
                 Дисперсійний аналіз в медицині і охороні здоров ‘ я 

Дисперсійним аналізом називають групу статистичних методів, розроблених англійським 

математиком і генетиком Р. Фішером в 20-х роках ХХ-го століття для ряду 

експериментальних завдань біології та сільського господарства. 

Постановка задачі. Нехай дано генеральні сукупності X1, X2, ..., Xk., Де: 

- все «k» генеральнихсукупностей розподілені нормально; 

- дисперсії всіх генеральних сукупностей однакові. 

При цих умовах і заданому рівні значущості «р» потрібно перевірити нульову гіпотезу про 

рівність вибіркових середніх, тобто H0:. 

Кожна з генеральнихсукупностей схильна до впливу одного або декількох факторів, які 

можуть змінювати їх середні значення. 

Фактором називається показник, який впливає на кінцевий результат. 

Конкретну реалізацію фактора називають рівнем фактора. 

Значення вимірюваного ознаки називають відгуком на фактор. 

Наприклад, кілька хворих на гіпертонію розбиті випадковим чином на «k» груп, кожній з 

яких призначений прийом певних ліків. В результаті контролюється середнє значення 

показника зміни артеріального тиску. 

В даному прикладі: 

- значення показника в «i» -ої групи, состоящейіз «ni» хворих - це «i» -я вибірка обсягу 

«ni»; 

- ліки - це фактор, що впливає на величину контрольованого показника; 

- показник зміни артеріального тиску це відгук на вплив фактора. 

Передбачається, що по групам прийняті ліки розрізняються або видом, або дозою, або ще 

якимось чином. Тоді впливає фактор підрозділяється на деякі складові, звані рівнями 

фактора. 

.Якщо фактор впливає на величину відгуку, то нульова гіпотеза про рівність середніх H0: 

відкидається. 

Залежно від кількості досліджуваних факторів дисперсійний аналіз ділиться на 

однофакторний і багатофакторний. 

У прикладі зі зміною артеріального тиску можна досліджувати: 

• фактор часу року (рівні: зима, весна, літо, осінь); 

• фактор місця експерименту (рівні: лікування в стаціонарі або вдома); 



• фактор режиму (рівні: постільний, звичайний або регулярні піші прогулянки на свіжому 

повітрі) і т.п. 

Вибіркові дані для однофакторного дисперсійного аналізу оформляють у вигляді таблиці 

Таблиця 4.1. 

Кількість 

хворих 

 Групи       Фактори Фактор часу    

року 

Фактор місця  

експерименту 

Фактор  

режиму 

 

  Фактор часу зима Лікування в 

стаціонарі 

постільний 

  Фактор місця  

експерименту 

вісна Лікування 

вдома 

звичайний 

  Фактор режиму літо  Регулярні 

прогулянки 

на свіжому 

повітрі 

   осінь   

 

Принципи побудови таблиць 

Якщо таблиці повинні повідомити інформацію швидко і точно, читачі 

повинні бути в змозі: 

1) визначити, як організована інформація, 

2) знайти необхідну інформацію і 

3) інтерпретувати інформацію, як тільки її знайдуть. 

Досвід, домовленості і деякі дослідження встановили принаймні 6 принципів, 

за якими повинні бути побудовані таблиці: 

1. У таблиць повинна бути мета; вони повинні вносити свій вклад і бути 

інтегровані з іншим текстом. Про даних не можна повідомляти заради них 

самих. Швидше, вони повинні бути частиною більшого зусилля відповісти на 

чотири питання дослідження: 

•"Що ви робили?", 

• «Чому ви робили це?», 

• «Що ви виявили?» , 

•"Що це означає?". 

Таким чином, таблиці повинні використовуватися, тільки коли вони можуть 

повідомити інформацію раціональніше або ефективніше, ніж може бути 

зроблено в тексті або малюнках. 



2. Мета таблиці повинна визначати її форму. Таблиця, створена, щоб зібрати 

дані, необов'язково є тією ж самою таблицею, яка повинна 

використовуватися для подання цих даних. Таблиця, створена, щоб 

організувати велику кількість даних враховує ті ж принципи. 

