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Σθάικαηα κέηξεζεο

 Δίλαη θάζε απόθιηζε ηεο ηηκήο κηαο (βηνινγηθήο) 
κεηαβιεηήο από ηελ πξαγκαηηθή ηηκή, πνπ δελ 
νθείιεηαη ζε ιάζνο (όπσο π.ρ. άγλνηα, ιαζεκέλε 
αξρή ηεο κεζόδνπ θ.ά.) 

 Οη βηνινγηθέο κεηαβιεηέο, αλεμάξηεηα από ηε θύζε 
ηνπο, ππόθεηληαη εγγελώο θαηά ηε κέηξεζή ηνπο 
ζηνλ θίλδπλν ζθάικαηνο

 Τν κέγεζνο ηνπ ζθάικαηνο θαζνξίδεη θαη ηελ 
πνηόηεηα ηεο κέηξεζεο

 Γηαθξίλνληαη ζε ηπραία (random) θαη ζπζηεκαηηθά 
(systematic) 











Μέηρηζη διαζηολικής αρηηριακής πίεζης ζε mmHg

Πραγμαηική ηιμή = 100 mmHg

Μέζη ηιμή = 89 mmHg



Αθξίβεηα θαη εγθπξόηεηα



Ππαγμαηικό βάπορ =100

Μέζο βάπορ =100

Μέζο βάπορ =120

Μέζο βάπορ =100 Μέζο βάπορ =110105

95

85

115



Αθξίβεηα θαη εγθπξόηεηα

 Μηα νκάδα κεηξήζεσλ κπνξεί λα έρεη 
κεγάιε αθξίβεηα, αιιά λα απέρεη 
ζπζηεκαηηθά από ηελ πξαγκαηηθή ηηκή 

 Μηα νκάδα κεηξήζεσλ κπνξεί λα έρεη πςειή 
εγθπξόηεηα, δειαδή νη κεηξήζεηο θαηά κέζν 
όξν λα κελ απέρνπλ από ηελ πξαγκαηηθή 
ηηκή, αιιά λα δηαθέξνπλ πνιύ κεηαμύ ηνπο, 
κε απνηέιεζκα ε αθξίβεηα ηεο κειέηεο λα 
είλαη κηθξή



Τπραία ζθάικαηα

 Η δηαθνξά κεηαμύ ηεο εκπεηξηθήο 
(παξαηεξήζηκεο) ηηκήο κηαο κεηαβιεηήο πνπ 
πξνθύπηεη έπεηηα από κηα κέηξεζε θαη ηεο 
κέζεο ηηκήο ησλ εκπεηξηθώλ ηηκώλ πνπ 
πξνθύπηνπλ έπεηηα από έλα ζύλνιν κεηξήζεσλ 

 Δίλαη δη-θαηεπζπλόκελα, νπόηε νη 
παξαηεξήζηκεο ηηκέο είλαη άιινηε κεγαιύηεξεο 
θαη άιινηε κηθξόηεξεο ηεο κέζεο ηηκήο 



Τπραία ζθάικαηα

 Γηα ηε δηαπίζησζή ηνπο είλαη αλαγθαία ε 
επαλάιεςε ηεο κέηξεζεο. Η δηαπίζησζή 
ηνπο δειαδή δελ είλαη δπλαηή όηαλ ππάξρεη 
κηα κόλν κέηξεζε 

 Γελ είλαη όκσο απαξαίηεηε ε γλώζε ηεο 
πξαγκαηηθήο ηηκήο, όπσο ζπκβαίλεη ζηα 
ζπζηεκαηηθά ζθάικαηα

 Όηαλ ζε κηα κέηξεζε δελ ππάξρνπλ ηπραία 
ζθάικαηα, ηόηε ε κέηξεζε ιέγεηαη όηη έρεη 
αθξίβεηα, αμηνπηζηία, αλαπαξαγσγηκόηεηα, 
επαλαιεπηόηεηα ή ζπλέπεηα



