk, nawyk³y do oceny jakoci zmiennej np. jej mocy i wiarygodnoci [9], mo¿e na tym etapie
badania okazaæ siê cennym partnerem w dyskusji. W wielu badaniach wykorzystywane s¹ zastêpcze efekty koñcowe (surrogate endpoint) [10,11]. Na przyk³ad wysokie cinienie krwi samo w sobie nie jest problemem, ale
mo¿e staæ siê przyczyn¹ powik³añ. Dlatego te¿, w tych
przypadkach, wykorzystujemy cinienie krwi jako zastêpczy efekt koñcowy (surrogate endpoint), po prostu badanie to jest prostsze i szybsze do wykonania i nie wymaga tak wielu pacjentów ni¿ gdy za pierwotne zmienne
przyjmiemy zawa³ miênia sercowego czy miertelnoæ
w grupie pacjentów.
Wiarygodnoæ zmiennej i oczekiwane efekty lecznicze s¹ równie¿ istotnymi podstawowymi punktami s³u¿¹cymi zaprojektowaniu badania, np. okrelenie liczebnoci
wielkoci próby. W badaniach opisowych (observational studies), g³ównie w badaniach opartych na kwestionariuszach, spotykamy siê z tym samym typem problemów operacyjnych. Musimy u¿yæ wystandaryzowanego
kwestionariusza [12] lub stworzyæ nowe wiarygodne, uzasadnione pytania i skale oceny [13]. Podsumowuj¹c, na
pocz¹tku badania istotn¹ rzecz¹ jest zdefiniowanie pierwotnego celu i sformu³owanie go w postaci hipotezy testuj¹cej wyniki oraz oszacowanie i zdefiniowanie odpowiednich zmiennych pierwotnych. Statystyka odgrywa
w tej pierwszej fazie rolê po pierwsze w uzasadnieniu wyboru zmiennej i po drugie w przewidywaniu mo¿liwych
analiz i oszacowaniu wielkoci próby.
Wykorzystanie grupy kontrolnej
Wielu badaczy myli o wyniku jako ró¿nicy pomiêdzy
wartociami wyjciowymi a odpowiednimi wartociami
zaobserwowanymi po zastosowaniu leczenia. Ale dotyczy to tylko jednego przypadku, sytuacji kiedy mo¿emy
zagwarantowaæ, ¿e nic poza leczeniem nie mo¿e wp³yn¹æ na badan¹ zmienn¹. Tak wiêc wynik powinien byæ
traktowany jako ró¿nica pomiêdzy wartoci¹ wyjciow¹
i wartoci¹ po zastosowaniu leczenia, porównan¹
z ró¿nic¹, jak¹ obserwujemy bez zastosowania leczenia
[14]. Oczywicie nie jest mo¿liwe w tym samym czasie
leczyæ i nie leczyæ pacjenta. Zadaniem grupy kontrolnej
jest oszacowanie, co siê mo¿e wydarzyæ, je¿eli nie
zastosujemy leczenia. Prawdziwy efekt leczniczy jest
wiêc okrelany na podstawie porównania wyników
uzyskanych w grupie leczonej z wynikami z grupy
kontrolnej. Tak wiêc uzasadnieniem zastosowania grupy
kontrolnej jest fakt, ¿e zmiany dotycz¹ce zmiennej mog¹
pojawiæ siê bez ¿adnego leczenia. Zmiany te mog¹ byæ
zwi¹zane ze zjawiskiem równania do redniej [15-17].
Zazwyczaj istnieje tendencja, aby rozpoczynaæ leczenie
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kiedy zmienna osi¹ga najwy¿sze wartoci. Co wiêcej,
zazwyczaj w projekcie badania zawarte s¹ pewne
ograniczenia wartoci wyjciowych. Na przyk³ad, aby
zostaæ w³¹czonym do badania cinienia krwi, pacjent musi
mieæ cinienie rozkurczowe przynajmniej 90mmHg.
Cinienie jest zmienn¹ randomizowan¹ (jej wartoæ
zmienia siê), naturalnie podnosi siê i opada [18]. Je¿eli
rednia wartoæ cinienia rozkurczowego pacjenta wynosi
85mmHg nie jest wykluczone, ¿e od czasu do czasu
cinienie u pacjenta przekroczy 90mmHg. Tak wiêc pacjent
taki móg³by zostaæ w³¹czony do badania, gdyby cinienie
zosta³o zmierzone tylko w tym momencie. Spadek cinienia
rozkurczowego (DBP) po terapii mo¿e byæ czêciowo
t³umaczony faktem, ¿e DBP powróci³o do wartoci redniej
(a nawet dolnej). Rozwa¿my du¿e przedsiêbiorstwo,
w którym nagle odnotowano, ¿e wielu pracowników jest
nieobecnych w pracy z powodu choroby. W tym momencie
przedsiêbiorstwo podejmuje pewne strategie zdrowotne.
