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NOWOŚCI W ZESTAWIE MEDYCZNYM STATISTICA 

Grzegorz Migut, StatSoft Polska Sp. z o.o. 

STATISTICA Zestaw Medyczny jest specjalistycznym pakietem analitycznym, który 

stanowi uzupełnienie funkcjonalności programów z rodziny STATISTICA o analizy szcze-

gólnie przydatne w obszarze medycznym. Obszerny opis funkcjonalności tego pakietu 

znajduje się na stronie internetowej pod adresem http://www.statsoft.pl/industries/zestaw-

medyczny.html. Na stronie tej dostępna jest też wersja testowa programu wraz z doku-

mentacją. Opis przykładowych analiz zamieszczono między innymi w artykułach [5] oraz 

[6] dostępnych w Czytelni StatSoft Polska (www.statsoft.pl/Czytelnia). Program ten jest od 

kilku lat rozwijany i uzupełniany o nowe moduły, zgodnie z oczekiwaniami i sugestiami 

naszych użytkowników. 

W niniejszym artykule przedstawimy przegląd najważniejszych nowości, jakie pojawią się 

w STATISTICA Zestaw Medyczny wraz z programem STATISTICA 12. 

Nowości w STATISTICA Zestaw Medyczny 

W najnowszej wersji programu STATISTICA Zestaw Medyczny pojawią się trzy nowe 

moduły: 

 Kreator regresji liniowej, 

 Propensity score matching, 

 Metoda CUSUM ważona ryzykiem. 

Dodatkowo w programie wprowadzono szereg poprawek i rozszerzeń dla już istniejących 

modułów, z których najważniejsze to: 

 w module Metaanaliza: ocena błędu publikacji (publication bias), 

 w module Krzywe ROC: wskaźniki IDI oraz NRI, indeks Youdena oraz na jego 

podstawie analiza punktu odcięcia, 

 w module Kreator regresji logistycznej możliwość uwzględnienia interakcji w modelu, 

niezależnie od sposobu kodowania zmiennych jakościowych, dodatkowe testy ocenia-

jące istotność modelu logistycznego, 

 w module Miary powiązania/efektu tabeli 2x2 przedział ufności dla ilorazu szans. 
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Poniżej zamieszczono fragment menu programu z zaznaczonymi nowymi opcjami. 

 

Kreator regresji liniowej 

Kreator regresji liniowej jest narzędziem mającym na celu przeprowadzenie kompletnej 

analizy regresji liniowej krok po kroku, począwszy od transformacji zmiennych, poprzez 

narzędzia do diagnostyki i selekcji predyktorów, aż po narzędzia do oceny jakości modelu 

oraz oceny założeń związanych z budową modelu liniowego. 

Możliwości Kreatora zostaną zaprezentowane na przykładzie pliku HERS_PL.sta zawiera-

jącego dane z badań klinicznych HERS (Heart and Estrogen/Progestin Study), dotyczących 

badań nad skutecznością terapii hormonalnej w zapobieganiu nawracającym atakom serca 

oraz śmierci u 2763 kobiet po menopauzie ze zdiagnozowaną chorobą niedokrwienną serca. 

Określenie rodzaju danych, wybór zmiennych 

Aby rozpocząć analizę, z menu Zestaw Medyczny z grupy Analizy wybieramy opcję Krea-

tor regresji liniowej, otwierając okno Regresja liniowa krok po kroku. 

 

Pierwszą decyzją, jaką badacz musi podjąć, jest określenie charakteru analizowanego prob-

lemu. Mamy do wyboru dwie opcje: Przekrojowe, jeśli nasze dane nie uwzględniają aspek-

tu czasowego, oraz Czasowe, jeśli nasze dane są uporządkowane względem czasu, na 

przykład przedstawiają w kolejnych wierszach obserwacje wskaźników ekonomicznych 

w postępujących po sobie okresach. 

Po określeniu charakteru zmiennych (w naszym przypadku mają one charakter przekro-

jowy) kolejnym krokiem jest wybór zmiennych do analizy, w tym celu klikamy przycisk 

Zmienne i w oknie Wybierz zmienne wskazujemy zmienne do analizy. Na potrzeby naszego 

przykładu przyjmijmy za [10], że naszym celem jest zbadanie wpływu wskaźnika BMI na 
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HDL skorygowanego przez obecność innych zmiennych, takich jak: wiek, palenie, spoży-

wanie alkoholu, rasa czy aktywność fizyczna. Poniżej okno ze zmiennymi wybranymi do 

naszej analizy. 