Τπραία ζθάικαηα
Πνζνηηθέο κεηαβιεηέο

 Τππηθή απόθιηζε (standard deviation, SD)

 Σπληειεζηήο κεηαβιεηόηεηαο (coefficient of variation, 
CV)

 Μέζε απόθιηζε (mean deviation) 

 Σρεηηθή κέζε απόθιηζε (relative mean deviation)

 Δύξνο (range) ή ζρεηηθό εύξνο (relative range)

 Σπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηεο αμηνπηζηίαο 

 Σπληειεζηήο ζπζρέηηζεο εκηθιαύζηνπ

 Σπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηζνδύλακσλ ηύπσλ

 Αμηνπηζηία εμέηαζεο-επαλεμέηαζεο 



Μέθοδος (πιεζόμεηρο)

Α Β Γ Γ

115 102 99 94

115 106 100 81

116 95 100 87

115 99 100 90

115 91 100 88

116 100 101 96

115 99 100 83

116 108 100 89

116 96 100 96

115 104 100 86

Μέγεθος δείγμαηος 10 10 10 10

Μέζη ηιμή 115,4 100 100 89

SD 0,52 5,21 0,47 5,14

CV=SD/μέζη ηιμή 0,45% 5,21% 0,47% 5,77%



Αθξίβεηα θαη εγθπξόηεηα

 Η δηάηαμε ησλ κεζόδσλ, ζύκθσλα κε ηελ 
αθξίβεηα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 
επαλεηιεκκέλσλ κεηξήζεσλ (όπσο εθηηκάηαη από 
ηνλ ζπληειεζηή κεηαβιεηόηεηαο), είλαη Α, Γ, Β, Γ

 Δάλ ε πξαγκαηηθή ηηκή ηεο κεηξνύκελεο 
κεηαβιεηήο είλαη 100, ηόηε ε δηάηαμε ησλ 
κεζόδσλ, ζύκθσλα κε ηελ εγθπξόηεηα ησλ 
κεηξήζεσλ είλαη Β-Γ, Γ, Α

 Η θαιύηεξε κέζνδνο, ζύκθσλα κε ηελ αθξίβεηα 
θαη ηελ εγθπξόηεηα ησλ κεηξήζεσλ, είλαη ε Γ



Μέζνδνο Α



Μέζνδνο Β



Μέζνδνο Γ



Μέζνδνο Γ



Τπραία ζθάικαηα
Πνηνηηθέο κεηαβιεηέο

 Η εθηίκεζε ηνπ ηπραίνπ ζθάικαηνο γίλεηαη κε 
αμηνινγήζεηο (κεηξήζεηο κε ηελ επξεία έλλνηα) 
ηεο ίδηαο κεηαβιεηήο από δύν, ηνπιάρηζηνλ, 
δηαθνξεηηθνύο εμεηαζηέο θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ 
πνζνζηνύ ζπκθσλίαο κεηαμύ ηνπο

 Οη εμεηαζηέο πξέπεη λα δηαζέηνπλ ην ίδην 
πεξίπνπ επίπεδν γλώζεσλ (εθπαίδεπζε, 
εηδηθόηεηα, εκπεηξία θ.ά.), έηζη ώζηε ην 
πνζνζηό ζπκθσλίαο λα εθηηκά ην ηπραίν 
ζθάικα 



Πνηνηηθέο κεηαβιεηέο 
Γείθηεο θάππα

 Η εθηίκεζε γίλεηαη κε ηνλ δείθηε θάππα ή, 
αιιηώο, ζπληειεζηή θάππα (kappa coefficient) 

 Ο: πνζνζηό ηεο παξαηεξεζείζαο ζπκθσλίαο

 C: πνζνζηό ηεο ηπραίαο ζπκθσλίαο

 1: πνζνζηό ηεο πιήξνπο ζπκθσλίαο

C-1

C
  άί



Πνηνηηθέο κεηαβιεηέο 
Γείθηεο θάππα

 Ο ππνινγηζκόο ηνπ δελ πξνϋπνζέηεη ηε γλώζε ηεο πξαγκαηηθήο 
ηηκήο ηνπ κεγέζνπο πνπ κεηξάηαη