Szeæ miesiêcy póniej liczba osób nieobecnych z powodu
choroby wraca do normalnego poziomu. Czy by³o to
zwi¹zane z zastosowanymi rodkami czy te¿ po prostu
nast¹pi³ powrót do redniej? Istniej¹ mo¿liwoci analizy
czy zmiana by³a zwi¹zana z wartociami pocz¹tkowymi
czy nie [19,20]. Zmiany wartoci mog¹ byæ równie¿
zwi¹zane z naturalnym trendem rozwoju choroby (histori¹
naturaln¹). Rozwa¿my grupê pacjentów z obturacyjn¹
chorob¹ p³uc. Za³ó¿my, ¿e badamy tê grupê chorych przez
10 lat. Oczekujemy, ¿e pojemnoæ p³uc bêdzie siê
progresywnie obni¿a³a. Je¿eli pojemnoæ p³uc siê nie
zmieni po 10 latach leczenia, ró¿nica pomiêdzy
wartociami pocz¹tkowymi a wartociami po leczeniu
wyniesie zero. Ale nie by³oby dobrze zak³adaæ, ¿e nie
osi¹gniêto efektu leczniczego, poniewa¿ gdyby pacjent
zosta³ pozostawiony bez leczenia dosz³oby do obni¿enia
wartoci pojemnoci p³uc. Wartoci badane mog¹ ulec
zmianom pod wp³ywem efektu placebo np. podwiadomego wp³ywu zwi¹zanego z oczekiwaniami
pacjenta i obserwatora. Problem ten zostanie przedyskutowany w dalszym rozdziale lepe próby.
W badaniach dowiadczalnych ³atwo jest znaleæ grupê kontroln¹, poprzez np. losowy dobór (randomizacjê)
po³owy pacjentów do grupy kontrolnej. Niemniej w niektórych badaniach wybór grupy kontrolnej nie jest tak
oczywisty. W badaniach kliniczno-kontrolnych (case-control study) wybór kontroli jest kluczowym momentem,
który wymaga analizy statystycznej (patrz badania opisowe  badania kliniczno-kontrolne). Istniej¹ inne mo¿liwoci np. kontrola historyczna [21,22], która równie¿ musi
zostaæ oceniona pod k¹tem tendencyjnoci.
Podsumowuj¹c, zmiany wartoci mog¹ pojawiæ siê
z kilku ró¿nych powodów; wykorzystanie grupy kontrolnej pozwala nam ró¿nicowaæ pomiêdzy zmianami zwi¹zanymi z leczeniem i zmianami spowodowanymi innymi
czynnikami.
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Randomizacja (losowy dobór badanych)
Istniej¹ trzy istotne przes³anki, aby dokonywaæ losowego doboru badanych (randomizacjê). Po pierwsze, randomizacja jest najbardziej obiektywn¹ metod¹ umieszczenia pacjenta w grupie aktywnej (poddanej nowej terapii)
lub grupie kontrolnej (placebo lub alternatywna metoda
leczenia). Je¿eli badacze ingeruj¹ w proces umieszczania
pacjentów w grupach mo¿na pope³niæ b³¹d selekcji (selection bias) np. tendencja do umieszczania pacjentów
w sposób, który faworyzuje grupê leczon¹ now¹ metod¹
[23,24]. Po drugie, randomizacja jest obiektywna w tym
sensie, ¿e w wiêkszoci przypadków tworzone grupy s¹
równe sobie pod wzglêdem rednich, zarówno czynników
znanych jak i nieznanych  porównywalne grupy. Analiza
statystyczna nie wymaga idealnie identycznych grup, gdy¿
uwzglêdnia zmiennoæ wystêpuj¹c¹ zarówno wewn¹trz,
jak i pomiêdzy grupami. W gruncie rzeczy, wiêkszoæ
wnioskowania statystycznego, takiej jak testy, przedzia³y
ufnoci ma znaczenie tylko wtedy, gdy zosta³a wykonana
randomizacja  i to jest trzeci powód dla jej przeprowadzenia. Nierandomizowane badania wymagaj¹ specjalnych technik statystycznych [25]. Prosta randomizacja
oznacza, ¿e ka¿da osoba jest niezale¿nie, losowo przydzielana do jednej z grup, najczêciej z jednakowym prawdopodobieñstwem umieszczenia w której z nich. W sytuacji kiedy ma znaczenie otrzymanie grup jednakowej
wielkoci w ró¿nych orodkach mo¿na zastosowaæ randomizacjê blokow¹ (blocked randomization) [26]. Aby
osi¹gn¹æ równowagê pomiêdzy grupami, bior¹c pod uwagê
niektóre istotne cechy charakterystyczne pacjentów, mo¿na wykorzystaæ rzut monet¹, randomizacjê warstwow¹
(stratified randomization) lub minimalizacjê (minimalization) [27-30].
