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JAK PORADZIĆ SOBIE Z NIEPOŻĄDANĄ ZMIENNOŚCIĄ 
TYPU SYSTEMATYCZNEGO W BADANIACH MEDYCZNYCH?  

Janusz Wątroba, StatSoft Polska Sp. z o.o. 

Charakterystyczną cechą badań empirycznych jest zmienność, którą badacz obserwuje 

w wynikach obserwacji lub pomiarów dokonywanych na poszczególnych jednostkach. 

Dobre zaplanowanie badań i poprawna analiza ich wyników pozwala ocenić, jaką część 

zmienności można przypisać czynnikom, które badacz kontroluje, pomimo wpływu 

czynników pozostających poza kontrolą. W związku z tym przy projektowaniu badania 

warto zwrócić uwagę na źródła potencjalnej zmienności oraz ich rodzaje. Najbardziej 

niepożądaną z punktu widzenia badacza jest nieplanowana zmienność typu systematycz-

nego. Dobrym sposobem radzenia sobie z taką sytuacją jest zastosowanie wprowadzonej 

jeszcze w latach 20. ubiegłego wieku przez Fishera metody zestawiania jednostek ekspery-

mentalnych w blokach. Pierwotnie metoda była stosowana w doświadczalnictwie rolni-

czym do eliminacji zmienności wynikającej z różnej żyzności gleby na polu doświadczal-

nym. Później metodę tę zaczęto z powodzeniem stosować przy projektowaniu badań 

w innych dziedzinach.  

Oprócz rozważań teoretycznych zostanie także przedstawiony przykład zastosowania tej 

metody w badaniach medycznych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na korzyści, jakie 

uzyskuje badacz dzięki zwiększeniu precyzji doświadczenia, która ułatwia wykazanie 

różnicującego efektu czynników kontrolowanych w doświadczeniu.  

Specyfika badań empirycznych w medycynie  

Badania empiryczne mają współcześnie fundamentalne znaczenie dla rozwoju większości 

dyscyplin naukowych. Badając cały szereg różnego rodzaju zjawisk, badacze próbują 

odkrywać mechanizmy, które sterują ich przebiegiem. W dziedzinach, które są lepiej 

rozwinięte i w których istnieje rozwinięta teoria, czasami można postulować określony 

mechanizm i zaprojektować badanie, które będzie miało na celu jego potwierdzenie. Tego 

typu badania określa się często terminem badania konfirmacyjne. Z kolei w dziedzinach 

słabiej rozwiniętych, gdzie teoria nie została jeszcze wystarczająco rozwinięta i w związku 

z tym nie ma możliwości stawiania hipotez, badania są zwykle prowadzone w celu uzys-

kania odpowiedzi na określone pytania badawcze. Tego typu badania są nazywane bada-

niami eksploracyjnymi. W medycynie można znaleźć wiele przykładów badań obydwu 
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typów. Przykładowo w związku z dynamicznym postępem w zakresie badań genetycznych 

prowadzi się dużo badań mających na celu poszukiwanie genów, które w przypadku 

różnych chorób wykazują zmienioną ekspresję.  

Można wskazać szereg przyczyn, które powodują, że planowanie i realizacja badań empi-

rycznych w medycynie w stosunku do innych dziedzin badań wiąże się z większymi trud-

nościami. Pierwsze z ograniczeń, na jakie trafia zwykle lekarz-badacz, wynika z faktu, iż 

badanymi jednostkami są bardzo często pacjenci. W związku z tym pogodzenie wymogów 

leczenia i stawianych zazwyczaj równolegle celów badawczych napotyka na szereg trud-

ności. Jest rzeczą zrozumiałą, że wymogi leczenia są stawiane na pierwszym miejscu. 

Dużym wyzwaniem jest także konieczność spełnienia coraz wyższych wymagań metodolo-

gicznych stawianych badaniom medycznym. Kolejne ograniczenia wynikają z koniecz-

ności spełnienia wymogów stawianych przez komisje bioetyczne, które opiniują projekt 

badawczy. W grę mogą również wchodzić różnego rodzaju ograniczenia prawne. Kolejny 

problem jest związany z dostępem do aparatury badawczej. Szybki rozwój rozwiązań poja-

wiających się na rynku powoduje zwiększenie możliwości badawczych, jednak pociąga za 

sobą również wyższe koszty. W przypadku znacznej części badań dochodzi ponadto ko-

nieczność spełnienia wymogów urzędów rejestrujących nowe leki i procedury medyczne.  