 Σπλδέεη ην επίπεδν ηεο παξαηεξεζείζαο ζπκθσλίαο κε ην 
επίπεδν ηεο ηπραίαο ζπκθσλίαο θαη εθηηκά ηε κεηαβιεηόηεηα 
πνπ ππάξρεη ζε θάζε εμεηαζηή 

 Η κέγηζηε ηηκή ηνπ δείθηε θάππα είλαη 1 θαη αληηπξνζσπεύεη ηελ 
πιήξε ζπκθσλία

 Λακβάλεη ηελ ηηκή 0 αλ ππάξρεη κόλν ηπραία ζπκθσλία κεηαμύ 
ησλ εμεηαζηώλ

 Οη αξλεηηθέο ηηκέο είλαη καζεκαηηθά δπλαηόλ λα εκθαληζηνύλ 
αληηπξνζσπεύνληαο ζπκθσλία κηθξόηεξε από ηελ ηπραία, αιιά 
είλαη ζρεδόλ απίζαλν λα εκθαληζηνύλ ζηε ζπλήζε πξαθηηθή  



Τιμή ηοσ δείκηη κάππα Μέγεθος ηης ζσμθωνίας

0 Μηδενική

0 – 0,20 Φηωτή

0,21 – 0,40 Μικρή

0,41 – 0,60 Μέηρια

0,61 – 0,80 Σημανηική

0,81 - 1 Στεδόν πλήρης

Δξκελεία ηνπ δείθηε θάππα



Τα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο (ζεηηθήο ή αξλεηηθήο) 60 
αθηηλνγξαθηώλ, αλαθνξηθά κε ηνλ θαξθίλν ηνπ πλεύκνλα, από 

δύν αθηηλνιόγνπο κε πεξίπνπ ην ίδην επίπεδν γλώζεσλ 

1νο εμεηαζηήο

Θεηηθή 

αμηνιόγεζε 

Αξλεηηθή 
αμηνιόγεζε 

Σύλνιν 

2νο εμεηαζηήο

Θεηηθή 
αμηνιόγεζε 

11 3 14 (n1)

Αξλεηηθή 
αμηνιόγεζε 

11 35 46 (n2)

Σύλνιν 22 (n3) 38 (n4) 60 (n)



Τα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο (ζεηηθήο ή αξλεηηθήο) 

60 αθηηλνγξαθηώλ πνπ νθείινληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν 
ζηελ ηύρε 

1νο εμεηαζηήο

Θεηηθή 

αμηνιόγεζε 

Αξλεηηθή 
αμηνιόγεζε 

Σύλνιν 

2νο εμεηαζηήο

Θεηηθή 
αμηνιόγεζε 

5,13 8,87 14 (n1)

Αξλεηηθή 
αμηνιόγεζε 

16,87 29,13 46 (n2)

Σύλνιν 22 (n3) 38 (n4) 60 (n)
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Γείθηεο θάππα

 Οη δύν αθηηλνιόγνη ζπκθσλνύλ όηη νη 11 από ηηο 60 
αθηηλνγξαθίεο είλαη ζεηηθέο (ππνδειώλνληαο ηελ παξνπζία 
ηεο κειεηώκελεο πάζεζεο) θαη όηη νη 35 από ηηο 60 
αθηηλνγξαθίεο είλαη αξλεηηθέο (ππνδειώλνληαο ηελ απνπζία 
ηεο πάζεζεο)

 Ο=(11+35)/60=0,77

 C=(5,13+29,13)/60=0,57

47,0
57,01

57,077,0

C-1
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Σπζηεκαηηθά ζθάικαηα κέηξεζεο