Zalepienie próby
Badania kliniczne czêsto s¹ podwójnie lepe, co oznacza, ¿e ani badaj¹cy ani badany nie wie, czy otrzymuje
preparat leczniczy czy placebo. Celem tego zabiegu jest
zminimalizowanie wp³ywu podwiadomoci, np. optymistycznego nastawienia badaj¹cego (b³¹d obserwatora).
Jest równie¿ wiadome, ¿e pacjenci mog¹ osi¹gn¹æ korzyci wiedz¹c lub wierz¹c, ¿e s¹ aktywnie leczeni. Efekt
ten znany jest jako efekt placebo [31]. Przyk³adem jest
badanie wp³ywu kwasu askorbinowego na przeziêbienie
[32]. Po leczeniu wykazano korzystny efekt, ale okaza³o
siê, ¿e badani otwierali kapsu³ki i sprawdzali czy otrzymuj¹ placebo czy lek. Przeprowadzono analizê bior¹c¹ pod
uwagê z³amanie zasady lepej próby i okaza³o siê, ¿e
leczenie kwasem askorbinowym nie przynosi efektów.
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Badania opisowe  badanie kliniczno-kontrolne
Opisywane powy¿ej koncepcje maj¹ szczególnie znaczenie w badaniach dowiadczalnych. Istnieje niemniej
wiele sytuacji, w których nie jest mo¿liwe zastosowanie
projektu eksperymentalnego badania. Randomizacja grup
na pal¹c¹ i niepal¹c¹ nie by³aby mo¿liwa z przyczyn
etycznych (prawie tak niemo¿liwe, jak randomizacja
wzglêdem p³ci). Tak wiêc, aby zbadaæ czy taka zmienna
jest zwi¹zana swoicie z pewnymi uwarunkowaniami zdrowotnymi nale¿y wykorzystaæ badania opisowe (observational studies). Istnieje kilka mo¿liwych projektów takich badañ [33]. Jednym z najbardziej popularnych jest
badanie kliniczno-kontrolne (case-control study) [34,35].
S³aboci¹ tego projektu jest fakt, ¿e zidentyfikowano 35
ró¿nego rodzaju b³êdów, które mog¹ byæ pope³nione
w trakcie jego realizacji [36]. Podstawowym problemem
jest wybór w³aciwej grupy kontrolnej. Generaln¹ zasad¹
jest wybór do grupy kontrolnej osób, które mog³yby byæ
równie¿ w³¹czone do badania [37]. Pod¹¿aj¹c za t¹ zasada,
czêsto u¿ywa siê kontroli kojarzonych (match control),
grupowo lub indywidualnie. Wykorzystywanie jako kontroli pacjentów z tego samego szpitala, ale hospitalizowanych z innych przyczyn, mo¿e byæ wygodne, ale mo¿e
prowadziæ do niedoszacowania zwi¹zku pomiêdzy mo¿liwymi czynnikami ryzyka i warunkami zdrowotnymi w badaniu. Inn¹ alternatyw¹ jest wykorzystanie randomizowanej próbki populacji jako grupy kontrolnej. Teoretycznie
jest to dobry pomys³, ale trudny do realizacji w praktyce,
zw³aszcza je¿eli oczekujemy swoistego roz³o¿enia niektórych cech np. wieku czy p³ci. W badaniu kliniczno-kontrolnym istotne mo¿e byæ wykorzystanie lepej próby odnonie obserwatora. Je¿eli np. badamy mo¿liwy zwi¹zek
pomiêdzy nietolerancj¹ pokarmow¹ a prac¹ w dzieñ lub
w nocy, mo¿e okazaæ siê istotne wykonanie diagnostyki
nietolerancji pokarmowej bez znajomoci faktu czy badany pracuje w dzieñ czy w nocy. W tym przypadku zalepienie próby chroni przed b³êdem obserwatora. Celem
badania kliniczno-kontrolnego czêsto jest ocena czynników ryzyka. W tym przypadku badanie kliniczno-kontrolne
mo¿e byæ bardzo cenne. Niemniej interpretacja wyników
tych badañ, ze wzglêdny na mo¿liwoæ pope³nienia wielu
b³êdów, powinna byæ bardzo ostro¿na [38]. Co wiêcej,
zwi¹zek pomiêdzy czynnikiem ryzyka a czynnikiem
zdrowia wykazany w badaniu kliniczno-kontrolnym nie
mo¿e byæ postrzegany sam przez siê jako dowód zwi¹zku
przyczynowo-skutkowego. Aby stwierdziæ zwi¹zek przyczynowo-skutkowy nale¿y spe³niæ jeszcze kilka warunków,
a do momentu jego udowodnienia bardziej w³aciwe by³oby
u¿ywanie okrelenia wskanik ryzyka a nie czynnik
ryzyka [39-42].