Основна мета дисперсійного аналізу полягає в розбитті вибіркової дисперсії на дві 

компоненти: 

- перша - це факторна дисперсія, вона відповідає впливу фактора на мінливість середніх 

значень; 

- друга - це залишкова дисперсія, вона обумовлена випадковими причинами і не впливає 

на мінливість середніх значень. 

Для чисельної оцінки впливу досліджуваного фактора використовують порівняння цих 

компонент за допомогою F-критерію Фішера. 

Факторна дисперсія () - це дисперсія, яка відповідає впливу фактора на зміну середніх 

значень вибірки: де - факторна сума квадратів відхилень, k - кількість рівнів фактора, r-

кількість значень в кожній групі, загальна середня, - групова середня. 

Залишкова дисперсія () - це дисперсія, що виникає по випадковими причинами і не 

впливає на зміну середніх значень вибірки: де залишкова сума квадратів відхилень. 

Загальна дисперсія () - це сума факторной і остаточной дисперсій: 

 Основна література: 

1. Васильєва Л.А. Статистичні методи в біології, медицині та сільському господарстві: 

Учеб. посібник для вузів. - Новосибірськ,Новосибірський Державний університет, 2007. - 

128 с. 

Контрольні  запитания (дисперсійний аналіз) 

1.Що таке дисперсійний   аналіз? 

2 З якою метою застосовують дисперсійний аналіз? 

3.Що таке систематична та випадкова варіаціі? 

4.Що таке кілъкістъ свобод варіаціі? 

5.Яка принципова схема дисперсійного анализу? 

6.Яка  послідовністъ  дисперсійного аналізу при групуванні даних за однією ознакою? 

7.Яка послідовтстъ  дисперсійного аналізу при групуванні даних за двома ознаками? 

8.Як здійснюється дисперсійний аналіз альтернативних ознак 

Кореляційний аналіз 

Кореляційний аналіз - сукупність методів оцінки зв'язку між випадковими явищами і 

подіями, заснованих на математичній теорії кореляції. При цьому використовуються 

найпростіші характеристики, що вимагають мінімуму обчислень. Термін «кореляція» 



зазвичай ототожнюється з поняттями «зв'язок» і «взаємозалежність». Однак вони не 

адекватні. Кореляція є тільки одним з видів зв'язку між ознаками, яка проявляється в 

середньому і носить лінійний характер. Якщо між двома величинами існує однозначна 

зв'язок, то такий зв'язок називається функціональної і по одній з величин (причини) можна 

однозначно визначити значення іншої величини (наслідок). Опції, залежність є приватним 

вираженням випадкової (ймовірнісної, стохастичної) залежності, коли зв'язок 

проявляється не для кожних значень двох величин, а тільки в середньому. 

     К. а. застосовується при вивченні двох або більшої кількості випадкових величин з 

метою виявлення двох найважливіших кількісних характеристик: математичного рівняння 

зв'язку між цими величинами і оцінки тісноти зв'язку між ними. Вихідними даними для 

визначення цих характеристик служать синхронні результати спостереження 

(вимірювання, експерименту), т. і. Одночасно отримані з досвіду статистичні дані за 

ознаками, зв'язок між якими вивчається. Вихідні дані можуть бути задані у вигляді 

таблиць із записами результатів спостереження або їх рівноцінних уявлень на магнітній 

стрічці, перфоленте або перфокартах. 

     К. а. знайшов широке застосування в медицині та біології для визначення тісноти і 

рівнянь зв'язку між різними ознаками, напр, результати клин аналізів, ознак або 

спеціальних обстежень, проведених над здоровими або хворими людьми (див. Кореляція 

функцій організму). Результати  К. а. використовуються для складання об'єктивних 

прогнозів захворювань, оцінки стану хворого, перебігу хвороби (див. Прогнозування). 

Апріорі, тільки за результатами теоретичних біологічних, і медичних досліджень, важко 

або зовсім неможливо передбачити, як пов'язані між собою досліджувані ознаки. Для того 

щоб відповісти на це питання, проводять спостереження або спеціальний експеримент.    

