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Διάγπαμμα Παποςζίαζηρ

• Φςζιολογικέρ ηιμέρ εξεηάζευν + ζηαηιζηικά 

ζημανηική διαθοπά + καθοπιζμόρ οπίυν 

θςζιολογικών ηιμών

• Καθοπιζμόρ όσι ηηρ διάγνυζηρ αλλά ηηρ 

πιθανόηηηαρ ύπαπξηρ νόζος ππο και μεηά 

μια εξέηαζη

• Καθοπιζμόρ θεπαπεςηικών οπίυν και 

επιλογή διαγνυζηικών εξεηάζευν για  

λήτη θεπαπεςηικών αποθάζευν

(threshold analysis)







“BAD NEWS”

Οι «θςζιολογικέρ» 

ηιμέρ δεν είναι 

ζηαθεπέρ και 

αμεηάβληηερ !!!



1. ΕΤΑΙΘΗΙΑ

2. ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ

3. ΘΕΣΙΚΗ ΠΡΟΓΝΧΣΙΚΗ ΑΞΙΑ

4. ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΠΡΟΓΝΧΣΙΚΗ ΑΞΙΑ

Refine 

the probability 

of disease



ςνοπηικά
• Δςαιζθηζία = πιθανόηηηα να είναι θεηική 

μια εξέηαζη εάν πάζσει ο αζθενήρ

• Διδικόηηηα = πιθανόηηηα να είναι απνηηική 
μια εξέηαζη εάν ΓΔΝ πάζσει ο αζθενήρ

• Θεηική ππογνυζηική αξία = πιθανόηηηα 
να πάζσει όποιορ έσει μια θεηική εξέηαζη

• Απνηηική ππογνυζηική αξία = πιθανόηηηα 
να είναι ςγιήρ όποιορ έσει απνηηική εξέηαζη

ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ 2 ΕΝΝΟΙΧΝ ακόμα:

1.σεηικήρ Πιθανόηηηαρ μεηά μια εξέηαζη

2.σεηικού Κινδύνος 



Σπόπορ ςπολογιζμού: «WOWO»

= With Over WithOut

Σσεηική πιθανόηηηα ηος αποηελέζμαηορ ενόρ 
test (θεηικού ή απνηηικού)

% αηόμυν ΜΕ αζθένεια

LR+ ή LR- = -------------------------------------

% αηόμυν ΥΧΡΙ αζθένεια

Likelihood ratio 

σεηική Πιθανόηηηα



Εννοια ηηρ σεηικήρ Πιθανόηηηαρ

• ε ηη βαζκό κεηαβάιιεηαη ε πηζαλόηεηα 

λα ηζρύεη ε αξρηθή ππόζεζε ή δηάγλωζε 

– (π.ρ. ν αζζελήο έρεη πλεπκνληθή εκβνιή)

κεηά ην απνηέιεζκα κηαο εμέηαζεο 

• = πόζν πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν πηζαλό 

είλαη λα ηζρύεη ε αξρηθή ππόζεζε κεηά 

ην (+) ή (-) απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο

(πόζν πεξηζζόηεξν: Σν LR εθθξάδεηαη 

ζαλ ζπληειεζηήο >1 ή <1 π.ρ. LR =2 ή 0,5) 



ΝΟΜΗΜΑ ζε ΠΗΣΑ

• Πνζνζηό Πίηαο =1/4

• Τπόινηπν =3/4

• Πηζαλόηεηα λα ζπκβεί 

p = ¼ (= 0,25)

• Πηζαλόηεηα λα κε 

ζπκβεί 1-p = 3/4

p 1/4

Odds =   ------ = ----- = 0.33

1-p 3/4

Odds ratio ή “σεηικόρ Κίνδςνορ”
(πιθανόηηηα να ιζσύει / να μην ιζσύει κάηι)



Odds ratio = ρεηηθόο Κίλδπλνο

Σπόπορ ςπολογιζμού: 

Πιθανόηηηα NA ιζσύει κάηι

Odds Ratio = ------------------------------------

Πιθανόηηηα NA MHΝ ιζσύει
.