Podsumowuj¹c, badanie opisowe np. badanie kliniczno-kontrolne, w wielu przypadkach jest jedyn¹ mo¿liw¹
opcj¹. Istotne jest oszacowanie mo¿liwego b³êdu i przeprowadzenie badania w ten sposób, ¿e wyeliminuje siê

tyle b³êdów, ile to mo¿liwe. Ten aspekt pracy jest kluczowy zarówno dla statystyka, jak i badacza.
Wybór projektu badania
Kontrolowane badania randomizowane z podwójnie
lep¹ prób¹ (a controlled randomized double-blind study) s¹ czêsto postrzegane jako z³oty standard i s¹ najbardziej akceptowane naukowo. Oczywicie istnieje pewna
hierarchia ró¿nych projektów [43]. Uwa¿am jednak, ¿e
wszystkie projekty badañ mog¹ dostarczyæ cennych
informacji, je¿eli wykorzystuje siê je ostro¿nie. Ostatnio
przeprowadzone badanie wykaza³o, ¿e informacje
uzyskane z kilku ró¿nych projektów badañ mog¹ byæ porównywalne [44]. Rozwa¿enie wszystkich za i przeciw
poszczególnych projektów jest dobrym punktem startu
i s³u¿y opracowaniu ró¿nych aspektów statystycznych,
medycznych, etycznych, praktycznych i finansowych.
Je¿eli wybralimy ju¿ konkretny projekt, trzeba zastanowiæ
siê, jak wyeliminowaæ potencjalne b³êdy. Chocia¿ mo¿e
to zabieraæ wiele czasu, nale¿y pamiêtaæ, ¿e nawet jeden
b³¹d mo¿e wypaczyæ wyniki.
Istotnoæ statystyczna  raczej puste okrelenie
Za³ó¿my, ¿e wyzwa³e kolegê na 10 gier w turnieju
szachowym. Je¿eli jestecie równie dobrzy spodziewaæ
siê mo¿na wyniku 5 do 5 lub podobnego. Za³ó¿my, ¿e turniej koñczy siê wynikiem 3-7. Nie ma w¹tpliwoci, ¿e
w tym turnieju twój kolega by³ lepszy  aby to stwierdziæ
nie potrzeba ¿adnej statystyki. Ale pozostaje w¹tpliwoæ
czy wynik ten mo¿na uogólniaæ. Czy mo¿emy zmieniæ czas
przesz³y na teraniejszy? Kolega by³ lepszy ale czy jest
lepszy? Aby odpowiedzieæ na to pytanie musimy
przeanalizowaæ, jakie jest prawdopodobieñstwo przypadkowego ukoñczenia gry z wynikiem 7 lub wiêcej
wygranych, zak³adaj¹c, ¿e obaj gracze s¹ jednakowo
dobrzy. Jak wspomnielimy wy¿ej, w takim przypadku
oczekiwalibymy wyniku 5-5 pomiêdzy graczami na tym
samym poziomie, ale w rzeczywistoci istnieje prawdopodobieñstwo 0,34, ¿e jeden z graczy (jednakowo dobrych)
wygra 7 lub wiêcej gier, w wyniku zadzia³ania lepego
losu. Tak wiêc t³umaczy³bym ten wynik jako przypadek
a nie dowód na to, ¿e który gracz by³ gorszy. Ale je¿eli
zmienimy wynik na 9-1, co odpowiada prawdopodobieñstwu 0,02, wtedy t³umaczenie gorszego gracza (takiego
jak ja), ¿e jest to wynikiem lepego losu lub braku szczêcia
by³oby ¿a³osne. W tym wypadku musia³bym przyznaæ, ¿e
kolega rzeczywicie jest lepszy.