Двомірний кореляційний аналіз застосовується при обробці дослідних даних прояву будь-

яких двох ознак.                                                                                                                                       

Кожен результат досвіду являє собою випадкову величину, а об'єктивні закономірності 

проявляються лише у всій сукупності результатів вимірювання. Тому висновки робляться 

за результатами обробки всієї сукупності експериментальних даних, а не по окремим 

значенням, які є випадковими. Для зменшення впливу випадкової події вихідні дані 

об'єднуються в групи, що досягається шляхом складання кореляційної таблиці (див. 

Табл.). Така таблиця містить інтервали (або їх середини) значень двох ознак - У і X, а 

також частоту появ значень X і Y [mij (х, у)] у відповідному інтервалі цих значень. Ці 

частоти, підраховані за результатами досвіду, являють собою практичну оцінку 

ймовірності спільного появи значень X і Y конкретного інтервалу. Побудова кореляційної 

таблиці є першим етапом обробки вихідної інформації. Побудова кореляційних таблиць і 

їх подальшу повну обробку здійснюють швидко на універсальних або спеціалізованих 

ЕОМ (див. Електронна обчислювальна машина). За згрупованими даними кореляційної 

таблиці розраховують емпіричні характеристики рівняння і тісноти зв'язку. Для 

визначення рівняння зв'язку між Y і X розраховують середні значення ознаки Y в 

кожному інтервалі ознаки X. Т. о. отримують для кожного i-го інтервалу значення Yxi, 

з'єднання яких для всіх i-інтервалів дає емпіричну лінію регресії, що характеризує форму 

зв'язку ознаки Y з ознакою X в середньому - графік функції Yx = f (x). Якби між ознаками 

Y і X існувала однозначна зв'язок, рівняння зв'язку було б достатньо для вирішення 

практичних і теоретичних завдань, т.к.с його допомогою завжди можна визначити 

значення ознаки Y, якщо задано значення X. На практиці ж зв'язок між Y і X не є 

однозначною, цей зв'язок є випадковою і одного значення X відповідає ряд значень Y. 



Тому необхідна ще одна характеристика, що вимірює силу, тісноту зв'язку між Y і X. 

Такими характеристиками є дисперсійне (кореляційне) ставлення ηух і коефіцієнт 

кореляції ryx. Перша з цих величин служить характеристикою тісноти зв'язку між Y і X    

в довільній функції f, а ryx - використовується тільки в разі, коли f є лінійною функцією. 

Контрольне запитання 

      При виконанні  яких функціональних обов’язків  медичної сестри корисно 

застосовувати кореляційний аналіз? 

- у медичних дослідженнях; 

- у нагляді за хворими? 

- у підготовці до прийому? 

- у рекомендаціях по домашньому догляду за  хворими? 

- у телемедицині? 

Кластерний аналіз 

      Кластерний аналіз – незамінний метод, коли необхідно знайти внутрішню структуру 

даних, побудувати емпіричну таксономію, виявити ієрархічну будову даних. Фактично, 

кластерний аналіз є набором різноманітних алгоритмів класифікації. Техніка кластеризації 

застосовується в дуже різноманітних сферах діяльності. Так, автори підручника Statsoft 

наводять приклади застосування кластерного аналізу в медицині – кластеризації 

піддаються симптоми захворювання чи види лікування, і отримуються достатньо цікаві 

класифікації  Загалом, коли необхідно класифікувати великі масиви інформації на групи, 

які придатні для подальшого аналізу – кластерний аналіз є незамінним інструментом 

Кластерний аналіз має одну суттєву особливість – він не є звичайним статистичним 

методом, оскільки до нього у більшості випадків незастосовні процеси перевірки 

статистичної значимості.  

Кластерний аналіз дає найбільш можливо-значиме рішення. Саме тому досить часто його 

використовують тоді, коли дослідник має набір даних, але не має жодної апріорної 

гіпотези про класи цих даних.  

Перш ніж перейти до безпосередньо алгоритмів кластеризації, виділимо декілька 

зауважень, які слід враховувати, використовуючи кластерний аналіз. 

Більшість методів кластерного аналізу є доволі таки простими евристичними 

процедурами, які, як правило, не мають статистичного обґрунтування.  

Різні методи кластеризації можуть породжувати різні кластерні рішення для одних і тих 

же даних.  