Niezależnie od wspomnianych na wstępie rodzajów prowadzonych badań oraz trudności 

związanych z ich projektowaniem i realizacją nieodłącznym elementem jest zmienność 

wyników obserwowana u badanych jednostek. W badaniach medycznych występuje cały 

szereg czynników, które stanowią potencjalne źródło zmienności wyników.  

Źródła i rodzaje zmienności wyników  

Jak to zostało już wcześniej podkreślone, zmienność wyników jest nieodłącznym elemen-

tem w każdym badaniu empirycznym. Jednocześnie stanowi ona powód, dla którego 

naukowcy potrzebują podejścia statystycznego, zarówno na etapie projektowania badania, 

jak i na etapie analizy zgromadzonych wyników. Dobre zaplanowanie i poprawna analiza 

wyników gwarantuje badaczowi poznanie zmienności wynikającej z kontrolowanych przez 

niego czynników, pomimo występowania zmienności spowodowanej innymi niekontrolo-

wanymi czynnikami.  

W większości przypadków można wyróżnić trzy źródła zmienności [1, 7]: 

 zmienność spowodowaną przez czynniki, które badacz celowo kontroluje (jest to 

zmienność oczekiwana przez badacza),  

 zmienność wynikająca z procesu pomiaru (jest to zmienność niepożądana przez 

badacza),  

 zmienność pojawiająca się w samym materiale doświadczalnym (jest to także zmien-

ność niepożądana).  

Poprawne zaplanowanie badania umożliwia oszacowanie części zmienności odpowiadają-

cych poszczególnym źródłom. Dla opracowania odpowiednich strategii postępowania 
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z niepożądaną przez badacza częścią zmienności należy wziąć pod uwagę sposoby jej dzia-

łania. Można wyróżnić trzy rodzaje zmienności:  

 zmienność systematyczną, zaplanowaną przez badacza (jest to rodzaj zmienności 

tolerowany przez badacza),  

 zmienność typu przypadkowego (jest to rodzaj zmienności, z którym można sobie 

poradzić),  

 zmienność systematyczną, niezaplanowaną przez badacza (jest to rodzaj zmienności, 

który zwykle stanowi źródło kłopotów).  

Znajomość wymienionych powyżej rodzajów zmienności daje badaczowi pewne korzyści. 

Przede wszystkim może on być w stanie w porę zauważyć „niepożądaną” zmienność (sys-

tematyczną, niezaplanowaną) i szukać sposobów jej przekształcenia w „tolerowaną” 

zmienność przypadkową lub nawet zmienność „pożądaną” (systematyczną, zaplanowaną). 

Ponadto niekiedy udaje się zredukować znaczną część zmienności typu przypadkowego.  

Wśród czynników, które mogą stanowić potencjalne źródło zmienności wyników badania 

i w związku z tym powinny być w porę zidentyfikowane przez badacza, można wyróżnić 

te, które wynikają z niejednorodności badanych jednostek lub z powodu trudności z zapew-

nieniem jednakowych warunków przebiegu eksperymentu. Przykładowi pacjenci biorący 

udział w badaniu mogą różnić się pod względem stopnia zaawansowania choroby. Zwie-

rzęta doświadczalne mogą pochodzić z różnych partii. W badaniach klinicznych może być 

wymaganych kilka ośrodków dla uzyskania odpowiedniej liczby replikacji (powtórzeń) 

i pacjenci z tego samego ośrodka mogą być do siebie bardziej podobni niż do pacjentów 

z innych ośrodków nie ze względu na charakterystykę osobową, ale z uwagi na różne prak-

tyki zabiegowe lub style zarządzania występujące w różnych ośrodkach [2].  