W tym przyk³adzie hipoteza zerowa jest taka, ¿e obaj
gracze s¹ jednakowo dobrzy. Dla danego wyniku mo¿na
obliczyæ wartoæ P, która okrela prawdopodobieñstwo
osi¹gniêcia równie dobrego lub lepszego wyniku, zak³adaj¹c, ¿e hipoteza zerowa jest prawdziwa. Na przyk³ad przy
wyniku 1-9 wartoæ P wynosi 0,02 co oznacza, ¿e prawdopodobieñstwo wyst¹pienia tak du¿ej ró¿nicy pomiêdzy
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dwoma graczami na jednakowym poziomie (hipoteza zerowa) wynosi zaledwie 0,02. W badaniach medycznych
standardowo odrzuca siê hipotezê zerow¹, je¿eli wartoæ
P jest ni¿sza ni¿ 0,05. Co oznacza, ¿e ryzyko b³êdnego
odrzucenia hipotezy zerowej wynosi 5%, np. poziom istotnoci wynosi 5%.
Przeanalizujmy dwa inne przyk³ady. Je¿eli testujemy
ró¿nicê pomiêdzy dwoma sposobami leczenia i wartoæ P
wynosi 0,02 prowadzi to do wniosku, ¿e te dwa sposoby
lecznicze ró¿ni¹ siê efektywnoci¹. Je¿eli badamy potencjalny czynnik ryzyka w badaniu kliniczno-kontrolnym
i wartoæ P jest mniejsza ni¿ 0,05 mo¿emy wnioskowaæ
o wyst¹pieniu zwi¹zku (ale nie przyczynowoci). Proszê
zauwa¿yæ, ¿e wnioski wyra¿ane s¹ w czasie teraniejszym. Podstawy logiczne testowania hipotezy mog¹ wydawaæ siê proste. Ale koncepcja ta prowadzi czêsto do
niew³aciwego zrozumienia i b³êdnej interpretacji wyniku. Wartoæ P równa 0,05 jako graniczna, poni¿ej której
nie ma racjonalnych w¹tpliwoci, ¿e hipoteza zerowa jest
prawdziwa, jest wartoci¹ ustalon¹ arbitralnie. Gdy P
wynosi 0,049 powiedzia³bym, ¿e wartoæ dowodowa nie
jest wiêksza ni¿ w przypadku P równego 0,051, ale poniewa¿ standardowo wartoci¹ graniczn¹ jest P 0,05 w jednym przypadku bêdziemy mówiæ o istotnoci statystycznej,
a w drugim nie. W rzeczywistoci mo¿e to byæ ró¿nica
pomiêdzy wartoci¹ istotn¹ statystycznie i nieistotn¹
opisan¹ w artykule, co gorsza mo¿e taka ró¿nica wyst¹piæ pomiêdzy wynikami opublikowanymi i nieopublikowanymi. Faktem jest, ¿e je¿eli wyniki nie wykazuj¹ istotnoci statystycznej maj¹ du¿o mniejsze szanse na opublikowanie jest to tzw. tendencyjne publikowanie [45,46]. Co
wiêcej, istotny statystycznie efekt leczenia nie daje nam
informacji na temat wielkoci efektu, tak wiêc nie mo¿emy wnioskowaæ, czy jest on istotny klinicznie czy nie.
Za³ó¿my, ¿e badane jest cinienie rozkurczowe i porównywane s¹ dwie metody leczenia. Wyobramy sobie badanie, w którym ró¿nica cinienia po zastosowaniu dwóch
sposobów leczenia wynosi 0,6mmHg i mamy w¹ski przedzia³ ufnoci z b³êdem standardowym 0,2. Oznacza to, ¿e
prawdziwa ró¿nica wartoci waha siê od 0,4 do 0,8mmHg.