Стратегії кластеризації являють собою правила об’єднання об’єктів (змінних) у 

кластери. Вони переглядають таблицю схожостей об’єктів, і на кожному кроці послідовно 

об’єднують пару найбільш схожих об’єктів. 

 Розглянемо основі стратегії кластеризації.  



Простий асоціативний кластер. Для побудови асоціативного кластера обирається один 

елемент, який буде ядром. Далі підбираються усі елементи, які мають найближчу відстань 

до ядра. 

Складний асоціативний кластер. Від простого відрізняється тим, що в якості ядра 

виступають декілька елементів. Для побудови такого кластеру обирають складне ядро (як 

правило, декілька близьких між собою елементів 

Ланцюговий кластер. Для його побудови обирається один початковий елемент (№1), 

далі шукається найближчий до нього елемент (№2) і т.д. Побудова ланцюгового кластеру 

завершується тоді, коли вичерпані усі близькі елементи.  

Побудова асоціативного та ланцюгового кластерів переслідує різні цілі. При побудові 

асоціативного кластера метою є пошук елементів, найближчих до ядра, а при побудова 

ланцюгового кластера – пошук послідовного зв’язку початкового елементу з усіма іншими 

елементами  

Асоціативно-ланцюговий кластер. Для його побудови спочатку використовується 

стратегія побудови асоціативного кластера, а потім до кожного елемента цього кластера 

використовується стратегія побудови ланцюгового кластера . 

Контрольнізавдання: 

1.Як застосовуватикластерізаціюпід час забезпеченнягігієнипацієнта?                                                              

2.Як застосовуватикластерізаціюпід час доглядальнихспостережень за пацієнтом?                    
3.Які Вашіпоради  для створеннякластерів  з метою забезпеченняякісного штучного 

харчуванняпацієнтів.                                                                                                                                             

4.Наведить прикладикластерізації з метою забезпеченнябезпечногосередовищапід час 
застосування банок, гірчичників, використанняін’єкцій, капельниць, засобів для масажу,  у 

косметичних процедура.                                                                                                                                        

5.Якою може бути кластерізаціяпід час участімедичних сестер  у лабораторних та 
інструментальнихдослідженнях 

Коваріаційний аналіз 

 

Коваріаційний аналіз — сукупністьметодівматематичної статистики, щовідносяться до 

аналізу моделей залежностісередньогозначеннядеякоївипадковоївеличини Y одночасновід 

набору (основних) якіснихфакторів F і (супутніх) кількіснихфакторів X. 

Факторизадаютьпоєднання умов, при якихбулиотриманіспостереження X,Y, і описуються за 

допомогоюіндикаторнихзмінних, причомусередсупутніх і індикаторнихзміннихможуть бути 

як випадкові, так і невипадкові (контрольовані в експерименті). 

Якщовипадкова величина Y є вектором, то говорять про багатовимірнийковаріаційнийаналіз. 

Коваріаційний аналіз часто застосовують перед дисперсійниманалізом, 

щобперевіритигомогенність (однорідність) вибіркиспостережень X,Y за всімасупутніми 

факторами. 

Контрольні завдання 

1: Нехай маємо 3 методививченняметодівматематичної статистики і групустудентів.       

Групарозбираєтьсявипадковим чином на 2 підгрупи для вивчення одного ізметодів. В кінці 

курсу студентискладаютьзагальний тест, за результатами якогоставлятьсябали. Також для 

кожного студента є одна чикілька характеристик (кількісних) їхзагальноїосвідченості. 

Потрібноперевіритигіпотезу про ефективністьзасвоєннярізнихметодів. 

https://wiki.tntu.edu.ua/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://wiki.tntu.edu.ua/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7


 2: Для 
порівнянняякостізастосуваннядекількохвидівзасобівдомашньогопротистоянняознакамщодоп
ростуднихзахворювань (кашель, нежить, головнийбіль, запаморочення,озноб, сонливість, 
раздратованість,байдужисть до всього, нічниці, чхання) 
надатиможливікомбинаціїциходнакпід час ангіни, грипу, фарінгіту, пневмонії, 
переохолодженні, порушенняхгігієничних норм і звичного режиму, стомленості, 
погіршенняапетиту у супроводіприкладівтавідповідноїаргументації. 
  

