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Въведение в 
биостатистиката

Статистика
• Статистика – наука, изучаваща количествената страна на масовите явления в неразривна връзка с тяхната качествена страна.
• Статистически метод – изучава статистическите закономерности на масовите явления.

– Чрез статистическия метод се изследват явления с масов характер.
– Броят на наблюдаваните единици трябва да бъде достатъчен, за да се прояви предполагаемата закономерност.
– Чрез статистическия метод се установяват конкретни прояви на закономерността, съответстващи на определени условия, време и място.
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Извадка / Статистики
x, s, s2

ПопулацияПараметри
μ, σ, σ2

Популация и извадка

Популация и извадка
• Масови явления – явленията, които се изучават с помощта на статистическия метод, имат масово проявление.
• Статистическа съвкупност – съвкупност от качествено еднородни във времето и пространството статистически единици (случаи), сходни от гледна точка на изучаваното явление (болестта). 
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Популация и извадка
• Обем на съвкупността – броят на включените в нея статистически единици.
• Генерална съвкупност – съвкупността от всички единици, в които е възможно да се проявява наблюдаваното явление.
• Изчерпателно (пълно) или частично (непълно)статистическо наблюдение
• Извадка (извадкова съвкупност) – част от генералната съвкупност.

• Грешка на оценката се получава при извадкови 
изследвания и включва:
– Стохастична (случайна) грешка – дължи се на 

обстоятелството, че се наблюдава част от 
генералната съвкупност;
Подлежи на частичен контрол

– Нестохастична (систематична) грешка – дължи 
се на получена недостоверна информация.
Подлежи на пълен контрол

Популация и извадка
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Популация
Извадка А

Извадка Б

Популация и извадка

Популация Извадка А

Извадка Б

Популация и извадка
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Закон за големите числа
• С увеличаване на броя на наблюдаваните случаи 

грешката на представителността става по-малка.
– Това се дължи на уравновесяване на 

индивидуалните отклонения в характеристиките 
на отделните случаи, предизвикани от случайни, 
несъществени фактори. Или казано накратко, 
съществува принцип, според който съвкупното 
действие на голям брой случайни фактори 
довежда до резултат, който почти не зависи от 
случайността. 

ПРЕДИ началото на проучването!

Кога имаме необходимост от 
статистически методи?
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Подбор на извадка
• Етапи при подбор на извадка:

– Определяне на целева популация;
– Определяне на размер на извадката;
– Избор на метод за подбор.

• Репрезентативна извадка – извадка, формирана по 
специални правила така, че да отразява основните 
свойства и особености на генералната съвкупност, да 
я възпроизвежда в максимална степен.
– Случайност на подбора (рандомизация);
– Представителност на избраната част по отношение на 

генералната съвкупност;
– Достатъчно голям брой единици на наблюдение, гарантиращ 

достоверност на резултатите.

Основни етапи на 
статистическо наблюдение

• Основните етапи на статистическото изследване 
са:

– планиране и организация на изследването (постановка 
на проблема, методика за събиране на информацията, 
проект за статистически анализ на данните, модел на 
извадката, пилотно проучване, план);

– провеждане на изследването (статистическо 
наблюдение);

– статистическа групировка, обработка на данните и 
анализ на резултатите.
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– Цел на изследване
– Обект на наблюдение
– Единици на наблюдение
– Признаци на наблюдение
– Място на проучване
– Време на провеждане на проучването
– Указания за вида на статистическите методи, които ще бъдат 

използвани
• Планът на статистическото наблюдение включва 

два основни раздела – определяне на органите на 
наблюдение и тяхната предварителна подготовка;
администриране на научното проучване.

Програма за провеждане на 
статистическо наблюдение

• Групировка – разпределяне на единиците на наблюдение в еднородни групи по стойности на изучаваните променливи.
• Представянето на данните се извършва в табличен вид за по-нататъшно анализиране.
• Елементи на статистическата таблица – заглавие, заглавен ред, заглавна колона, клетки с логическо съдържание.
• Елементи на графични изображения – заглавие, скала, мащаб, графичен образ на данните или резултатите от обработката им.
• Интерпретация и обобщаване на резултатите –формулират се изводи и заключения, оформят и се тестват хипотези, посочват се проблеми за решаване, правят се препоръки и прогнози.

Обработка
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Статистически таблици
• Представят в систематизиран вид резултатите от изследването и служат за нагледна илюстрация на изучаваното явление.
• Елементи на статистическите таблици

– формални – отнасят се до външната форма:
– заглавие;
– основна (заглавна или главна) колона;
– основен (заглавен или главен) ред;
– забележки.