Poniewa¿ nie wystêpuje tu wartoæ 0, oznacza to, ¿e obserwowana ró¿nica jest istotna statystycznie. Ale ró¿nica
0,4 do 0,8 mmHg, nie jest zbytnio istotna klinicznie, tak
wiêc obie metody leczenia mo¿na uznaæ za równorzêdne
pod wzglêdem skutecznoci. Je¿eli wynik nie jest istotny
czêsto jest b³êdnie interpretowany, jako nie maj¹cy wp³ywu klinicznego, ale jest to b³êdna konkluzja. Wróæmy do
turnieju szachowego: je¿eli zakoñczy siê on wynikiem 3-7
nie jest to wynik istotny statystycznie. Tak wiêc nie mo¿emy wnioskowaæ, ¿e kolega jest lepszym graczem, ale
nie mo¿emy wnioskowaæ równie¿ o równym poziomie
szachistów. Jedynym mo¿liwym wnioskiem jest stwierdzenie, ¿e nie mamy doæ dowodów, aby wykazaæ ró¿nicê pomiêdzy graczami. Analizuj¹c 71 opublikowanych
badañ, w których nie stwierdzono istotnych statystycznie
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wyników wykazano (poprzez obliczenie przedzia³ów ufnoci zamiast wartoci P), ¿e w prawie po³owie badañ
nast¹pi³a poprawa o 50% pod wp³ywem leczenia [47].
Tak wiêc nieistotny statystycznie wynik nie wyklucza
efektu istotnego klinicznie. Mo¿na to elegancko opisaæ
w zdaniu Brak dowodów nie jest dowodem braku
zwi¹zku [48]. B³êdn¹ interpretacj¹ wartoci P jest postrzeganie jej jako odzwierciedlaj¹cej si³ê efektu
opisywanego w badaniu. Powszechnie siê uwa¿a, ¿e
bardzo niskie wartoci P, powiedzmy ni¿sze ni¿ 0,001
wiadcz¹ o wiêkszym efekcie ni¿ badania, w których P
by³o ni¿sze od 0,05. Bardzo du¿e badania mog¹ daæ ma³e
wartoci P, nawet je¿eli obserwowana ró¿nica jest niedu¿a.
Tak wiêc bardzo niskie wartoci P nie wiadcz¹ o du¿ym
zaobserwowanym efekcie. Ta b³êdna interpretacji wartoci
P jest przyczyn¹, dla której zaleca siê wykorzystywanie
przedzia³ów ufnoci zamiast wartoci P w prezentacji wyników [49]. Przedzia³ ufnoci zawiera informacje o wielkoci obserwowanego efektu, jak i informacje czy wynik
by³ istotny statystycznie. Tak wiêc wyniki istotne statystycznie mog¹ byæ znacz¹ce lub nieznacz¹ce klinicznie,
a nawet klinicznie równowa¿ne (rzadka sytuacja ale mo¿liwa). Co wiêcej, brak istotnoci statystycznej nie mo¿e
wykluczyæ mo¿liwej skutecznoci klinicznej. Tak wiêc
wyra¿enie istotny statystycznie jest raczej pustym wyra¿eniem. Zalecane jest u¿ycie przedzia³ów ufnoci
w prezentacji, poniewa¿ pozwalaj¹ one na interpretowanie
wartoci statystycznych w perspektywie klinicznej.
Wielkoæ próby
Podczas testowania hipotezy mo¿na pope³niæ 2 rodzaje
b³êdów. Po pierwsze mo¿emy odrzuciæ hipotezê zerow¹
mimo, ¿e jest prawdziwa (b³¹d I rodzaju). Wykorzystanie
poziomu istotnoci 0,05 oznacza, ¿e prawdopodobieñstwo
pope³nienia b³êdu I typu wynosi 0,05. Po drugie, mo¿emy
zaakceptowaæ hipotezê zerow¹ pomimo, ¿e jest b³êdna
(b³¹d II rodzaju). Zamiast rozwa¿aæ prawdopodobieñstwo
pope³nienia b³êdu II rodzaju powszechnie wykorzystuje
siê moc testu, czyli prawdopodobieñstwo prawid³owego
odrzucenia b³êdnej hipotezy zerowej. W naszym przyk³adzie turnieju szachowego, moc testu jest prawdopodobieñstwem osi¹gniêcia istotnego statystycznie wyniku (wyci¹gniêcia wniosku, ¿e jeden gracz jest lepszy), przy za³o¿eniu, ¿e jeden z graczy jest rzeczywicie lepszy. Je¿eli
porównujemy dwie metody lecznicze, moc oznacza prawdopodobieñstwo otrzymania istotnego statystycznie
wyniku, je¿eli prawdziwa jest ró¿nica pomiêdzy dwiema
metodami leczenia. Krótko mówi¹c, jest to prawdopodobieñstwo udowodnienia istotnoci statystycznej, je¿eli
ró¿nica rzeczywicie istnieje.