ημαζία ζηην κλινική ππάξη
.

Απσική πιθανόηηηα => Odds ππιν 

Odds ππιν x LR1 x LR2 x LR3 = Odds μεηά

=> μεηά ηιρ εξεηάζειρ πιθανόηηηα 



Odds

LR = --------------------

Odds + 1

LR

Odds = ---------------------------

1 - LR

Μαθημαηική ζσέζη μεηαξύ

Odds ratio θαη Likelihood ratio



Τι πιθανολογούμε ππιν + εςπήμαηα 

εξεηάζεων = ηι πιθανολογούμε μεηά

• Η κςπία ΒΚ, 50σπονη ςπάλληλορ πος είναι 

καπνίζηπια  (50-πακέηα-έηη) έπσεηαι ζηο ΤΔΠ και 

αναθέπει οξεία έναπξη δύζπνοιαρ και ένα 

αζαθέρ θυπακικό άλγορ πος άπσιζε 30 λεπηά 

μεηά ηην καηανάλυζη ενόρ ταπιού.

• Με βάζη αςηέρ ηιρ πληποθοπίερ, ποιερ είναι οι 

πένηε πιο πιθανέρ διαγνώζειρ ζηη λίζηα ηηρ 

διαθοπικήρ ζαρ διάγνυζηρ;



Τι πιθανολογούμε ππιν + εςπήμαηα 

εξεηάζεων = ηι πιθανολογούμε μεηά

• Ιζηοπικό 

• Αέπια αίμαηορ PaO2 = 70 mm Hg

• ΗΚΓ = S1Q3T3 + strain δεξιάρ κοιλίαρ

• Σπινθηπογπάθημα αεπιζμού αιμάηυζηρ = 
(πιθανόηηηα α, β, γ)

Ποιά η πιθανόηηηα Πνεςμονικήρ Δμβολήρ απσικά 
και μεηά από κάθε αποηέλεζμα ?



• Γνθηκαζία                    LR

• PaO2 <90 mmHg ~2 

• S1Q3T3 & RBBB ζηο ΗΚΓ           ~1 

• Υακειήο Πηζαλόηεηαο 

πηλζεξνγξάθεκα αηκάηωζεο

Σειηθά ηη πηζαλόηεηα έρεη ε αζζελήο λα 

πάζρεη από πλεπκνληθή εκβνιή ;



Πίνακας 1-2. Σύγκριση της κατηγορίας αποτελεσμάτων τοσ 

σπινθηρογραυήματος  V/Q σε στέση με αποσσία ή παροσσία ΠΕ 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΥΕΣΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΑ 

Αποτέλεσμα

(Θετικό/Αρνητικό)

Παροσσία ΠΕ 

(ΝΑΙ)

Αποσσία ΠΕ 

(ΟΧΙ)

Υψηλή Πιθανόηηηα 102 14

Ενδιάμεζη 

Πιθανόηηηα

105 217

Χαμηλή Πιθανόηηηα 39 273

Φυζιολογικό ή 

ζχεδόν κθ

5 126

Σύνολο 251 630

102/251

------------ = 18.3 
14/630

105/251

------------ = 1.2 
217/630

39/251

------------ = 0.4 
273/630

5/251

------------ = 0.1 
126/630

LRs

Μειέηε PIOPED



• Γνθηκαζία                    LR

• PaO2 <90 mmHg ~2 

• S1Q3T3 & RBBB ζηο ΗΚΓ           ~1 

• Υακειήο Πηζαλόηεηαο 

πηλζεξνγξάθεκα αηκάηωζεο ~18  0.4

Πιθανόηηηα ππιν 50% ή 20%

Odds x LR1 x LR2 x LR3 =

1(0.25) x 2 x 1 x 0.4 = Odds κεηά 0.8 (0.2)