 

Po wybraniu zmiennych możemy przejść od razu do fazy modelowania, klikając przycisk 

Modelowanie, my jednak przed samym etapem modelowania wykonamy jeszcze dwa do-

datkowe kroki związane z transformacją i diagnostyką zmiennych. 

Transformacje zmiennych 

Aby wykonać dodatkowe transformacje zmiennych, klikamy opcję Transformacje zmien-

nych, rozszerzając tym samym okno analizy o dodatkowe funkcjonalności widoczne poniżej. 
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W obszarze Kodowanie i transformacja predyktorów na karcie Predyktory jakościowe mo-

żemy określić sposób kodowania zmiennych jakościowych użytych w modelu. Mamy do 

wyboru dwa schematy kodowania, spośród których wybieramy pierwszy – Kodowanie 

zero-jedynkowe. Istotnym elementem kodowania zmiennych jakościowych jest określenie 

poziomu odniesienia mającego wpływ na sposób interpretacji ocen współczynników 

regresji. Poziom ten specyfikujemy w oknie Wybierz poziom ukryty, które wyświetlone 

zostaje po kliknięciu przycisku Poziom ukryty. 

 

Przyjmijmy, że poziomem odniesienia dla zmiennej Aktywność będzie klasa Dużo niższa 

aktywność, natomiast dla pozostałych zmiennych będzie to klasa Tak.  

Na karcie Predyktory ilościowe możemy definiować transformacje predyktorów ilościo-

wych. Z listy dostępnych transformacji – domyślnie są to między innymi: kwadrat, loga-

rytm czy pierwiastek – za pomocą strzałek umieszczamy wybrane transformacje na liście 

Wybranych transformacji. Następnie za pomocą przycisku Predyktory wskazujemy zmien-

ne, jakie powinny zostać przekształcone. 
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W naszej analizie wybierzemy dla przykładu kwadrat predyktorów. Z listy Dostępne trans-

formacje wybieramy opcję X^2 i klikamy przycisk , przesuwając tę transformację na lis-

tę Wybranych transformacji. Następnie klikamy przycisk Predyktory. W oknie wyboru 

zmiennych mamy możliwość wybrania interesujących nas zmiennych po transformacji.  

 

Wybieramy jedynie zmienną BMI^2, która zostanie dodana do listy dostępnych predyk-

torów.  

Opcja Transformacje użytkownika umożliwia zdefiniowanie własnej transformacji na bazie 

funkcji dostępnych dla formuł arkusza. Zdefiniowana transformacja trafia na listę Dostęp-

nych transformacji i jest pamiętana przez program po kolejnym uruchomieniu Kreatora. 

W przypadku analizy danych czasowych użytkownik ma możliwość uzupełnienia zestawu 

predyktorów o opóźnienia, sezonowość oraz trend z odpowiednimi parametrami. 

 

W naszym przykładzie, ze względu na charakter zbioru danych, nie skorzystamy z tej 

możliwości. 
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Diagnostyka zmiennych 

Zanim przejdziemy do fazy modelowania, dokonamy jeszcze diagnostyki wybranych pre-

dyktorów. Klikamy przycisk Diagnostyka i przechodzimy do okna Regresja liniowa – 

analiza jednoczynnikowa. 

 

W tym oknie w obszarze Analiza jednoczynnikowa mamy możliwość przejrzenia wyników 

prostej regresji dla każdego z wybranych predyktorów i oceny tym samym izolowanego 

wpływu poszczególnych zmiennych na zjawisko. 

Kolumna wartość p w tabeli jest wartością poziomu prawdopodobieństwa testowego dla 

testu F, oceniającego istotność zmiennych zawartych w prostym modelu. Na tej podstawie 

możemy stwierdzić, że wartość oceny współczynnika regresji w modelu zawierającym 

zmienną NieBiały nie jest istotnie różna od zera, innymi słowy: średni poziom HDL 

w grupach określonych przez tę zmienną nie różni się istotnie.  