– логически – отнасят се до вътрешното съдържание на таблицата.

Абсолютни и относителни 
величини

• Абсолютни величини – абсолютни числа, които количествено характеризират обемите на статистическите съвкупности или на части от тях, както и значенията на статистическите признаци.
– Те са винаги наименовани числа, измерени в съответните мерни единици (брой, кг, см, удари в минута и др.).
– Статистическите изследвания обикновено започват с анализ на абсолютни величини, но този тип величини не са достатъчни за директни сравнения в пространствено-времеви аспект.

• Относителни величини – изчисляват се като частно от делението на две абсолютни величини.
– Представят като коефициенти, проценти, промили и т.н.
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Екстензивни и интензивни 
статистически показатели

• Екстензивни показатели – наричат се още структурни и показват как явлението се разпределя на съставните му части, когато то се разглежда самостоятелно само за себе си в определено време и място.
• Интензивни показатели – показват колко често се среща дадено явление в свойствената му среда.

– Всяка относителна величина е отношение между обемите на две различни статистически съвкупности, но намиращи се във връзка помежду си.
– В числителя е явлението, а в знаменателя е абсолютният обем на средата, в която възниква определеното събитие.

Пряк метод на 
стандартизация

• Величината на интензивните показатели стои в зависимост от структурата на средата, в която изучаваните явления се проявяват.
– Например раждаемостта е по-висока в онези населени места, в които преобладава население на възраст 20-30 г.

• Под стандартизация се разбира способът за преобразуване на общите коефициенти, позволяващ да се отстрани или елиминира влиянието на възрастовите или други различия в състава на сравняваните групи.
• Стандартизираните показатели позволяват да се анализира и оцени нивото на изучаваното явление при създадени условия на еднородност в сравняваните групи и показват какви биха били общите коефициенти в сравняваните групи, ако тези групи имаха еднакъв състав. 
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Честотно разпределение
• Групировка – разпределяне на единиците на 

съвкупността в еднородни групи по стойности на 
изучаваните променливи.

• Множеството от различните разновидности / степени 
/ интервали на признака и съответните им абсолютни 
или относителни честоти се нарича честотно 
разпределение.

• Методика за съставяне
– При малообемни извадки
– При големи извадки:

• Степенен вариационен ред
• Интервален вариационен ред

Пилотно клинично проучване (20 пациенти)
Преживяемост без прогресия Х в месеци:
23 27 24 31
17 34 39 35
41 28 34 24
22 33 14 21
29 14 25 22

Честотно разпределение
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Степенен вариационен ред
ПБП Х Абсолютна Относителна Кумулативна
в месеци честота f честота честота
14 2 10% 10%
17 1 5% 15%
21 1 5% 20%
22 2 10% 30%
23 1 5% 35%
24 2 10% 45%
25 1 5% 50%
27 1 5% 55%
28 1 5% 60%
29 1 5% 65%
31 1 5% 70%
33 1 5% 75%
34 2 10% 85%
35 1 5% 90%
39 1 5% 95%
41 1 5% 100%
Общо 20 100%

Честотно разпределение

Интервален вариационен ред
ПБП Х Абсолютна Относителна Кумулативна
в месеци честота f честота честота
10 – 14 2 10% 10%
15 – 19 1 5% 15%
20 – 24 6 30% 45%
25 – 29 4 20% 65%
30 – 34 4 20% 85%
35 – 39 2 10% 95%
40 – 44 1 5% 100%
Общо 20 100%

Честотно разпределение
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Хистограма

Вариационен анализ
• Показатели за централна тенденция и местоположение:

– Средна стойност
– Медиана
– Мода

• Показатели за разсейване:
– Размах
– Стандартно отклонение
– Дисперсия
– Коефициент на вариация
– Интерквартилен размах
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• Популационна средна – μ (параметър)
• Извадкова средна – X (статистика)
• Използва се само за количествени данни.
• Съществено се влияе от аутлайъри (рязко 

отличаващи се стойности).

Средна аритметична 
стойност

Аутлайъри
• Рязко отличаващи се стойности
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Медиана
• Средата на предварително ранжиран статистически 

ред.
• При нечетен брой данни медианата е средният 

елемент от реда.
• При четен брой данни медианата е средната 

аритметична на двата средни елементи на реда.
• Използва се само за количествени данни.
• Не се влияе от аутлайъри.