Πηζαλόηεηα 0.8/1.8 (0.2/1.2) = 44 % (16%)

Σειηθά ηη πηζαλόηεηα έρεη ε αζζελήο λα 

πάζρεη από πλεπκνληθή εκβνιή ;



Πξν 
δνθηκαζίαο 

Odds

Odds X LRs 

(ζρεηηθέο 
πηζαλόηεηεο)

Μεηά 
δνθηκαζία 

Odds

Μεηά 
δνθηκαζία 
Πηζαλόηεηα

Πξν 
δνθηκαζίαο 
Πηζαλόηεηα



Διάγπαμμα Παποςζίαζηρ

• Φςζιολογικέρ ηιμέρ εξεηάζευν + ζηαηιζηικά 

ζημανηική διαθοπά + καθοπιζμόρ οπίυν 

θςζιολογικών ηιμών

• Καθοπιζμόρ όσι ηηρ διάγνυζηρ αλλά ηηρ 

πιθανόηηηαρ ύπαπξηρ νόζος ππο και μεηά 

μια εξέηαζη

• Καθοπιζμόρ θεπαπεςηικών οπίυν και 

επιλογή διαγνυζηικών εξεηάζευν για  

λήτη θεπαπεςηικών αποθάζευν

(threshold analysis)



ΓΗΑΣΗ “threshold analysis” ?

• Πνιιέο δηαγλώζεηο δελ ηίζεληαη κε πιήξε 

βεβαηόηεηα, ελώ όιεο νη ζεξαπείεο 

ζπλδένληαη κε θηλδύλνπο. 

• Πξέπεη λα θαζνξίζνπκε: ηε ρξεζηκόηεηα 

κηαο Α ζε ζρέζε κε κηα Β ζεξαπεία 

γηα δεδνκέλε πηζαλόηεηα λόζνπ 

(θαη δεδνκέλε πηζαλόηεηα παξελεξγεηώλ)    

ζηνλ ζπγθεθξηκέλν αζζελή.

ΣΕΚΜΗΡΙΧΜΕΝΗ ΙΑΣΡΙΚΗ:

Διαγνυζηικά και θεπαπεςηικά όπια 

(threshold analysis)
VAP



ΟΥΗ 

ζεξαπεία

Θεξαπεία

Δπηβίωζε από ηε λόζν κε ζεξαπεία

ΚΟΜΒΟ ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑΚΟΜΒΟ ΑΠΟΦΑΖ

Δπηβίωζε από ζεξαπεία ρωξίο λόζν

Δπηβίωζε από ηε λόζν ρωξίο ζεξαπεία

Δπηβίωζε ρωξίο λόζν θαη ρωξίο ζεξαπεία

p

p

1- p

1- p
M

L

K

J

Πηζαλή 

Nόζνο Υ

Folding back 

calculation

Υξεζηκόηεηα (Utility)

θάζε θιάδνπ
Αξιολόγηζη 

σπηζιμόηηηαρ 

θεπαπεςηικών 

επιλογών



Kαθοπιζμόρ σπηζιμόηηηαρ (ή utility) 

ηυν κλάδυν Θεπαπεία και Μη-θεπαπεία

Δθαξκνγή ηνπ παιίλδξνκνπ ππνινγηζκνύ ή 

folding back (πξβι θαη θείκελν):

• Υξεζηκόηεηα (utility) ηνπ θιάδνπ Θεξαπεία   

=  pJ + (1 - p)K, 

ην νπνίν ηζνύηαη κε p(J - K) + K. 

• Υξεζηκόηεηα (utility) θιάδνπ Με-ζεξαπεία    

=  pL + (1 - p)M, 

ην νπνίν ηζνύηαη κε p(L - M) + M.