Na podstawie przytoczonych powyżej przykładów powinno być jasne, że jest wiele sytu-

acji, w których występuje systematyczna zmienność wśród zbiorów jednostek eksperymen-

talnych. W takich sytuacjach nieodpowiednim staje się zastosowanie układu całkowicie 

losowego i celem planowania eksperymentu musi być uwzględnienie tej zmienności 

i „wyeliminowanie” wpływu, jaki miałaby na precyzję porównań zabiegów. Prowadzi to 

do koncepcji lokalnej kontroli lub blokowania, wprowadzonej przez Fishera. Jest to jedna 

z najważniejszych koncepcji w temacie planowania doświadczeń i może być w różnej 

postaci wykorzystywana w wielu układach eksperymentalnych.  

Uwzględnienie źródeł zmienności tego typu wymaga zastosowania odpowiedniego podej-

ścia na etapie planowania eksperymentu lub na etapie opracowywania jego wyników. 

W przypadku zmiennych typu jakościowego takim podejściem jest zaplanowanie doś-

wiadczenia w układzie losowanych bloków (ang. randomized block design) [1, 2, 4, 6].  

Bloki zawierają zbiory relatywnie jednorodnych jednostek doświadczalnych. W obrębie 

każdego bloku każdej jednostce doświadczalnej losowo przydziela się poziomy czynnika 

kontrolowanego w eksperymencie. Zmienność pomiędzy blokami jest zazwyczaj większa 

niż zmienność w obrębie bloku. Prosty przykład zastosowania techniki blokowania może 

być zilustrowany testem t dla prób zależnych. Załóżmy, że celem badania jest porównanie 

dwóch leków przeciwpadaczkowych. Jednym z możliwych (poprawnych) podejść do 
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analizy jest losowe przypisanie połowy badanych do jednego leku i drugiej połowy do 

drugiego leku. Dzięki zastosowaniu takiej procedury randomizacji zmienność pomiędzy 

pacjentami zostanie „przypisana” do błędu. W takiej sytuacji odpowiednimi analizami 

byłyby: test t dla dwóch grup, jednoczynnikowa analiza wariancji lub stosowny test niepa-

rametryczny dla dwóch grup. Jednakże, jeśli jest to możliwe, lepszym rozwiązaniem 

byłoby zaaplikowanie obydwu leków na tych samych pacjentach. Spowodowałoby to 

wyeliminowanie zmienności pomiędzy pacjentami, a porównania zostałyby przeprowa-

dzone w obrębie tych samych pacjentów. Każdy pacjent pełni w takiej sytuacji rolę bloku. 

Taka procedura powoduje wyeliminowanie potencjalnie zagrażającego efektu kolejności 

podania leku. Stąd bierze się nazwa: układ losowanych bloków. Ponadto może być 

potrzebny wystarczająco długi przedział czasowy, tak aby został wyeliminowany tzw. 

carryover effect (efekt przeniesienia) i w ten sposób można uniknąć efektu interakcji 

czynnik x czas. Inne przykłady pojawiających się w naturalny sposób bloków to zwierzęta 

z tego samego miotu, przynależność do tej samej rodziny czy przebywanie na tej samej sali 

szpitalnej. Inne przykłady to grupowanie osobników w tych samych grupach wiekowych, 

tej samej rasy lub płci.  

Przykład opracowania wyników eksperymentu zaplanowanego 
w układzie losowanych bloków w programie STATISTICA  

W celu zilustrowania przebiegu analizy wyników eksperymentu zaplanowanego w ukła-

dzie losowanych bloków wykorzystano dane badania, w którym porównywano skuteczność 

różnych metod odchudzania. Do badania włączono 9 kobiet (ochotniczek) w tym samym 

wieku i o podobnym ogólnym stanie zdrowia, które były zainteresowane obniżeniem masy 

ciała. Zastosowano trzy różne metody odchudzania. Pierwsza z nich (ZZŻ) polegała na 

zmniejszeniu ilości spożywanych produktów żywnościowych przy jednoczesnym zwięk-

szeniu ich częstości. Druga metoda, oprócz tych samych założeń co pierwsza, dodatkowo 

uwzględniała specjalną dietę (ZZŻ+SD). W przypadku trzeciej metody dodatkowo 

prowadzono ćwiczenia fizyczne, nakierowane na zmniejszenie masy ciała (ZZŻ+SD+AF).  