Jest jasne, ¿e moc jest zale¿na od wielkoci obserwowanej ró¿nicy. Na przyk³ad, jakie jest prawdopodobieñstwo, ¿e turniej zakoñczy siê istotnym statystycznie
wynikiem, je¿eli jeden z graczy jest lepszy. Zale¿y to od
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tego czy gra on du¿o lepiej od przeciwnika. Je¿eli kolega
jest jednym z 10 najlepszych szachistów wiata a ty dopiero
pozna³e zasady gry, to moc próby jest du¿a nawet je¿eli
zostanie rozegranych tylko 10 partii. Ale je¿eli kolega jest
tylko nieznacznie lepszy od ciebie prawdopodobieñstwo
udowodnienia tego w 10 partiach jest niedu¿e (na szczêcie dla ciebie).
Moc zale¿na jest tak¿e od poziomu istotnoci, zmiennoci zmiennej cechy i wielkoci próby. Du¿e próby mog¹
prowadziæ do istotnych wyników, nawet przy niewielkiej
ró¿nicy. Ale nale¿y sobie zadaæ zawsze pytanie, czy warto jest czyniæ wysi³ki, ¿eby udowodniæ tak niewielk¹ ró¿nicê. Nie powinno siê tak¿e wykorzystywaæ zbyt ma³ych
prób, je¿eli obserwowany efekt ma istotne znaczenie kliniczne, poniewa¿ nie wyka¿¹ one istotnoci statystycznej. Jak wspomnielimy wczeniej analiza badañ klinicznych pokaza³a, ¿e prawie po³owa badañ, które nie wykaza³y istotnoci statystycznej potencjalnie wskazywa³o na
50% efekt poprawy po leczeniu. Inne badanie wykaza³o,
¿e wiêkszoæ badañ nieistotnych statystycznie nie mia³o
próby odpowiedniej wielkoci do wykazania wzglêdnych
ró¿nic wielkoci 25-50% pomiêdzy poszczególnymi metodami leczenia [50].
Przed rozpoczêciem badania nale¿y dok³adnie rozwa¿yæ moc badania. Warto wspomnieæ, ¿e kalkulacje mocy
[51,52] w wiêkszoci przypadków opiera siê na szacowaniu ró¿nicy i zmiennoci, co poci¹ga za sob¹ to, ¿e moc
i wielkoæ próby s¹ równie¿ przybli¿one. Tak wiêc dobrze
jest przedyskutowaæ otrzymane wyniki w kontekcie wielkoci próby. Na przyk³ad, zmiennoæ mo¿e byæ wy¿sza
ni¿ oczekiwana, co mo¿e t³umaczyæ fakt, ¿e otrzymane
wyniki nie s¹ istotne statystycznie, nawet je¿eli obserwowana ró¿nica ma znaczenie kliniczne i jest tak du¿a jak
oczekiwana.
Inne dylematy dotycz¹ce istotnoci statystycznej
Je¿eli przebadamy kilka ró¿nych zmiennych i wykonamy test istotnoci dla ka¿dej z nich, to ryzyko fa³szywego odrzucenia przynajmniej jednej z nich jest ca³kiem du¿e.
Za³ó¿my, ¿e wykonujemy randomizowane badanie 2 grup
i stosujemy w nich dok³adnie takie samo leczenie. Je¿eli
analizujemy zmienne niezale¿ne, prawdopodobieñstwo
otrzymania przynajmniej jednej ró¿nicy istotnej statystycznie jest wiêksze ni¿ 50%, nawet je¿eli wiemy, ¿e
leczenie jest de facto takie samo. Dlatego te¿ trudno
stwierdziæ obiektywnie, czy istotnoæ statystyczna
zmiennej odkryta podczas analizy wielu zmiennych jest
wynikiem przypadku czy te¿ rzeczywistego skutku
dzia³ania leku. Je¿eli badanie potwierdzaj¹ce (confirmatory study) dotyczy kilku zmiennych pierwotnych
mo¿liwe jest dostosowanie siê do wielokrotnego
testowania [53,54]. W badaniu skutecznoci (explanatory
study) nie potrzeba definiowaæ na pocz¹tku ¿adnych
hipotez ani pierwotnych zmiennych. Takie podejcie mo¿e

dostarczyæ wielu cennych informacji. Ale wyniki te nale¿y
bardzo ostro¿nie interpretowaæ ze statystycznego punktu
widzenia. W zwi¹zku z k³opotami dotycz¹cymi wielokrotnego testowania, istotnoæ statystyczn¹ nale¿y
traktowaæ jako stworzon¹ hipotezê, sygna³ mówi¹cy nam,
¿e w otrzymanych wynikach mo¿e byæ co interesuj¹cego.