όπος p= πιθανόηηηα νόζος

J,K,L,M=σπηζιμόηηηερ θεπαπεςηικών επιλογών



Utility 

ζεξαπείαο

Υ = p(J-K)+ K



Utility κε 

ζεξαπείαο

Υ = p(L-M)+ M

Utiliy 

ζεξαπείαο

Υ = p(J-K)+ K



Με ζεξαπεία

Υ = p(L-M)+ M

ζεξαπεία

Υ = p(J-K)+ K



Αληηκεηώπηζε πηζαλήο ζθωιεθνεηδίηηδαο:

«data and Guidelines for USA»

Για να γίνει ηο θεπαπεςηικό όπιο εθαπμόζιμο ζηην ιαηπική 
ππάξη ηυν ΗΠΑ, βπίζκοςμε ζηη βιβλιογπαθία ηα ζσεηικά 
ποζοζηά θνηζιμόηηηαρ [3].

• Φειποςπγική θνηζιμόηηηα οξείαρ ζκυληκοειδίηιδαρ 

0.24%
• Φειποςπγική θνηζιμόηηηα ζε αζθενή συπίρ ζκυληκοειδίηιδα 

0,14%
• Θνηζιμόηηηα αζθενών πος επιζηπέθοςν ζηο ζπίηι και 

ςποβάλλονηαι απγόηεπα ζηη σειποςπγική επέμβαζη λόγυ 
διάηπηζηρ (ςποθέηοςμε όηι όλοι αςηοί οι αζθενείρ θα είναι 
ζε θέζη να επιζηπέτοςν ζηο νοζοκομείο) είναι 

1,66%



Η αναμενόμενη σπηζιμόηηηα ηων 

λοιπών εκβάζεων είναι:

• Η σπηζιμόηηηα (utility) ηηρ επιβίυζηρ είναι 1. 

• J = Η πιθανόηηηα επιβίυζηρ μεηά ηην επέμβαζη 

0.9976 (0.24% =24/10000).

• K = Η πιθανόηηηα επιβίυζηρ μεηά ηην επέμβαζη 

συπίρ νόζο 0.9986 (0.14% =14/10000).

• L = Η πιθανόηηηα επιβίυζηρ μεηά ηην επέμβαζη 

ζε 2ο σπόνο 0.9834 (1.66% =166/10000).

• Μ = Η πιθανόηηηα επιβίυζηρ συπίρ νόζο και 

συπίρ να ςποβληθεί ζε σειποςπγείο

1.0000



Αληηκεηώπηζε πηζαλήο ζθωιεθνεηδίηηδαο:

«data and Guidelines for USA»



Θα αλλάξει η «Ψ» διαγνωζηική εξέηαζη 

ηην ιαηπική μος 

διάγνωζη ή ηη 

θεπαπεςηική μος 

παπέμβαζη;



ΣΕΚΜΗΡΙΧΜΕΝΗ ΙΑΣΡΙΚΗ:Υ

Καθοπιζμόρ ανώηεπος + καηώηεπος διαγνυζηικού οπίος 

για επιλογή μιαρ εξέηαζηρ Φ με γνυζηά LR(+) και LR(-)

και Rx ανάλογα με ηην πιθανόηηηα νόζος Ρ)

TU = 

(>70%)

TL= 

(<20%)

Rx 

Rx P = ??

p΄ = 

?? %

p΄ = 

?? %

LR (-) ?

LR (+) ?



ΣΕΚΜΗΡΙΧΜΕΝΗ ΙΑΣΡΙΚΗ:

Υπηζιμόηηηα απλήρ ακηινογπαθίαρ κοιλίαρ 

ζε ςποτία ζκυληκοειδίηιδαρ

P=

25%

Rx = 

9,0%

LR(-) = 0.67 

18%

LR(+) = 4,0

57%



ΣΕΚΜΗΡΙΧΜΕΝΗ ΙΑΣΡΙΚΗ:

Καθοπιζμόρ ηυν TL και TU

για ακηινογραθία κοιλίας ζε σποψία ζκωληκοειδίηιδας

P = 25%

Rx = 

9,0%

LR(-) 0,67

18%

LR(+) = 4,0

57%

TL

2,4%

TU

13%

TU = Rx / LR (- ) 