 Δίλαη ε δηαθνξά κεηαμύ ηεο πξαγκαηηθήο 
ηηκήο κηαο κεηαβιεηήο θαη ηεο κέζεο 
εκπεηξηθήο ηηκήο πνπ πξνθύπηεη έπεηηα από 
έλαλ αξηζκό κεηξήζεσλ κε ηελ ίδηα 
κεζνδνινγία

 Απαηηείηαη είηε ε γλώζε ηεο πξαγκαηηθήο 
ηηκήο είηε ε ύπαξμε κηαο κεζόδνπ (κέζνδνο 
αλαθνξάο ή ρξπζόο θαλόλαο) πνπ ζεσξείηαη 
πσο κεηξά ηελ πξαγκαηηθή ηηκή 



Σπζηεκαηηθά ζθάικαηα κέηξεζεο

 Μέζνδνο αλαθνξάο ή, αιιηώο, ρξπζόο 
θαλόλαο (gold standard) είλαη ν όξνο πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη κηα 
κέζνδν, κηα δηαδηθαζία ή κηα κέηξεζε, ε 
νπνία κπνξεί (ή ζεσξείηαη θαηόπηλ 
ζπκθσλίαο όηη κπνξεί) λα κεηξά ηελ 
πξαγκαηηθή ηηκή

 Ο ρξπζόο θαλόλαο ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο 
γηα ηε ζύγθξηζε κηαο θαζηεξσκέλεο κεζόδνπ 
κε λέεο κεζόδνπο



Σπζηεκαηηθά ζθάικαηα κέηξεζεο

 Ο όξνο «κεξνιεςία» ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 
πεξηγξάςεη ηελ παξνπζία ζπζηεκαηηθώλ 
ζθαικάησλ, ελώ ε απνπζία ηνπο απνδίδεηαη κε 
ηνλ όξν «εγθπξόηεηα»

 Μηα νκάδα κεηξήζεσλ κπνξεί λα έρεη κεγάιε 
αθξίβεηα, αιιά λα απέρεη ζπζηεκαηηθά από ηελ 
πξαγκαηηθή ηηκή ή αθόκα λα έρεη πςειή 
εγθπξόηεηα, δειαδή νη κεηξήζεηο θαηά κέζν 
όξν λα κελ απέρνπλ από ηελ πξαγκαηηθή ηηκή, 
αιιά λα δηαθέξνπλ πνιύ κεηαμύ ηνπο, κε 
απνηέιεζκα ε αθξίβεηα ηεο κειέηεο λα είλαη 
κηθξή 



Σπζηεκαηηθά ζθάικαηα κέηξεζεο 
Πνζνηηθέο κεηαβιεηέο

 Η εθηίκεζε ηνπο γίλεηαη κε ηνπο παξαθάησ δείθηεο:

1. Η απόζηαζε ηεο κέζεο ηηκήο επαλεηιεκκέλσλ 
κεηξήζεσλ από ηελ πξαγκαηηθή ηηκή

2. Η πξνηππνπνηεκέλε κεξνιεςία (standardized bias), 
πνπ είλαη ν ιόγνο ηνπ πξνεγνύκελνπ δείθηε δηα ηεο 
ζηαζεξήο απόθιηζεο

3. Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ησλ «αηειώλ» ηηκώλ θαη 
ησλ πξαγκαηηθώλ ηηκώλ

4. Γηάθνξνη δείθηεο πξνθύπηνπλ από ηε δηαίξεζε 
(πξνηππνπνίεζε) ηνπ πξώηνπ δείθηε δηα ηεο κέζεο 
απόθιηζεο



Σπζηεκαηηθά ζθάικαηα κέηξεζεο 
Πνηνηηθέο κεηαβιεηέο

 Όηαλ νη πνηνηηθέο κεηαβιεηέο κπνξνύλ λα ιάβνπλ 
κόλν δπν δηαθνξεηηθέο ηηκέο (δηρνηόκεο κεηαβιεηέο), 
ηα κέηξα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 
ζπζηεκαηηθώλ ζθαικάησλ είλαη ηα εμήο:

1. Τν πνζνζηό ησλ αιεζώο ζεηηθώλ απνηειεζκάησλ κηαο 
δνθηκαζίαο ή, αιιηώο, επαηζζεζία

2. Τν πνζνζηό ησλ αιεζώο αξλεηηθώλ απνηειεζκάησλ 
κηαο δνθηκαζίαο ή, αιιηώο, εηδηθόηεηα

3. Ο ζεηηθόο ιόγνο πηζαλνθαλεηώλ

4. Ο αξλεηηθόο ιόγνο πηζαλνθαλεηώλ



Πηζαλνθάλεηεο

 Γηα κηα δηαγλσζηηθή δνθηκαζία, όπσο ε 
θπηηαξνινγηθή εμέηαζε θαηά 
Παπαληθνιάνπ, ην πνζνζηό ησλ αιεζώο 
ζεηηθώλ απνηειεζκάησλ είλαη ην 
πνζνζηό ησλ παζρόλησλ κε βάζε ηε 
ζεηηθή βηνςία (κέζνδνο αλαθνξάο) πνπ 
έρνπλ ηαπηόρξνλα ζεηηθή θαη ηελ 
θπηηαξνινγηθή εμέηαζε ή, απινύζηεξα, 
είλαη ην πνζνζηό ησλ παζρόλησλ πνπ 
έρνπλ ζεηηθή ηελ θπηηαξνινγηθή εμέηαζε 



Πάθηση
+ –

Δοκιμασία

+ (ΑΘ) (ΨΘ)

a b a+b

– c d c+d

(ΨΑ) (ΑΑ)

a+c b+d a+b+c+d

b: Ψεσδώς θετικά αποηελέζμαηα με βάζη ηη δοκιμαζία

a: Αληθώς θετικά αποηελέζμαηα με βάζη ηη δοκιμαζία

c: Ψεσδώς αρνητικά αποηελέζμαηα με βάζη ηη δοκιμαζία

d: Αληθώς αρνητικά αποηελέζμαηα με βάζη ηη δοκιμαζία



Πνζνζηό αιεζώο ζεηηθώλ 
απνηειεζκάησλ

 Ή, αιιηώο, λνζνινγηθή επαηζζεζία 
(sensitivity) κηαο δνθηκαζίαο

 Δθθξάδεη ην πνζνζηό ησλ παζρόλησλ από 
κηα ζπγθεθξηκέλε πάζεζε πνπ έρνπλ ζεηηθό 
ην απνηέιεζκα ηεο δνθηκαζίαο 

c










%



Πνζνζηό αιεζώο ζεηηθώλ 
απνηειεζκάησλ

 Δίλαη, νπζηαζηηθά, κηα δεζκεπκέλε 
πηζαλόηεηα, πνπ εθθξάδεη ηελ πηζαλόηεηα 
ηνπ ζεηηθνύ απνηειέζκαηνο ηεο δνθηκαζίαο, 
κε δεδνκέλν όηη ην άηνκν πάζρεη από ηε 

ζπγθεθξηκέλε πάζεζε πνπ δηεξεπλάηαη

   p%



Πνζνζηό αιεζώο αξλεηηθώλ 
απνηειεζκάησλ

 Ή, αιιηώο, λνζνινγηθή εηδηθόηεηα 
(specificity) κηαο δνθηκαζίαο

 Δθθξάδεη ην πνζνζηό ησλ κε παζρόλησλ 
από κηα ζπγθεθξηκέλε πάζεζε πνπ έρνπλ 
αξλεηηθό ην απνηέιεζκα ηεο δνθηκαζίαο

db

b







%



Πνζνζηό αιεζώο αξλεηηθώλ 
απνηειεζκάησλ

 Δίλαη δεζκεπκέλε πηζαλόηεηα, πνπ 
εθθξάδεη ηελ πηζαλόηεηα ηνπ αξλεηηθνύ 
απνηειέζκαηνο ηεο δνθηκαζίαο , κε 
δεδνκέλν όηη ην άηνκν δελ πάζρεη από ηε 
ζπγθεθξηκέλε πάζεζε 

   p%



Θεηηθόο ιόγνο πηζαλνθαλεηώλ

 Δίλαη ν ιόγνο ηνπ πνζνζηνύ ησλ αιεζώο ζεηηθώλ 
απνηειεζκάησλ δηα ηνπ πνζνζηνύ ησλ ςεπδώο 
ζεηηθώλ απνηειεζκάησλ κηαο δνθηκαζίαο