W niektórych sytuacjach, zwłaszcza gdy chcemy budować model do celów predykcyjnych, 

tego typu kryterium może być przydatne na etapie wstępnej eliminacji zmiennych. W gru-

pie Istotność możemy określić graniczny poziom p i na tej podstawie automatycznie 

wykluczyć z dalszej analizy zmienne niespełniające wskazanego warunku. W naszym 

przypadku, gdy budujemy model opisowy, nie powinniśmy z góry wykluczać tej zmiennej. 

W modelu wieloczynnikowym jej korygujący wpływ na modelowane zagadnienie może 

okazać się istotny. 
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Za pomocą przycisku Wykr. leśny możemy przedstawić wartości ocen oraz przedziałów 

ufności współczynników regresji (lub standaryzowanych współczynników regresji) dla 

poszczególnych klas predyktorów jakościowych. Daje nam to szybki wgląd w siłę i cha-

rakter zależności pomiędzy zmienną zależną, a poszczególnymi klasami predyktora jakoś-

ciowego. Powyżej przykładowy wykres leśny dla zmiennej Aktywność. 

Współliniowość i liniowość 

Na karcie Diagnostyka predyktorów mamy możliwość oceny współliniowości wybranych 

predyktorów ilościowych oraz liniowości ich wpływu na zmienną zależną. 
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Współliniowość predyktorów jest okolicznością niekorzystnie wpływającą na proces 

budowy modelu. W skrajnych sytuacjach może wręcz uniemożliwić estymację parametrów 

regresji. Współliniowość ma również wpływ na precyzję oszacowań ocen współczynników 

regresji, zawyżając ich błędy standardowe i utrudniając wychwycenie efektów istotnie 

wpływających na badane zjawisko. Efektem współliniowości może być również odwró-

cenie znaków ocen współczynników regresji wielorakiej (w stosunku do znaków w regresji 

prostej), co może utrudnić bądź wręcz uniemożliwić poprawną interpretację modelu. 

Współliniowość oceniamy za pomocą macierzy korelacji, na podstawie której możemy 

stwierdzić (co oczywiste) wysoki poziom korelacji pomiędzy zmiennymi BMI oraz BMI^2. 

 

W sytuacji, gdy liczba predyktorów ilościowych jest duża, wykonanie globalnej analizy 

korelacji mogłoby okazać się bardzo czasochłonne i nieefektywne, dlatego też użytkownik 

ma możliwość skorzystania z zaawansowanych metod identyfikacji nadmiernie skorelo-

wanych zmiennych. Sposobem identyfikacji grup zmiennych wzajemnie ze sobą skore-

lowanych może być wykorzystanie np. analizy składowych głównych. Wykorzystując tę 

metodę, przeprowadzamy grupowanie cech, a następnie wybieramy reprezentanty każdej 

uzyskanej grupy, które tworzą zestaw danych wejściowych modelu. Metoda ta pozwala 

wychwycić skupiska cech wzajemnie ze sobą powiązanych i umożliwia automatyczną 

eliminację ze zbioru danych nadmiarowych zmiennych. Dostęp do opisanej powyżej 

metody jest możliwy za pomocą przycisku Reprezentanty. 

W obszarze Liniowość za pomocą wykresów rozrzutu mamy możliwość oceny charakteru 

wpływu poszczególnych predyktorów na badane zjawisko. Przedstawione na wykresie 

dopasowanie LOWESS ułatwia ocenę rzeczywistego charakteru wpływu poszczególnych 

zmiennych na zjawisko oraz wychwycenie ewentualnych nieliniowości. Może to być pod-

stawą do cofnięcia się do wcześniejszego etapu definiowania przekształceń predyktorów
2
, 

tak by zlinearyzować ich wpływ na modelowane zjawisko. 

Na podstawie uzyskanych wykresów możemy zauważyć, że ani BMI, ani BMI^2 nie 

spełniają w pełni założenia liniowości wpływu na zmienną zależną. Być może warto 

byłoby zastanowić się nad innym przekształceniem. Przed przystąpieniem do dalszych 

etapów analizy podejmujmy decyzję o eliminacji zmiennej BMI^2. Na karcie Podstawowe 

anulujemy zaznaczenie opcji Uwzględniaj dla tej zmiennej. 