Oczywicie wartoæ dowodu wzrasta, je¿eli istotnoæ
statystyczna jest umotywowana medycznie lub je¿eli
zosta³a ona potwierdzona w innych niezale¿nych badaniach
(potwierdzaj¹cych lub badaniach skutecznoci).
Patrz¹c na sprawê z innego punktu widzenia, wydaje
siê, ¿e hipoteza powinna byæ postawiona na pocz¹tku.
Wemy przyk³ad ma³ego przedsiêbiorstwa zatrudniaj¹cego elektryków, w którym zaobserwowano, ¿e proporcja
pomiêdzy liczb¹ ch³opców i dziewczynek wród dzieci zatrudnionych osób jest bardzo wysoka (p=0,04). Trudno
uznaæ to za dowód, ¿e elektrycy maj¹ wiêcej synów ni¿
córek. Je¿eli rozwa¿ymy wszystkie przedsiêbiorstwa na
wiecie, bêd¹ wród nich takie z przewag¹ zarówno jednej jak i drugiej p³ci, w wiêkszoci przedsiêbiorstw bêdzie
jednak równowaga miêdzy dzieæmi obu p³ci, w takim przedsiêbiorstwie nikt nie wpadnie na pomys³ sprawdzania proporcji. Tak wiêc wykorzystanie przypadkowego zjawiska
w celu stworzenia hipotezy i traktowania jej jako udowodnion¹ nie ma sensu. Ale je¿eli hipoteza (o zwi¹zku
miêdzy elektrykami i p³ci¹ dzieci) zosta³a stworzona na
podstawie wczeniejszych prób i je¿eli przedsiêbiorstwo
zosta³o wybrane losowo, wtedy istotnoæ statystyczna
mia³aby wiêksz¹ wartoæ dowodow¹. Tak wiêc postawienie hipotezy i wybór badanej zmiennej powinny byæ
umotywowane i dokonane przed rozpoczêciem badania.
Wnioski
Po pierwsze, stwierdzilimy, ¿e statystyka ma zastosowanie ju¿ na pocz¹tku, w fazie planowania badania. Po
drugie, na ka¿dym etapie badania mo¿na pope³niæ wiele
brzemiennych w skutki b³êdów. Po trzecie wyjani³em, ¿e
poszczególne etapy badania s¹ zale¿ne od siebie, tak wiêc
si³a analizy zale¿y od zaprojektowania badania. Te trzy
argumenty potwierdzaj¹ tezê, ¿e statystyka jest istotna
w badaniach medycznych.
Wykazano, ¿e statystycy powinni pe³niæ aktywn¹ rolê
w zespole badawczym, a nie graæ drugie skrzypce jako
doradcy w rzadkich przypadkach. Wspó³praca pomiêdzy
klinicystami a statystykami gwarantuje, ¿e badanie
zostanie zaplanowane i wykonane w sposób, który pozwoli
na owocn¹ analizê i wyci¹gniêcie wartociowych
wniosków. Idealnie by³oby, gdyby statystyk by³ obecny
w fazie planowania ka¿dego nowego badania, niestety zdajê sobie sprawê, ¿e nie zawsze jest to mo¿liwe.
Dostêpnych jest wiele pomocnych materia³ów dotycz¹cych metod statystycznych, np. polecane s¹ ksi¹¿ki Altmana, Blanda i Campbella i wsp oraz Pococka przeznaczone
dla niestatystyków [55-58]. Ksi¹¿ka Senna dotyczy metod
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statystycznych wykorzystywanych w badaniach lekowych
i dodatkowo wykazuje, ¿e statystyka i poczucie humoru
nie musz¹ siê nawzajem wykluczaæ [59]. Dostêpne s¹
tak¿e wytyczne. Opisuj¹c badania powinno siê zajrzeæ do
zestawienia CONSORT [60]. Dok³adne wytyczne, które
zwieraj¹ spis wykorzystywany przez kilka czasopism
medycznych jest zawarty w ksi¹¿ce opublikowanej przez
Gardnera i Altmana [61]. Aby wykonaæ metaanalizê [62]

31

musi byæ mo¿liwa ocena szczegó³ów dotycz¹cych ka¿dego projektu; dlatego te¿ opisywanie badania zgodne z wytycznymi ma szczególne znaczenie.
Nawet je¿eli odpowiedzi na niektóre pytania s¹ dostêpne w literaturze, mam nadziejê, ¿e przysz³oæ przyniesie cilejsz¹ wspó³pracê miêdzy statystykami i badaczami medycznymi. Skorzysta³yby na tym badania
medyczne i statystyczne, jakoæ nauki i pacjenci.
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