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Вступ

Мета роботи

На сьогоднішній день в Україні вста-
новлені загальні рекомендації щодо 
організації та проведення першої фази клі-
нічних досліджень з дотриманням вимог 
Належної клінічної практики (GСP). При 
цьому увага приділяється аналізу резуль-
татів експерименту та вибору ефективних 
методів обробки даних [1–7].

При проведенні першої фази клінічних 
досліджень нового препарату головною 
змінною є переносимість препарату, що 
відповідає меті таких досліджень [4]. Її 
розрахунок включає оцінку суб’єктивних 
показників стану добровольців і роз-
рахунок результатів клінічного та лабо-
раторного обстеження, до яких входять 
загальний та біохімічний аналізи крові, 
параметри коагулограми. При цьому по-
трібно виконувати порівняння показни-
ків між групами пацієнтів, які приймали 
різні дози препарату. Цю оцінку можна 
робити за допомогою парних повторних 
порівнянь, з урахуванням їх особли-
востей [3, 8, 9]. Використання диспер-
сійного аналізу є більш ефективним, 
ніж повторні порівняння між групами, 
а враховуючи те, що аналізуються ви-
бірки невеликого обсягу, також і більш 
інформативним [8, 9].

Розробити методику використання 
дисперсійного аналізу для оцінки пере-
носимості препарату в І фазі клінічних 
досліджень. За допомогою однофактор-

ного дисперсійного аналізу з’ясувати, чи 
мають три дози препарату «Альтабор» 
(по 40, 80 та 240 мг) однакову пере-
носимість.

Методи 
дослідження

Вплив нового препарату вивчався на 
здорових добровольцях. За допомогою 
простої рандомізації було сформовано 
три групи, кількість осіб в кожній дорів-
нювала 8. Перша група приймала одно-
кратно дозу препарату 40 мг, друга — 80 мг, 
третя — 240 мг.

Для того щоб визначити, чи мають 
при однократному прийомі три дози 
препарату «Альтабор» однакову пере-
носимість, необхідно було провести 
порівняння параметрів загального та 
біохімічного аналізів крові, а також по-
казників коагулограми, визначених на 
другий день дослідження.

Порівняння результатів проводилося 
за допомогою однофакторного дис-
персійного аналізу [8,9]. Фактор «доза 
препарату» розглядався як незалежна 
контрольована змінна. Параметри за-
гального та біохімічного аналізів крові, 
а також коагулограми використовува-
лися як залежна змінна або результа-
тивна ознака. Для кожного параметра 
перевірялася нульова гіпотеза щодо 
приналежності усіх трьох вибірок одній 
генеральній сукупності (Н0: µ1=µ2=µ3, 
де µ1, µ2, µ3 — середні значення відпо-
відної залежної змінної у трьох групах), 
а різниця між ними може пояснюватися 

Резюме
У роботі представлено методи-

ку використання однофакторного 
дисперсійного аналізу для оцінки 
переносимості трьох доз препарату 
«Альтабор». Проведено порівняння 
параметрів загального та біохімічного 
аналізів крові, показників коагуло-
грами для трьох груп. Встановлено, 
що збільшення однократної дози не 
вплинуло на показники загального 
аналізу крові. Статистично значущі 
відмінності спостерігалися для двох з 
десяти параметрів біохімічного аналізу 
крові та трьох з чотирьох параметрів 
коагулограми. Використання одно-
факторного дисперсійного аналізу при 
дослідженні препарату «Альтабор» 
дозволило виявити тенденції впливу 
фактору збільшення дози, які були 
враховані при оцінці переносимості 
одноразової дози препарату та у по-
дальших дослідженнях переносимості 
курсової дози.
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Табл. 1. Результати дисперсійного аналізу 
параметрів загального аналізу крові.

Параметр
Сума ква-

дратів
df

Середній 
квадрат

F
Рівень 
знач.

Гемоглобін

Між групами 505,75 2 252,875 1,499 0,246

З середини групи 3542,875 21 168,708   

Загальне 4048,625 23    

Еритроцити

Між групами 0,124 2 0,062 0,341 0,715

З середини групи 3,819 21 0,182   

Загальне 3,943 23    

Кольоровий 
показник

Між групами 0,018 2 0,009 4,17 0,03

З середини групи 0,044 21 0,002   

Загальне 0,062 23    

Лейкоцити

Між групами 2,432 2 1,216 0,691 0,512

З середини групи 36,974 21 1,761   

Загальне 39,406 23    

Паличко -
ядерні

Між групами 1,083 2 0,542 0,118 0,889

З середини групи 96,156 21 4,579   

Загальне 97,24 23    

Сегменто- 
ядерні

Між групами 130,75 2 65,375 1,7 0,207

З середини групи 807,375 21 38,446   

Загальне 938,125 23    

Моноцити

Між групами 14,312 2 7,156 1,314 0,29

З середини групи 114,344 21 5,445   

Загальне 128,656 23    

Еозинофіли

Між групами 10,396 2 5,198 1,445 0,258

З середини групи 75,562 21 3,598   

Загальне 85,958 23    

Базофіли

Між групами 0,896 2 0,448 1,61 0,224

З середини групи 5,844 21 0,278   

Загальне 6,74 23    

Лімфоцити

Між групами 129,646 2 64,823 2,372 0,118

З середини групи 573,812 21 27,324   

Загальне 703,458 23    

Тромбоцити

Між групами 3155,583 2 1577,79 0,583 0,567

З середини групи 56841,375 21 2706,73   

Загальне 59996,958 23    

ШОЕ

Між групами 21,583 2 10,792 0,71 0,503

З середини групи 319,375 21 15,208   

Загальне 340,958 23    
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Параметр
Сума ква-