                                                      

2 Więcej o przekształceniach predyktorów w kontekście regresji linowej można znaleźć w [10]. 
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Interakcje 

Budując modele za pomocą regresji liniowej, zakładamy, że poszczególne zmienne 

niezależne mogą mieć wpływ na modelowane zjawisko. Uwzględnianie nowych bądź 

eliminacja starych czynników powoduje zazwyczaj korektę siły wpływu pozostałych 

predyktorów. Zmiana wpływu poszczególnych czynników ryzyka na zjawisko nie jest 

jednak zależna od zmienności innych predyktorów. Możemy jednak wyobrazić sobie 

sytuację, w której siła wpływu zmiennej x1 na zjawisko zmienia się w sposób 

systematyczny wraz ze zmianą wartości zmiennej x2. Tego typu wzajemny wpływ dwóch 

zmiennych na modelowane zjawisko nazywamy interakcją. 

Aby przeprowadzić identyfikację interakcji, w oknie Regresja linowa – analiza jedno-

czynnikowa przechodzimy na kartę Interakcje, a następnie klikamy przycisk Ranking, co 

spowoduje obliczenie wszystkich możliwych interakcji dwuczynnikowych dla zmiennych 

zaznaczonych na karcie Podstawowe. Po wykonanych obliczeniach na liście interakcji 

pojawi się zestaw par zmiennych tworzących interakcję oraz wartość prawdopodobieństwa 

testowego p informująca o istotności danej interakcji. Przykładowo na podstawie 

uzyskanych wyników możemy wysnuć przypuszczenie, że siła wpływu BMI na zmienną 

zależną zależy od wartości zmiennej Alkohol i warto byłoby taką interakcję uwzględnić 

w analizie
3
. Kliknięcie opcji Dołącz dla wybranej interakcji spowoduje uwzględnienie jej 

w modelu wieloczynnikowym. 

                                                      

3 Technicznie interakcja jest po prostu dodatkową zmienną będącą iloczynem predyktorów, których dotyczy. 
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Budowa modelu wieloczynnikowego 

Kliknięcie przycisku Dalej w oknie Regresja liniowa – analiza jednoczynnikowa spowodu-

je wyświetlenie okna Kreator regresji – model wieloczynnikowy, w którym możemy okreś-

lić sposób budowy i walidacji modelu wieloczynnikowego. 

 

Na karcie Budowa modelu określamy, czy model ma zostać zbudowany dla wszystkich 

zmiennych i interakcji, jakie zostały zaznaczone w poprzednim oknie (opcja Wszystkie 

efekty), czy też chcemy skorzystać ze schematów doboru zmiennych pozwalających na 

eliminację nieistotnych predyktorów z modelu. My wybierzemy opcję Krokowa wsteczna, 

aby ograniczyć liczbę zmiennych jedynie do istotnych (w kontekście modelu wieloczynni-

kowego) predyktorów. 

Na karcie Sposób walidacji określamy sposób szacowania błędu predykcji modelu (ma to 

w szczególności znaczenie, jeżeli głównym celem naszego modelu jest predykcja). 



 
 

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

 

97 

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

Obliczenie błędu predykcji na podstawie zbioru uczącego nie daje niestety obrazu zdol-

ności predykcyjnych modelu. Błąd predykcji obliczony na tym zbiorze jest niedoszacowa-

ny w stosunku do jego rzeczywistej wartości. Rzeczywistą zdolność predykcyjną jesteśmy 

w stanie ocenić dopiero na podstawie zbioru, który nie brał udziału w procesie szacowania 

parametrów modelu. Podstawowym sposobem zbadania zdolności predykcyjnej na podsta-

wie niezależnego zbioru danych jest podział zbioru danych na zbiór uczący, na którym sza-

cujemy parametry modelu, oraz zbiór testowy, na którym oceniamy jego zdolność pre-

dykcyjną. Ten schemat walidacji dostępny jest za pomocą opcji Ocena krzyżowa. 