W badaniach tego typu zazwyczaj występuje efekt polegający na tym, że u osób o większej 

masie ciała obserwuje się większy jej spadek w trakcie kuracji. Ponieważ badane kobiety 

różniły się dość znacznie pod względem masa ciała, przed badaniem więc  w celu uwz-

ględnienia tego źródła zmienności przy opracowaniu wyników  podzielono badane osoby 

na trzy grupy (w każdej z grup znalazły się kobiety o zbliżonej wadze). Powstałe w ten 

sposób kategorie zostaną przy opracowywaniu wyników eksperymentu potraktowane jako 

poziomy czynnika blokującego. W kolejnym kroku każdej kobiecie w obrębie bloku przy-

pisano w sposób losowy jedną z trzech metod odchudzania. W ten sposób spełnione zostały 

warunki dla układu losowanych bloków. Przykład podobnego badania został opisany m. in. 

w podręczniku Kirka [3]. Dane liczbowe do przykładu zostały wprowadzone do arkusza 

danych programu STATISTICA [5].  
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Rys. 1. Arkusz danych zawierający wyniki eksperymentu.  

Przy prezentacji sposobu opracowania wyników opisanego powyżej eksperymentu zdecy-

dowano się na przedstawienie dwóch wariantów analizy. Pierwszy z nich polega na 

potraktowaniu wyników badania tak, jakby trzy brane pod uwagę metody odchudzania 

przydzielono losowo badanym kobietom (do każdej metody po trzy kobiety). W takiej 

sytuacji wyniki badania zostaną opracowane za pomocą zwykłej jednoczynnikowej analizy 

wariancji. Drugi wariant analizy uwzględnia kontrolę dodatkowego źródła zmienności, 

poprzez wprowadzenie czynnika blokującego. Ze względu na występowanie tylko jednej 

jednostki eksperymentalnej w obrębie kombinacji „metoda odchudzania x blok” wyniki 

zostaną opracowane za pomocą dwuczynnikowej analizy wariancji dla efektów głównych.  

Przedstawienie dwóch wariantów obliczeń ma na celu zwrócenie uwagi na praktyczne 

korzyści, jakie daje badaczowi wprowadzenie czynnika blokującego.  

 

Rys. 2. Arkusz danych zawierający wyniki eksperymentu.  

Wykres prawdopodobSpadek masy ciała

Metoda odchudzania: ZZŻ  Spadek masy ciała:  SW-W = 0,9959; p = 0,8776

Metoda odchudzania: ZZŻ+SD  Spadek masy ciała:  SW-W = 0,9908; p = 0,8168

Metoda odchudzania: ZZŻ+SD+AF  Spadek masy ciała:  SW-W = 0,9973; p = 0,8998
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Przystępując do przeprowadzenia zwykłej jednoczynnikowej analizy wariancji, sprawdzo-

no w pierwszej kolejności, czy są spełnione jej założenia: normalność rozkładu zmiennej 

Spadek masy ciała w obrębie porównywanych grup (czynnik Metoda odchudzania) oraz 

równość wariancji pomiędzy grupami. Wyniki testowania pierwszego z założeń przedsta-

wiono powyżej na skategoryzowanym wykresie normalności (z naniesionymi wynikami 

testu Shapiro-Wilka). 

Natomiast wyniki testowania założenia równości wariancji (zastosowano testy Hartleya, 

Cochrana i Bartletta oraz test Browna-Forsythe’a) zawierają poniższe tabele.  

 

 

Rys. 3. Arkusz danych zawierający wyniki eksperymentu.  

Przeprowadzone testy pokazują, że założenia jednoczynnikowej analizy wariancji są speł-

nione. W związku z tym wykonano odpowiednie obliczenia. Poniżej przedstawiono wyniki 

w postaci tabeli analizy wariancji.  

 

Rys. 4. Wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji.  

