
Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής 

 

Τίτλος: Model Selection in Generalized ROC studies. 

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 
 

Ο ρόλος της βιοστατιστικής καθώς και η σημασία της στις κλινικές μελέτες 

εμφανίστηκε τον 17ο αιώνα περίπου, κάνοντας την αναγκαία όσο περνούν τα χρόνια, 

τόσο για την διόρθωση σφαλμάτων που τυχόν υπήρχαν από τους ερευνητές, όσο και 

για την διαγνωστική ιατρική.  Οι τελευταίες εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο μετά από 

την εμφάνιση και του νέου κορωνοïού (COVID-19) έφεραν στην επιφάνεια για μία 

ακόμη φορά την ανάγκη της χρήσης βιοστατιστικής για την ανάπτυξη νέων 

στατιστικών μεθόδων για την άμεση αλλά και αποτελεσματική αντιμετώπιση 

ασθενειών που προσβάλλουν το γενικό πληθυσμό. Ένα από τα ζητήματα που έχουν 

απασχολήσει την επιστημονική κοινότητα αφορά τους διαγνωστικούς ελέγχους. Οι 

διαγνωστικοί έλεγχοι χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο, την ανίχνευση αλλά και την 

παρακολούθηση ασθενειών φανερώνοντας έτσι τον κύριο ρόλο που έχουν στις 

αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται για την υγεία. Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι η 

έγκαιρη διάγνωση μπορεί να επιφέρει αντιμετώπιση ή και θεραπεία οποιασδήποτε 

νόσου με μεγαλύτερη επιτυχία μέσα από ελέγχους που βοηθούν στην κατανόηση του 

μηχανισμού και της φύσης μιας νόσου. Επίσης η συλλογή αυτών των πληροφοριών 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της υγείας του γενικού πληθυσμού. Με 

αυτόν τον τρόπο γίνεται εμφανής η ανάγκη για εύρεση μεθόδων που θα εξασφαλίσουν 

την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και της έρευνας, καθώς και την θέσπιση ενός 

θεωρητικού πλαισίου για την σωστή ερμηνεία των αποτελεσμάτων.  

Αυτή  η ερευνητική πρόταση εστιάζει την προσοχή της στην αποτελεσματικότητα της 

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 Receiver Operating Characteristic (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. Γενικεύσεις των ROC καμπυλών παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα 

τελευταία χρόνια. Μία γενίκευση  αφορά στην ταξινόμηση σε πάνω από δύο 

κατηγορίες, για παράδειγμα (υγιείς, στάδιο 1, στάδιο 2, στάδιο 3). Μία περαιτέρω 

γενίκευση αφορά την αξιολόγηση διαγνωστικών ελέγχων με δύο ή παραπάνω 

κατηγορίες και λαμβάνει υπόψη της τα κόστη λάθος ταξινόμησης (misclassification 

costs). Κατά την τελευταία εικοσαετία έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι που καταπιάνονται 

με το γενικότερο πρόβλημα των 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 παραμετρικών και ημι-παραμετρικών μοντέλων για γενικές μελέτες 

ROC (με πολλαπλές κατηγορίες ασθένειας) υπό την παρουσία συμμεταβλητών. 

(2) Εκτίμηση κανόνων απόφασης όπου θα λαμβάνεται υπόψη το κόστος λάθος 

ταξινόμησης. 

(3) Εξέταση συνεχών και διακριτών κατανομών όσον αφορά την κατανομή του marker. 

(4) Επιλογή Μοντέλου. 
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