 

Podział na próbę uczącą i testową nie zawsze jest dobrą strategią budowy i walidacji mo-

delu. Zdarzają się sytuacje, w których ze względu na niewielką liczność zbioru danych 

pozostawienie odłożonego zbioru niebiorącego udziału w procesie estymacji mogłoby 

znacząco uszczuplić zestaw wzorców potrzebnych do oszacowania parametrów modelu. 

Alternatywą dla podziału na próbę ucząca i testową jest v-krotny sprawdzian krzyżowy, 

polegający na podziale zbioru danych na v podzbiorów, z których każdy pełni rolę zbioru 

testowego w jednej iteracji oceny. Globalna ocena błędu predykcji jest w tym przypadku 

uśrednieniem błędów pochodzących z poszczególnych zbiorów. Zalecana liczba podzbio-

rów najczęściej wynosi 10. Opisany powyżej schemat walidacji dostępny jest za pomocą 

opcji v-krotna ocena krzyżowa. 

Nas interesuje przede wszystkim opis modelowanego zjawiska, a nie jakość predykcji, 

dlatego też pozostawiamy wybór opcji Bez dodatkowej walidacji. Aby wykonać i ocenić 

model wieloczynnikowy, w oknie Kreator regresji – model wieloczynnikowy klikamy 

przycisk Dalej. 

Ocena wyników modelu wieloczynnikowego 

Po zbudowaniu modelu wyświetlone zostaje okno Regresja wieloczynnikowa – wyniki, 

w którym mamy możliwość ocenić jakość dopasowania modelu oraz przetestować speł-

nienie założeń regresji za pomocą testów oraz metod graficznych. 

Karta Wyniki regresji umożliwia uzyskanie podstawowych wyników odnośnie zbudowa-

nego modelu. Dostępne są oceny parametrów regresji (oraz standaryzowanych ocen para-

metrów regresji) wraz z oceną ich istotności oraz przedziałami ufności – przycisk Oceny. 
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Użytkownik może również ocenić współzmienność analizowanych cech za pomocą szeregu 

miar (między innymi czynnika inflacji wariancji VIF), klikając przycisk Korelacje cząstk. 

 

Jeśli wybraliśmy jedną z krokowych metod doboru parametrów modelu, przycisk Raport 

umożliwia wyświetlenie procesu doboru zmiennych do modelu. 

W obszarze Przewidywanie możemy wygenerować arkusz z przewidywaniami na podsta-

wie zbudowanego modelu regresji. Obszar Dobroć dopas. pozwala ocenić dobroć dopaso-

wania modelu na podstawie szeregu miar dopasowania. 

Na karcie Testy użytkownik może zbadać za pomocą testów spełnienie założeń odnośnie 

zbudowanego modelu. Dodatkowo możliwa jest mniej formalna ocena spełnienia tych 

założeń przy pomocy dedykowanych wykresów i raportów.  

 

Obszar Normalność reszt pozwala obliczyć szereg testów normalności – między innymi 

dostępny jest test Shapiro-Wilka oraz test Jarque-Bera, raport uzupełniają: wykres nor-

malności reszt oraz histogram reszt. 

W programie zaimplementowano dodatkowo test postaci funkcyjnej RESET Ramsaya, test 

oceniający heteroskedastyczność reszt White’a oraz w przypadku modelowania danych 

czasowych test Durbina-Watsona wraz z przydatnymi wykresami. 
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Heteroskedastyczność reszt, a także liniowość wpływu poszczególnych predyktorów iloś-

ciowych można oceniać za pomocą wykresów reszty vs. predyktor z możliwością przed-

stawienia na wykresie dopasowania liniowego oraz LOWESS, szczególnie zalecanego 

podczas oceny tego typu wykresów. W przypadku predyktorów jakościowych możemy 

porównać wartości wariancji reszt w poszczególnych grupach i na tej podstawie ocenić 

skalę heterodeskedastycznosci
4
.  

Karta Analiza reszt umożliwia wygenerowanie szeregu raportów i wykresów przedstawia-

jących reszty oraz wskazać wartości odstające i wpływowe mające największy wpływ na 

wartości ocen parametrów regresji. 

 

Użytkownik może także wyświetlić wskazaną liczbę przypadków najbardziej odstających, 

według wskazanego kryterium, oraz wygenerować wykres reszt cząstkowych i regresji 

cząstkowej. 