 Δθθξάδεη ηνλ αξηζκό ησλ θνξώλ πνπ είλαη 
ζπρλόηεξν ην ζεηηθό απνηέιεζκα κηαο δνθηκαζίαο 
ζηνπο πάζρνληεο ζε ζρέζε κε ηνπο κε πάζρνληεο 
από κηα ζπγθεθξηκέλε πάζεζε

 Λακβάλεη ηηκέο από 0 (όηαλ ην πνζνζηό ησλ 
αιεζώο ζεηηθώλ απνηειεζκάησλ είλαη ίζν κε 0) έσο 
άπεηξν (όηαλ ην πνζνζηό ησλ αιεζώο αξλεηηθώλ 
απνηειεζκάησλ ηείλεη πξνο ηε κνλάδα)



Αξλεηηθόο ιόγνο πηζαλνθαλεηώλ

 Δίλαη ν ιόγνο ηνπ πνζνζηνύ ησλ ςεπδώο αξλεηηθώλ 
απνηειεζκάησλ δηα ηνπ πνζνζηνύ ησλ αιεζώο 
αξλεηηθώλ απνηειεζκάησλ κηαο δνθηκαζίαο 

 Δθθξάδεη ηνλ αξηζκό ησλ θνξώλ πνπ είλαη ζπρλόηεξν 
ην αξλεηηθό απνηέιεζκα κηαο δνθηκαζίαο ζηνπο κε 
πάζρνληεο ζε ζρέζε κε ηνπο πάζρνληεο από κηα 
ζπγθεθξηκέλε πάζεζε 

 Λακβάλεη ηηκέο από 0 (όηαλ ην πνζνζηό ησλ αιεζώο 
ζεηηθώλ απνηειεζκάησλ είλαη ίζν κε 1) έσο άπεηξν 
(όηαλ ην πνζνζηό ησλ αιεζώο αξλεηηθώλ 
απνηειεζκάησλ πιεζηάδεη ην κεδέλ) 



Πηζαλνθάλεηεο 

Στρεπτοκοκκική κσνάγτη

+ –

+ 27 20 47

Καλλιέργεια 
υαρσγγικού 
επιτρίσματος 

a b a+b

– c d c+d

3 46 49

a+c b+d a+b+c+d

30 66 96



Πηζαλνθάλεηεο



Θεηηθόο ιόγνο πηζαλνθαλεηώλ

 Δίλαη ίζνο κε 3, πνπ ζεκαίλεη όηη ην ζεηηθό 
απνηέιεζκα ηεο θαιιηέξγεηαο είλαη ηξεηο 
θνξέο πην ζπρλό ζηνπο πάζρνληεο ζε 
ζρέζε κε ηνπο κε πάζρνληεο από 
ζηξεπηνθνθθηθή θπλάγρε



Αξλεηηθόο ιόγνο πηζαλνθαλεηώλ

 Δίλαη ίζνο κε 0,14, πνπ ζεκαίλεη όηη ην 
αξλεηηθό απνηέιεζκα ηεο θαιιηέξγεηαο είλαη 
7 θνξέο πην ζπρλό ζηνπο κε πάζρνληεο ζε 
ζρέζε κε ηνπο πάζρνληεο από 
ζηξεπηνθνθθηθή θπλάγρε



Καιιηέξγεηα ή ηαρεία δνθηκαζία γηα ηε 
δηάγλσζε ζηξεπηνθνθθηθήο θπλάγρεο;