Статистичні гіпотези 

        Статистична гіпотеза – це припущення щодо значення параметрів закону рзподілу 

випадкової величини (ВВ) Х (параметрична) або його виду (непараметрична). ◦Статистична 

гіпотеза називається простою, якщо вона однозначно визначає розподіл ВВ Х; у протилежному 

випадку, гіпотеза називається складною. 6 Гіпотезу, що стверджує, що відмінність між 

характеристиками, що порівнюються, відсутня, а відхилення пояснюються лише випадковими 

коливаннями у виборках, на основі яких проводиться порівняння, називають нульовою (основною) 

гіпотезою (Н0) Поряд з основною гіпотезою обов’язково розглядають і альтернативну 

(конкуруючу) їй гіпотезу Н1. Так, якщо нулева гіпотеза буде відхилена, то буде мати місце 

альтернативна гіпотеза Вибір альтернативної гіпотези визначається конкретним формулюванням 

задачи Перевірка статистичної гіпотези H полягає у з’ясуванні того, наскільки ця гіпотеза 

збігається з даними досліду Основні поняття Рішення – прийняти або відхилити гіпотезу Н0 – 

приймається на підставі певного правила або критерія по вибірковим даним. При цьому 

обирається задовільна функція елементів виборки, або статистика критерію, яку взагалі будемо 

позначати Z Правило, за яким приймається рішення щодо прийняття або відхилення гіпотези Н0, 

називається критерієм К Принцип перевірки статистичних гіпотез: малоймовірні події вважаємо 

неможливими, а події, які мають велику імовірність – достовірними.  

Статистичний крітерій позначають через U або Z, якщо він розподілений нормально 

Спостережуваним значенням крітерію називають, значення крітерія за даними вибірки Після 

вибору певного критерію, множина всіх його можливих значень розбивається на дві підмножини: 

містить значення крітерію при якому Н0 відхиляється; містить значення крітерію при якому Н0 

приймається. 

Контрольне запитання. 

З якими статистичними гіпотезами  Ви зустрічалися в останній час у медичній практиці? 

РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ 

РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ — застосовують у кількісному аналізі при побудові градуювання, коли 
виникає необхідність знаходження градуювальної функції y = f(x) експериментальним шляхом. 

Для цього вимірюють аналітичний сигнал (у) серії зразків порівняння з вмістом досліджуваного 

компонента (х), унаслідок чого отримують масив даних (xi, yj). Визначення градуювальної функції 
у Р.а. зводиться до знаходження рівняння регресії, тобто математичної форми залежності 

вимірюваної фізичної величини від факторів, що впливають на неї. Вид рівняння вибирається із 

зовнішньої інформації та загальних міркувань відносно фізичних та хімічних законів, які 

поєднують аналітичний сигнал (у) з вмістом досліджуваного компонента (х). Найчастіше 
використовується лінійна залежність: 

у = ах + b. 

У цьому разі х — незалежна перемінна, у — залежна перемінна, величини а та b — коефіцієнти 
рівняння регресії, метод знаходження похибок — Р.а. Якщо похибки невеликі, а діапазон, у якому 

знаходяться результати вимірювань достатньо широкий, застосовують графічний метод. Його 

основний недолік — неможливість оцінити похибки коефіцієнтів а та b. Для оцінки похибок 
величин а та b найбільш простим є метод Тейлора. У цьому разі знаходять коефіцієнти bij прямої, 

яку можна провести через кожну пару експериментальних точок (xi, yj), та розраховують медіану 



значень bij прямої — b, а потім визначають для кожної прямої коефіцієнт аi і розраховують 

медіану. 

        Частіше у Р.а. застосовують метод найменших квадратів для знаходження коефіцієнтів а і b та 

розрахунків їх довірчих інтервалів. Після визначення коефіцієнтів а і b та оцінки їх похибок 
перевіряють адекватність самого рівняння регресії, потім проводять оцінку значущості відхилень 

експериментальних точок від прямої лінії ∆у і ділянку допустимих значень у (регресійна смуга). 
 

Контрольне запитання 

Назвати умови необхідності використовування регресійного аналізу в практиці медсестри: 

- участь в експериментальному дослідженні;  

- апробація медичного інструментарію  в лабораторії; 

- при спостереженні за хворими.  
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