Karta Stabilność pozwala na przeprowadzenie testu stabilności Chowa, który po podziale 

wejściowego zbioru danych na dwa podzbiory (w sposób losowy lub wskazany przez użyt-

kownika), buduje na ich podstawie pomocnicze modele regresji, a ich oceny porównywane 

są z uzyskanymi w wyniku docelowej estymacji. 

 

                                                      

4 Więcej na ten temat można znaleźć w [10]. 



 
 

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

 

100 

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

Opcja Zapisz i zastosuj model umożliwia zapis uzyskanych wyników w postaci kodu 

PMML, C oraz makra Visual Basic. W kodzie makra zawarte są nie tylko parametry mode-

lu, ale również wszystkie ewentualne transformacje predyktorów. 

Dodatkowo w sytuacji, gdy wybieramy dane czasowe, możliwe jest wykonanie prognozy 

oraz prognozy kroczącej (na podstawie wcześniejszych prognoz) dla analizowanego i no-

wego zbioru danych. 

Propensity score matching 

Obok badań eksperymentalnych, w których badacz ma pełną kontrolę nad procesem 

przydzielania obiektów do grup poddawanych określonym oddziaływaniom oraz do grupy 

kontrolnej, drugim rodzajem badań są badania obserwacyjne. Są one powszechnie prowa-

dzone w medycynie czy naukach społecznych. W tych badaniach z przyczyn prawnych, 

technicznych bądź etycznych badacz nie ma kontroli nad procesem przydzielania uczest-

ników do badania, eksperymentu, bądź programu. Staje zatem przed problemem poprawnej 

oceny skuteczności danego oddziaływania, ponieważ nie dysponuje odpowiednią grupą 

porównawczą, która mogłaby być punktem odniesienia dla oceny mierzonego efektu. 

Przyjęcie za grupę kontrolną osób, które po prostu nie uczestniczyły w danym programie 

(a stanowiły dla niego grupę docelową), prowadzi do obciążonych ocen, ponieważ zakłada 

niezgodnie z rzeczywistością losowy (eksperymentalny) dobór do obydwóch grup. Celem 

metody propensity score matching jest korekta obciążenia oceny efektu spowodowanego 

nielosowym doborem do grupy interwencji i kontroli. Korekta ta odbywa się poprzez odpo-

wiednie dopasowanie do każdego przypadku z grupy z interwencją przypadku bądź przy-

padków z grupy niepoddanej interwencji. Dopasowanie to przeprowadzamy w taki sposób, 

aby rozkład cech analizowanych obiektów był maksymalnie zbliżony w obydwu grupach.  

Ponieważ dopasowanie przypadków na podstawie wielu kryteriów jednocześnie wiąże się 

z wieloma trudnościami natury obliczeniowej, dlatego też zamiast tego dopasowujemy 

przypadki na podstawie syntetycznej miary propensity score, którą możemy zdefiniować 

jako skłonność do partycypacji w warunkach interwencji [5]. Najczęściej miarę tę oblicza-

my za pomocą regresji logistycznej
5
, zmienną zależną definiujemy jako fakt uczestnic-

twa\braku uczestnictwa w programie, predyktorami są zmienne, które w naszej ocenie 

determinują skłonność analizowanych obiektów do uczestnictwa w programie. Prawdopo-

dobieństwo uzyskane w wyniku zastosowania modelu na danych uczących traktujemy jako 

miarę skłonności do uczestnictwa w programie (propensity score). 

Model regresji logistycznej możemy zbudować za pomocą Kreatora regresji logistycznej
6
 

również wchodzącego w skład STATISTICA Zestaw Medyczny. Po zbudowaniu modelu za 

pomocą Kreatora w oknie Regresja wieloczynnikowa – wyniki klikamy przycisk Przewid., 

zaznaczając opcję Dane wejściowe. 

                                                      

5 Oczywiście możemy użyć do tego celu dowolnej metody klasyfikacji, np. sieci neuronowych czy losowego lasu.  
6 Przykład budowy modelu za pomocą kreatora regresji logistycznej można znaleźć w [7]. 
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Wygenerowany arkusz zawiera oprócz danych wejściowych również prawdopodobieństwo 

obliczone na podstawie oszacowanego modelu, które traktujemy jako propensity score. 

