
II  Частина 

Аналітико-математичні методи в медицині 

 

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, 

стохастичною) 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. е. 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,перфоленті або перфокартах. 

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

тісноти і рівнянь зв'язку між різними ознаками, напр., результати аналізів 

клин, 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 біол., і мед. 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 

прояви 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. 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. 

 

 

 

 

 



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 а. 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). 

 

 

                 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   

 

 

2. 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 факторної іостаточної дисперсій: 

 

 



Кластерний аналіз 

Кластерний аналіз - багатовимірна статистична процедура, що виконує збір 

даних, що містять інформацію про вибірку об'єктів, і потім впорядковує 

об'єкти в порівняно однорідні групи. Завдання кластеризації відноситься до 

статистичної обробки, а також до широкого класу задач навчання без 

учителя. 

 

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. 
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