Καιιηέξγεηα Ταρεία δνθηκαζία

Χξόλνο 1-2 εκέξεο 10-20 ιεπηά

Κόζηνο 2-40 επξώ 4-16 επξώ

Χώξνο Δξγαζηήξην  Ιαηξείν 

%ΑΘ 90 80

%ΑΑ 99 98

L 90 40

ι 0,1 (ή 10) 0,2 (ή 5)

Αλακελόκελε πιεξνθνξηαθή αμία 382 263

Γπλεηηθό εύξνο πιεξνθνξίαο 680 529



Κακπύιε ROC

(receiver operating characteristics curve, 
θακπύιε ιεηηνπξγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ)



Γηαρσξηζηηθό όξην
Γιατωριζηικό όριο % ΑΘ 1 - % ΑΑ=%ΨΘ %ΑΑ

2 100 100 0

23 99,1 32,3 67,7

63 93,5 12,3 87,7

103 80,4 6,2 93,8

143 67,4 2,3 97,7

183 58,3 2,3 97,7

223 50,0 1,5 98,5

263 42,2 0,8 99,2

303 36,5 0 100

343 28,3 0 100

383 21,7 0 100

423 18,7 0 100

462 15,2 0 100

482 0 0 100



Κακπύιε ROC

 Η θακπύιε ROC εθθξάδεη ηε ζρέζε κεηαμύ ηνπ πνζνζηνύ 
ησλ αιεζώο ζεηηθώλ θαη ηνπ πνζνζηνύ ςεπδώο ζεηηθώλ 
απνηειεζκάησλ ηεο δηαγλσζηηθήο δνθηκαζίαο, θαζώο 
κεηαβάιιεηαη πξννδεπηηθά πξνο κηα θαηεύζπλζε ην 
δηαρσξηζηηθό όξην απηήο

 Σε θάζε ζεκείν ηεο θακπύιεο ROC αληηζηνηρεί έλα δεύγνο 
πνζνζηώλ αιεζώο ζεηηθώλ θαη ςεπδώο ζεηηθώλ 
απνηειεζκάησλ

 Ο ιόγνο ηνπ πνζνζηνύ ησλ αιεζώο ζεηηθώλ πξνο ην 
πνζνζηό ησλ ςεπδώο ζεηηθώλ απνηειεζκάησλ νλνκάδεηαη 
ζεηηθόο ιόγνο πηζαλνθαλεηώλ

 Έηζη, ζε θάζε δηαρσξηζηηθό όξην αληηζηνηρεί θαη έλαο ζεηηθόο 
ιόγνο πηζαλνθαλεηώλ



Γηαρσξηζηηθό όξην

 Γηα ηε κεηαηξνπή κηαο πνζνηηθήο κεηαβιεηήο ζε πνηνηηθή 
επηιέγεηαη ζηελ θιίκαθα κέηξεζεο έλα ζεκείν, πέξαλ ηνπ 
νπνίνπ νη ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο (ή, θαιύηεξα, ηα 
απνηειέζκαηα κηαο δνθηκαζίαο) ζεσξνύληαη «ζεηηθέο» ή 
«παζνινγηθέο» θαη θάησ ηνπ νπνίνπ νη ηηκέο ζεσξνύληαη 
«αξλεηηθέο» ή «θπζηνινγηθέο»

 Η επηινγή ηεο ζέζεο ηνπ ζεκείνπ είλαη θξίζηκεο 
ζεκαζίαο, θαζώο θαζνξίδεη ηε δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ηεο 
δνθηκαζίαο, δειαδή ηελ ηθαλόηεηά ηεο λα δηαθξίλεη ηα 
άηνκα ζε πάζρνληεο θαη κε από ηελ ππό δηεξεύλεζε 
πάζεζε

 Τν ζεκείν απηό θαιείηαη δηαρσξηζηηθό όξην θαη κπνξεί λα 
κεηαβιεζεί 



Κακπύιε ROC



Κακπύιε ROC



Σύγθξηζε θακππιώλ ROC

Γοκιμαζία Α
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Η διαγνωζηική δοκιμαζία Α είναι καλύηεπη