Mając obliczoną wartość propensity score, przechodzimy do opartej na niej selekcji przy-

padków. Przykład wykorzystania techniki propensity score matching przedstawimy na 

wygenerowanym zbiorze PropensityScore_1000.sta, który zawiera informację o 1000 

osobach, które znalazły się w grupie docelowej pewnego programu badawczego. Spośród 

tych osób 300 wzięło udział w programie, pozostałe 700 nie wzięło w nim udziału. Infor-

macja o udziale w programie zawarta została w zmiennej Uczestnictwo. Zbiór zawiera 

dodatkowo cechy będące podstawą oceny skłonności uczestnictwa w programie, ocenę 

efektu programu oraz zmienną Propensity score. 

Aby rozpocząć analizę, z menu Zestaw Medyczny z grupy Czyszczenie danych wybieramy 

opcję Propensity Score Matching, otwierając okno o tej samej nazwie. 

 

Klikamy przycisk Zmienne, a następnie wskazujemy zmienne do analizy zgodnie z poniż-

szą specyfikacją. 
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Po wybraniu zmiennych w obszarze Symbol grupy z interwencją określamy, jaka klasa 

zmiennej Uczestnictwo symbolizuje grupę z interwencją. Kolejnym zasadniczym krokiem 

analizy jest wybór metody grupowania. Do wyboru mamy cztery opcje: 

 Metoda najbliższego sąsiada, która jest najprostszą, a zarazem najbardziej popularną 

metodą, polegającą na wyborze dla każdej osoby z grupy interwencji osoby z grupy 

bez interwencji o najbliższej jej wartości propensity score. Algorytm ten możemy 

stosować zarówno ze zwracaniem, jak i bez zwracania (opcja Zwracanie), dodatkowo 

wybierając za każdym razem jednego lub więcej sąsiadów (opcja Dopasowanie). 

 Metoda z limitem (caliper) jest modyfikacją metody najbliższego sąsiada, która powo-

duje, że w sytuacji, gdy nie uda się znaleźć sąsiada różniącego się nie więcej niż wska-

zana wartość c, dopasowanie nie dochodzi do skutku. 

 Metoda z promieniem z kolei łączy z przypadkiem z grupy interwencji wszystkie przy-

padki z grupy bez interwencji różniące się od niego nie więcej niż wskazana wartość c. 

 Metoda Kernel modyfikuje metodę z promieniem w ten sposób, że przypadkom z gru-

py bez interwencji przypisanym do danego przypadku z grupy interwencji określa wagi 

odwrotnie proporcjonalne do odległości tych przypadków od przypadku z interwencją 

(w niniejszej implementacji ważenie odbywa się przy pomocy funkcji gęstości roz-

kładu normalnego ze średnią 0 i odchyleniem standardowym równym 1). 
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W naszym przykładzie wybierzemy najprostszą metodę najbliższego sąsiada, zaznaczając 

dodatkowo opcję Ze zwracaniem. Klikamy OK, aby rozpocząć procedurę łączenia. Po 

wykonaniu łączenia w oknie Propensity Score Matching – wyniki możemy wygenerować 

wyniki naszej analizy. 

 

Za pomocą przycisku Arkusz danych znajdującego się w obszarze Wyniki możemy wyge-

nerować arkusz zawierający przypadki z grupy interwencja oraz przypisane im przypadki 

z grupy brak interwencji. Jeżeli włączona została opcja Ze zwracaniem i w jej wyniku dany 

przypadek z grupy brak interwencji został wskazany wielokrotnie, to będzie on reprezento-

wany przez wiele wierszy w zbiorze danych. Arkusz ten może być podstawą do bardziej 

szczegółowych analiz za pomocą ogólnych narzędzi dostępnych w programie STATISTICA. 

Za pomocą przycisku Łączenie otrzymujemy raport informujący, które przypadki z grupy 

brak kontroli zostały połączone z danymi przypadkami z grupy interwencja. Przycisk 

Statystyki pozwala nam ocenić i porównać wartość mierzonego efektu w zbiorze 

pierwotnym i po dopasowaniu. Na podstawie poniższego wykresu możemy stwierdzić, że 

po usunięciu obciążenia za pomocą metody propensity score matching oceniana wielkość 

efektu związana z uczestnictwem w programie wzrosła w porównaniu z próbą oryginalną. 
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Dopasowanie z kolei pozwala ocenić za pomocą szeregu wykresów i raportów jakość 

dopasowania na podstawie rozkładu wartości propensity score w próbie oryginalnej i po 

procedurze łączenia. 