Zaprezentowane wyniki nie potwierdzają zróżnicowania wartości przeciętnych spadku 

masy ciała w porównywanych grupach badanych osób (poziom prawdopodobieństwa p 

przekracza przyjęty standardowy poziom istotności testu α=0,05). Dokładniejsza analiza 

zawartych w tabeli wyników pozwala na stwierdzenie, że czynnik Metoda odchudzania 

pozwolił na wyjaśnienie tylko nieco powyżej połowy całkowitej zmienności wyników 

(całkowita zmienność wyniosła 94,39, z czego badany czynnik wyjaśnia 50,89). Tak więc 

bardzo duża część zmienności pozostała niewyjaśniona i jest źródłem błędu.  

Oprócz stosunkowo małego odsetka całkowitej zmienności wyników eksperymentu, która 

została wyjaśniona przez czynnik Metoda odchudzania, powodem otrzymania nieistotnych 

wyników mogła być zbyt niska moc testu związana z małą liczbą uwzględnionych osób. 

Obliczono zatem moc testu i okazało się, że wyniosła ona zaledwie nieco ponad 0,36. 

W związku z tym oszacowano, jaka liczba badanych byłaby potrzebna, aby przy założeniu, 
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że wyniki eksperymentu się powtórzą, można było wykazać istotność zróżnicowania prze-

ciętnych spadków masy ciała w porównywanych grupach. Okazało się, że dla wykazania 

istotności statystycznej należałoby w każdej grupie uwzględnić 7 badanych, czyli łącznie 

w badaniach musiałoby wziąć udział 21 osób.  

Zgodnie z przyjętym sposobem opracowania wyników przeprowadzonego eksperymentu 

w drugim wariancie wykorzystany zostanie fakt, iż jeszcze przed jego przeprowadzeniem 

badane osoby różniły się pomiędzy sobą pod względem stopnia nadwagi i w związku z tym 

część zmienności wyników eksperymentu może być spowodowana tymi różnicami. Tak 

więc zmienność tę należy potraktować jako zmienną systematyczną, ale z punktu widzenia 

badacza jest to zmienność o charakterze niepożądanym. Można byłoby jej uniknąć, ale 

wymagałoby to zakwalifikowania do badań osób o jednakowym lub bardzo zbliżonym 

stopniu nadwagi. Ponieważ badacz nie miał takiej możliwości, najpierw więc podzielił 

badane osoby podobne pod względem stopnia nadwagi w bardziej jednorodne grupy (każ-

da z wydzielonych w ten sposób grup liczyła po trzy osoby, a utworzony w ten sposób 

czynnik jest czynnikiem blokowym), a następnie w obrębie każdej z otrzymanych w ten 

sposób grup w sposób losowy przydzielił badane metody odchudzania. W ten sposób 

badanie zostało zaplanowane w układzie losowanych bloków.  

Przystępując do opracowania wyników badania, najpierw należałoby sprawdzić, czy po-

między czynnikiem Metoda odchudzania i czynnikiem Bloki występuje interakcja. Ponie-

waż jednak w obrębie każdej z 9. kombinacji poziomów tych czynników występuje tylko 

jedna jednostka doświadczalna, nie ma więc możliwości formalnego przetestowania efektu 

interakcji. W związku z tym przedstawiono surowe wyniki badania na wykresie. Dodatko-

wo połączono odcinkami wyniki osób, które zostały przydzielone do poszczególnych 

bloków. W ten sposób wykres umożliwia nieformalną ocenę efektu interakcji Metody od-

chudzania x Bloki. Ułożenie odcinków względem siebie wskazuje na brak interakcji.  

 

Rys. 5. Wykres wyników badania.  
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W kolejnym kroku wyniki badania zostaną opracowane z uwzględnieniem układu losowa-

nych bloków. W programie STATISTICA do tego celu można wykorzystać opcję ANOVA 

efektów głównych, dostępną w module ANOVA. Poniżej zamieszczono pełną tabelę analizy 

wariancji zawierającą otrzymane wyniki.  

 

Rys. 6. Wyniki analizy wariancji dla układu losowanych bloków.  