TL = Rx / LR (+)



ΣΕΚΜΗΡΙΧΜΕΝΗ ΙΑΣΡΙΚΗ:

Καθοπιζμόρ ηυν TL και TU

για ηο ςπεπησογπάθημα κοιλίαρ

P= 25%

Rx = 

9,0%

LR(-) 0,13

4%

LR(+) 29

95%

TL

0,34%

TU

43%

TU = Rx / LR (- ) 

TL = Rx / LR (+)



NO tt

YES

DO 

the Test 



Evidence Based Medicine 
Ανηί για θςζιολογικέρ ή μη ηιμέρ και εξεηάζειρ  

Διαγνωζηικά και Θεπαπεςηικά όπια

δηλαδή

από ηη «νοζολογική λογική» αναγνώπιζηρ νόζων

ζηον καθοπιζμό ανηιμεηώπιζηρ με ζηάθμιζη:

πιθανόηηηαρ Ρ μιαρ νόζος Υ - διαγνωζηικήρ αξίαρ 

δοκιμαζίαρ Φ - σπηζιμόηηηαρ θεπαπείαρ Χ



ΕΤΥΑΡΙΣΧ 

για ηην 

πποζοσή ζαρ



Extra Slides



Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο, ην Γηαδίθηπν 

θαη ν Τπνινγηζκόο Πηζαλόηεηαο

• Γηάθνξνη ηύπνη ηαηξηθώλ δηαγλωζηηθώλ πξνγξακκάηωλ

• Παξαγωγή κηαο ιίζηαο δηαθνξηθώλ δηαγλώζεωλ θαη 
ππνινγηζκόο πηζαλόηεηαο ηεο αζζέλεηαο γηα αζζελείο 
πνπ βιέπεη ν γηαηξόο ζην γξαθείν ή ζην λνζνθνκείν. 

• Σα δεκνθηιέζηεξα πξνγξάκκαηα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ 
ινγηθή ηνπ Bayes ( Bayesian Logic) π.ρ. ILIAD, Dxplain,  
άιια ρξεζηκνπνηνύλ ινγηθή βαζηζκέλε ζε πεξηζηαηηθά 
π.ρ. Quick Medical Reference [QMR], HELP. 

• Από ηηο δεκνζηεύζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ θαηαιόγνπο 
ζρεηηθώλ πηζαλνηήηωλ, πνιιέο πεξηνρέο ζην Γηαδίθηπν 
παξέρνπλ δηαγλωζηηθή ππνζηήξημε θαη ελεκεξωκέλεο 
πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζρεηηθέο πηζαλόηεηεο γηα δηάθνξεο 
δηαγλωζηηθέο δνθηκαζίεο.



ΣΕΚΜΗΡΙΧΜΕΝΗ ΙΑΣΡΙΚΗ:

Τπολογιζμόρ ηυν TL και TU

Τπεξερνγξάθεκα
• Rx(ζε odds) = 0,099.

Γηαηξνύκε κε LR(-) θαη LR(+) γηα λα ππνινγίζνπκε TL 
θαη TU ζε odds) αληίζηνηρα. 

LR(+) = 29 θαη LR(-) = 0,13. Δπνκέλωο,

• TL = 0.099/29 = 0,0034 (odds)

• TU = 0.099/0.13 = 0,76 (odds) 

Σέινο, κεηαηξέπνπκε ηα TL θαη TU ζε πηζαλόηεηα =  
odds/(odds + 1). 

• TL (πηζαλόηεηα) = 0.0034/(1 + 0.0034) = 0.0034. 
Δπνκέλωο ην θαηώηαην όξην δηεξεύλεζεο είλαη 0,34%

• TU (πηζαλόηεηα) = 0.76/(1 + 0.76) = 0,43. 

• Δπνκέλωο ην αλώηαην όξην δηεξεύλεζεο είλαη 43%.