Σύγθξηζε θακππιώλ ROC

 Τν εκβαδόλ ηεο επηθάλεηαο πνπ πεξηθιείεηαη 
από ηελ θακπύιε ROC πνπ αθνξά ηε δνθηκαζία 
Α είλαη ίζν κε 0,93, ελώ ην εκβαδόλ ηεο 
επηθάλεηαο πνπ πεξηθιείεηαη από ηελ θακπύιε 
ROC πνπ αθνξά ηε δνθηκαζία Β είλαη ίζν κε 
0,72 

 Δπνκέλσο, ε δνθηκαζία Α έρεη θαιύηεξε 
δηαγλσζηηθή αμία ζε ζρέζε κε ηε δνθηκαζία Β



Θεηικό αποηέλεζμα δοκιμαζίας

Διαχωριστικό όριο

Αρνηηικό αποηέλεζμα δοκιμαζίας

%ΑΘ=100%

%ΑΑ=100%

Πάζσονηερ 
(γκπι καμπύλη)

Μη πάζσονηερ 
(μπλε καμπύλη)

%ΨΑ=0%

%ΨΘ=0%

Διαχωριστικό όριο

%ΑΑ=100%

%ΨΑ=0%

Διαχωριστικό όριο

%ΑΑ=100%

%ΑΘ=100%

%ΨΑ=0%

Διαχωριστικό όριο

%ΑΑ=100%

%ΨΘ=0%

%ΑΘ=100%

%ΨΑ=0%

Διαχωριστικό όριο

%ΑΑ=100%



Μη πάζσονηερ 
(μπλε καμπύλη)

Πάζσονηερ 
(γκπι καμπύλη)

Θεηικό αποηέλεζμα δοκιμαζίας

Διαχωριστικό όριο

Αρνηηικό αποηέλεζμα δοκιμαζίας

%ΑΘ<100%%ΑΑ<100%

%ΨΑ>0% %ΨΘ>0%

%ΨΘ

%ΑΘ%ΑΑ

%ΨΑ

Διαχωριστικό όριο

%ΑΑ<100%

%ΨΑ>0%

Διαχωριστικό όριο

%ΑΑ<100%

%ΑΑ

%ΨΑ>0%

Διαχωριστικό όριο

%ΑΑ<100%

%ΨΑ

%ΑΑ

%ΨΑ>0%

Διαχωριστικό όριο

%ΑΑ<100%

%ΑΘ

%ΨΑ

%ΑΑ

%ΨΑ>0%

Διαχωριστικό όριο

%ΑΑ<100%

%ΨΘ

%ΑΘ

%ΨΑ

%ΑΑ

%ΨΑ>0%

Διαχωριστικό όριο

%ΑΑ<100%

%ΨΘ>0%

%ΨΘ

%ΑΘ

%ΨΑ

%ΑΑ

%ΨΑ>0%

Διαχωριστικό όριο

%ΑΑ<100% %ΑΘ<100%

%ΨΘ>0%

%ΨΘ

%ΑΘ

%ΨΑ

%ΑΑ

%ΨΑ>0%

Διαχωριστικό όριο

%ΑΑ<100%



Μεηαηόπιζη ηος ΔΟ ππορ ηα δεξιά: 

• αςξάνει ηο %ΨΑ αποηελεζμάηων

• μειώνει ηο %ΨΘ αποηελεζμάηων

• μειώνει ηο %ΑΘ αποηελεζμάηων

• αςξάνει ηο %ΑΑ αποηελεζμάηων



Μεηαηόπιζη ηος ΔΟ ππορ ηα απιζηεπά: 

• μειώνει ηο %ΨΑ αποηελεζμάηων

• αςξάνει ηο %ΨΘ αποηελεζμάηων

• αςξάνει ηο %ΑΘ αποηελεζμάηων

• μειώνει ηο %ΑΑ αποηελεζμάηων