Wyniki uzyskane w drugim wariancie analizy pozwalają na potwierdzenie zróżnicowania 

wartości przeciętnych spadku wagi w grupach osób, w przypadku których stosowano różne 

metody odchudzania (obliczona wartość prawdopodobieństwa p okazała się zdecydowanie 

niższa od przyjętego poziomu istotności α=0,05). Zamieszczone w tabeli wyniki pokazują, 

że dodatkowe uwzględnienie zmienności spowodowanej przez czynnik blokowy pozwoliło 

na zmniejszenie wielkości sumy kwadratów dla błędu z 43,50 (przy zastosowaniu jedno-

czynnikowej analizy wariancji) do jedynie 0,78! Dzięki temu została zdecydowanie popra-

wiona precyzja badania i w związku z tym udało się wykazać różnicujący efekt Metody 

odchudzania. Wykres poniżej prezentuje przeciętne spadki masy ciała obserwowane 

w poszczególnych grupach badanych osób.  

 

Rys. 7. Przeciętne spadki masy ciała dla badanych metod odchudzania.  

4,17

5,83

9,83

4,17

5,83

9,83

ZZŻ ZZŻ+SD ZZŻ+SD+AF

Metoda odchudzania

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

S
p

a
d

e
k
 m

a
s
y
 c

ia
ła

4,17

5,83

9,83



 
 

Copyright © StatSoft Polska 2014  www.statsoft.pl/czytelnia.html 

 

45 

StatSoft Polska, tel. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@statsoft.pl, www.StatSoft.pl 

Jak widać, w grupie osób, które zmieniły zwyczaje żywieniowe przeciętny spadek masy 

ciała wyniósł prawie 4,2 kg. W grupie osób, które dodatkowo stosowały specjalną dietę, 

uzyskano spadek masy ciała o kolejne 1,7 kg. I wreszcie w grupie osób, które dodatkowo 

stosowały ćwiczenia fizyczne, uzyskano przeciętny spadek masy ciała blisko 10 kg. Dla 

oceny statystycznej istotności zróżnicowania poszczególnych par średnich zastosowano 

test porównań wielokrotnych Tukeya w wersji dla równolicznych grup. Wyniki zawarto 

w zamieszczonej poniżej tabeli.  

 

Rys. 8. Wyniki testowania zróżnicowania średnich grupowych.  

Otrzymane wyniki pozwalają na stwierdzenie statystycznej istotności zróżnicowania 

przeciętnych spadków masy ciała w obrębie wszystkich możliwych par średnich. Tak więc 

zaplanowanie i przeprowadzenie eksperymentu poprzez zastosowanie układu losowanych 

bloków pozwoliło na wykazanie skuteczności stosowanych metod odchudzania. Jednocześ-

nie warto zwrócić uwagę na fakt, iż zastosowane podejście pozwoliło ograniczyć liczbę 

wymaganych jednostek.  

Podsumowanie 

W badaniach medycznych umiejętne zaplanowanie i przeprowadzenie badań empirycznych 

wiąże się z koniecznością pokonania całego szeregu trudności, związanych z koniecznością 

uwzględnienia całego szeregu ograniczeń i wymogów, które nie występują w innych dzie-

dzinach badań.  

Natomiast podobnie jak w innych obszarach badań empirycznych pojawia się konieczność 

odpowiedniego podejścia do zmienności, jaką charakteryzują się zgromadzone wyniki. 

Badacz musi umieć zidentyfikować i ocenić najważniejsze źródła i rodzaje zmienności, 

które mogą pojawić się w badaniu. Powinien zatem znać różne strategie radzenia sobie ze 

zmiennością, zwłaszcza z tą, która jest przez niego niepożądana.  

Efektywnym sposobem rozwiązania problemu niepożądanej zmienności typu systematycz-

nego jest zaplanowanie badania w układzie losowanych bloków. Pozwala ono na zmniej-

szenie tej części całkowitej zmienności wyników, która nie jest wyjaśniana przez kontro-

lowane w eksperymencie czynniki. Dzięki temu zwiększa się precyzja eksperymentu 

i badaczowi łatwiej jest wykazać występujące różnice.  

Przedstawiony w artykule przykład analizy dobrze ilustruje praktyczne korzyści, jakie 

może odnieść badacz dzięki zastosowaniu układu losowanych bloków.  
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