Мода
• Най-често срещаната стойност в статистически ред.
• Статистическият ред може да има една, повече или 

николко моди.
• Използва се за всеки вид променливи, най-често за 

дискретни количествени променливи с малък брой 
възможни стойности, както и за качествени 
променливи.
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Стандартно отклонение
• Популационно стандартно отклонение – σ

(параметър)
• Извадково стандартно отклонение – S (статистика)
• Използва се само за количествени данни.
• Мерните единици са същите както мерните единици на 

данните.
• Съществено се влияе от аутлайъри (рязко отличаващи 

се стойности).

Нормално разпределение
• Кривата на нормалното разпределение е симетрична 

относно средната и общата й площ под кривата над 
Ox е 1.

• Модата, медианата и средната стойност са равни.
• Височината на камбанката зависи от стандартното 

отклонение.
• При малко стандартно отклонение камбанката е по-

висока, но с по-тясна основа.
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Правило на трите сигми
• Важи само при нормално разпределени величини!

– Интервалът Х ± ( × ) съдържа приблизително 68.3% от 
единиците на наблюдение в извадката.

– Интервалът Х ± ( × ) съдържа приблизително 95.5% от 
единиците на наблюдение в извадката.

– Интервалът Х ± ( × ) съдържа приблизително 99.7% от 
единиците на наблюдение в извадката.

Правило на трите сигми
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Инферентна статистика

От популация към извадкаПопулация
Параметри От извадка към популация

Формиране на 
извадка

Инферентна 
статистика

Извадка
Статистики

Оценяване на популационни 
параметри

• Популационен параметър – неизвестна числова 
характеристика
– Точкова оценка:

• Числова оценка на неизвестната стойност на параметъра
• Зависи от извадката и има характер на случайна 

величина
– Интервална оценка:

• Интервал, построен въз основа на извадката, който 
съдържа неизвестния параметър с определено ниво на 
доверителна (гаранционна) вероятност
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Оценяване на популационни 
параметри

Оценяване на популационни
параметри

• Интервал на доверителност за популационната 
средна μ:

=  ± ×
=  ± ∆

• Доверителна вероятност 95% – ако построим 100 
доверителни интервала, всеки въз основа на 
различни извадки от една и съща популация, то 95 от 
тях ще съдържат популационния параметър.
– По-малка доверителна вероятност – по-тесен доверителен 

интервал.
– По-голям обем на извадката – по-тесен доверителен 

интервал.
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Интерпретация на 
доверителния интервал

Долна 
граница

Горна 
граница

С 95% вероятност твърдим,
че популационната средна μ
се намира между 2.92 и 5.62.

Вариационен анализ
• За количествени променливи:

– Проверка и групировка на данните
– Изчисляване на средна аритметична
– Изчисляване на стандартно отклонение
– Изчисляване на средна грешка на средната аритметична
– Изчисляване на максимална грешка на средната 

аритметична
– Изчисляване на границите на интервала на доверителност 

за популационната средна
– Извод
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Алтернативен анализ
• За качествени алтернативни променливи:

– Преобразуване от качествен признак в качествен 
алтернативен (дихотомен) признак

– Изчисляване на относителен дял в извадката
– Изчисляване на допълнителен процент
– Изчисляване на средна грешка на относителния дял
– Изчисляване на максимална грешка на относителния дял
– Изчисляване на границите на интервала на доверителност 

за относителния дял в популацията
– Извод

Алтернативен анализ
• Относителен дял в извадката p

=  × 100
• Стандартна (средна) грешка на относителния дял Sp

= × (100 − )

• Интервал на доверителност за относителния дял в 
популацията P

= ± ×  
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Необходим брой единици на 
наблюдение

• Определен брой единици за наблюдение, които 
осигуряват желаната точност на оценките за най-
важните показатели.
– Изследователите предварително определят обема на 

извадката в съответствие с постигането на точност на 
оценките за определени показатели, които, от своя страна, 
имат фундаментално значение за анализа на резултатите от 
изследваното явление или процес. 

– При количествени променливи:
=  ×

∆
– При качествени променливи:

=  × ×
∆

Необходим брой единици на 
наблюдение

• Ниво на точност?
• Ниво на гаранционна вероятност?
• Разсейване?

– Пример: Проучване има за цел да оцени ефективността на 
нова лекарствена терапия при хипертония. По данни от 
литературата стандартното отклонение на показателя 
систолично кръвно налягане е 15 mmHg. Изводите от 
проучването следва да бъдат направени с максимална 
грешка 5 mmHg и гаранционна вероятност 95%.

=  ×
∆ = 1,96 × 15

5 = 34,57 ≈ 35


