
Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής 

 

Τίτλος: The Assesment of Diagnostic Accuracy Using Standard And Non-Standard 

Measures. 

Χρονική Διάρκεια Ερευνητικού Έργου : Από σαράντα οκτώ (48) έως εβδομήντα δύο 

(72) μήνες. 

1 έτος,  Επισκόπηση βιβλιογραφίας και αναλυτική διερεύνηση νέων τεχνικών στις Roc 

καμπύλες.  

2 έτος,  Ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών.  

3 έτος, Σύγκριση των προτεινομένων μεθοδολογιών με τις ήδη υπάρχουσες. 

(simulation studies και εφαρμογές σε πραγματικά δεδομένα. Έναρξη συγγραφής  

επιστημονικών άρθρων ). 

4 έτος, Δημοσιεύσεις και περάτωση διδακτορικής διατριβής .  

 

Αντικείμενο και Στόχοι του Προτεινόμενου Έργου 
 

Κατά τα τελευταία σαράντα, μια πλειάδα ερευνών που πραγματοποιήθηκαν πάνω σε 

θέματα που αφορούν στη βιοστατιστική, συντέλεσαν στην ανάπτυξη νέων στατιστικών 

μεθόδων. Η πορεία που ακολούθησαν οι ερευνητές, τα σφάλματα στα οποία υπέπεσαν 

και η ανάγκη διόρθωσης τους, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στον επαναπροσδιορισμό της 

οπτικής της διαγνωστικής ιατρικής. Ένα από τα ζητήματα που απασχόλησαν την 

επιστημονική κοινότητα ήταν οι διαγνωστικοί έλεγχοι, ο ρόλος των οποίων είναι 

κυρίαρχος στις αποφάσεις που λαμβάνονται για την μέριμνα υγείας. Οι ειδικοί 

διαπίστωσαν ότι μέσα από τους ελέγχους αυτούς μπορούσαν να κατανοήσουν το 

μηχανισμό και τη φύση μιας νόσου , να συλλέξουν πληροφορίες για τους ασθενείς και 

να επηρεάσουν τελικά τους ασφαλιστικούς φορείς προς όφελος του κοινωνικού 

συνόλου. Η διαπίστωση αυτή προσανατόλισε τις έρευνες τόσο στην εύρεση μεθόδων 

που θα εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα των ελέγχων όσο και στη διαμόρφωση 

ενός θεωρητικού πλαισίου για τη σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων των ελέγχων.  

Αυτή  η ερευνητική πρόταση εστιάζει την προσοχή της στην αποτελεσματικότητα 

διαγνωστικής ακρίβειας. Το κατεξοχήν εργαλείο που χρησιμοποιείται στην 

αξιολόγηση διαγνωστικών ελέγχων και που καταλήγει στην ταξινόμηση ατόμων σε 

ένα από τα στάδια μιας ασθένειας είναι oι ROC καμπύλες. Αυτές αρχικά 

χρησιμοποιήθηκαν στην ανίχνευση σήματος (signal detection) (Green And Swets 

1966). Ο Lusted (1971) εισήγαγε στην διαγνωστική ιατρική μια μέθοδό περιγραφής 

της εγγενούς ακρίβειας ενός ελέγχου, η οποία υπερνικά το πρόβλημα λαμβάνοντας 

υπόψη όλα τα πιθανά σημεία απόφασης. Για περεταίρω πληροφορίες μπορεί κανείς 

να διαβάσει τα άρθρα των Zhou et al. (2002) and Pepe (2003). Μαθηματικά η 

κλασσική Roc καμπύλη περιέχει όλη την πληροφορία που χρειάζεται κανείς για την 

σύγκριση 2 κατανομών . Το εμβαδόν κάτω από την καμπύλη (AUC) είναι το πιο 

ευρέως διαδεδομένο περιληπτικό μέτρο που χρησιμοποιείται στους διαγνωστικούς 



ελέγχους και είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον έλεγχο Wilcoxon Rank Sum. Αν και 

συνήθως η Roc αφορά στην ταξινόμηση σε μια από 2 κατηγορίες (υγιής, ασθενής ) , 

την τελευταία εικοσαετία έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι που καταπιάνονται με το 

γενικότερο πρόβλημα πολλαπλών κατηγοριών (Nakas 2004). Επίσης συνεχίζεται η 

ανάπτυξη νέων μεθόδων που συνδέουν την ακρίβεια ενός διαγνωστικού ελέγχου με 

συμμεταβλητές. 

Οι στόχοι αυτού του έργου είναι οι εξής: 

(1) Ανάπτυξη νέων μέτρων αξιολόγησης διαγνωστικών ελέγχων βασισμένα σε Φ-

Divergences. (2) Εκτίμηση της ROC καμπύλης και των μέτρων αξιολόγησης όταν οι 

τιμές του διαγνωστικού ελέγχου ή/και των συμμεταβλητών είναι λογοκριμένες. (3) 

Νέες μέθοδοι συνδυασμών πολλαπλών διαγνωστικών ελέγχων. (4) Bayesian μέθοδοι 

εκτίμησης των ROC και των μέτρων αξιολόγησης. (5) Λήψη αποφάσεων μέσω ROC 

ανάλυσης με την χρήση κόστους λάθους ταξινόμησης. 
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