 

Inne nowości w STATISTICA Zestaw Medyczny 

Metaanaliza – ocena błędu publikacji 

Ocena błędu publikacji (publication bias assessment) to szczególny przypadek analizy 

wrażliwości. Wykonujemy ją w sytuacji, gdy mamy podejrzenia, że metaanaliza opiera się 

na obciążonej próbie badań lub chcemy sprawdzić, czy i jak taka tendencyjność publikacji 

oddziałuje na uzyskany w metaanalizie efekt łączny. 

Przed wykonaniem przeglądu systematycznego określa się kryteria doboru badań do 

analizy. W rzeczywistości najczęściej jednak nie ma możliwości wskazania wszystkich 

badań, które spełniają zdefiniowane kryteria. Jeśli metaanaliza opiera się na obciążonej 

próbie badań, to jej wynik będzie również obarczony pewnym błędem. Warto zaznaczyć, 

że w praktyce stosunkowo silne efekty mają większą szansę na publikację od efektów 

słabych lub nieistotnych. Dodatkowo wyniki publikacji naukowych częściej pojawiają się 

w przeglądach systematycznych od innych, niepublikowanych wyników. 

Fakt ten rodzi pewne obciążenie badań zwane błędem publikacji. Błąd ten nie zależy wy-

łącznie od siły i istotności statystycznej efektu w opublikowanych badaniach. Spowodo-

wany jest w dużej mierze stosunkowo małą liczbą odwołań do tzw. szarej literatury (grey 
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literature), czyli wyników niepublikowanych. Wynika to m.in. z przekonania (często 

nieuzasadnionego) o niskiej jakości takich wyników. 

Ocena błędu publikacji jest możliwa za pomocą szeregu narzędzi, takich jak na przykład 

wykresy lejkowe, których przykładową próbkę przedstawiono poniżej. 

 

Poza tym dostępnych jest wiele analiz i statystyk między innymi: 

 Test Begga i Mazumdar, 

 Test Eggera, 

 Obliczenie wartości Fail-safe N, 

 Metoda Trim and Fill. 

Więcej na temat możliwości tego modułu znaleźć można w artykule „Publication bias – 

jaki jest efekt chowania wyników badań w szufladzie” M. Kusego, znajdującym się 

w niniejszym opracowaniu. 

Metoda CUSUM ważona ryzykiem 

Technika CUSUM umożliwia ocenę jakości prowadzonych programów medycznych oraz 

poprawę ich wydajności. CUSUM jest przeznaczona do wewnętrznego monitorowania 

jakości, umożliwiając śledzenie przebiegu badanego procesu w czasie zbliżonym do 

rzeczywistego. Umożliwia szybkie wychwycenie niepokojących objawów zachodzących 

w procesie i adekwatną reakcję na zaistniałą sytuację. W przygotowanym w programie 

module użytkownik może określić typ analizy: czy chce oceniać proces jedynie pod kątem 

ewentualnego pogorszenia czy też wybierze jedną z pozostałych opcji: 

 Tylko poprawa, 
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 Pogorszenie i poprawa, 

 Bez filtra min/max. 

 

Użytkownik ma również możliwość określenia osobnej wartości granic kontrolnych dla 

pogorszenia oraz poprawy jakości programu medycznego. 

Zakończenie 

Nowości i udogodnienia zamieszczone w najnowszej wersji programu STATISTICA Zestaw 

Medyczny są miedzy innymi odzwierciedleniem uwag i oczekiwań zgłaszanych przez 

naszych użytkowników. Serdecznie za nie dziękujemy. Mamy nadzieję, że nowe moduły 

będą używane przez szeroką grupę badaczy i analityków, pragnących lepiej rozumieć 

swoje dane i zawarte w nich zależności. Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i sugestie 

odnośnie nowych opcji, jakie powinny pojawić się w kolejnej wersji tego programu. 
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