дратів
df

Середній 
квадрат

F
Рівень 
знач.

Калій, ммоль/л

Між групами 1,043 2 0,522 6,721 0,006

З середини групи 1,63 21 0,078   

Загальне 2,673 23    

Натрій, 
ммоль/л

Між групами 767,228 2 383,614 10,823 0,001

З середини групи 744,309 21 35,443   

Загальне 1511,536 23    

Глюкоза, 
ммоль/л

Між групами 1,938 2 0,969 3,245 0,059

З середини групи 6,269 21 0,299   

Загальне 8,206 23    

Загал. білок, г/л

Між групами 119,281 2 59,64 2,765 0,086

З середини групи 452,899 21 21,567   

Загальне 572,18 23    

Білірубін, 
мкмоль/л

Між групами 31,293 2 15,647 1,847 0,182

З середини групи 177,925 21 8,473   

Загальне 209,218 23    

АлАТ, Од/л

Між групами 11,256 2 5,628 0,254 0,778

З середини групи 464,654 21 22,126   

Загальне 475,91 23    

АсАТ, Од/л

Між групами 44,666 2 22,333 1,099 0,352

З середини групи 426,607 21 20,315   

Загальне 471,273 23    

Креатин, 
мкмоль/л

Між групами 564,583 2 282,292 2,369 0,118

З середини групи 2502,375 21 119,161   

Загальне 3066,958 23    

Сечовина, 
ммоль/л

Між групами 0,186 2 0,093 0,067 0,935

З середини групи 28,954 21 1,379   

Загальне 29,14 23    

Холестерин, 
ммоль/л

Між групами 0,543 2 0,271 0,857 0,439

З середини групи 6,644 21 0,316   

Загальне 7,186 23    

випадковими обставинами або впли-
вом неврахованого фактора. Розрахо-
вувався вибірковий рівень значущості 
р і порівнювався із заданим критичним 
α=0,05. Нульова гіпотеза відхиляєть-
ся, коли виконується умова р<α, тоді 
вплив зміни дози препарату вважається 
суттєвим.

Для перевірки апріорного припущен-
ня про рівність дисперсій в різних гру-

Табл. 2. Результати дисперсійного аналізу 
 параметрів біохімічного аналізу крові.

пах використовувався тест Левена [9]. 
Однак, враховуючи, що три вибірки 
мають рівний обсяг, однофакторний 
дисперсійний аналіз є робастним до 
відхилення дисперсій у різних групах.

Для випадків, коли нульова гіпотеза 
була відхилена, зроблено оцінку впливу 
факторів, тобто дози прийому препарату 
на відповідну залежну змінну за допомо-
гою апостеріорного тесту Тьюкі [9].

Результати 
та їх обговорення

Дисперсійний аналіз значень пара-
метрів загального аналізу крові показав, 
що для всіх параметрів за винятком «ко-
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Параметр
Сума ква-

дратів
df

Середній 
квадрат

F
Рівень 

значим.

Протромбіно-
вий час

Між групами 0 2 0 0 1

З середини групи 14,5 21 0,69   

Загальне 14,5 23    

AЧTB

Між групами 85,583 2 42,792 4,53 0,023

З середини групи 198,375 21 9,446   

Загальне 283,958 23    

INR

Між групами 0,048 2 0,024 4,286 0,027

З середини групи 0,118 21 0,006   

Загальне 0,166 23    

Фібриноген

Між групами 1,718 2 0,859 10,876 0,001

З середини групи 1,659 21 0,079   

Загальне 3,378 23    

Табл. 3. Результати дисперсійного аналізу параметрів коагулограми.

Параметри (I) (J)
Різниця між серед-

німи (I-J)
СКВ

Рівень 
знач.

Загальний аналіз крові

Кольоровий показник

1
2 0,04375 0,02296 0,162

3 0,065 0,02296 0,026

2
1 -0,04375 0,02296 0,162

3 0,02125 0,02296 0,631

3
1 -0,065 0,02296 0,026

2 -0,02125 0,02296 0,631

Біохімічний аналіз крові

Калій, ммоль/л

1
2 0,475 0,1393 0,007

3 0,4 0,1393 0,024

2
1 -0,475 0,1393 0,007

3 -0,075 0,1393 0,853

3
1 -0,4 0,1393 0,024

2 0,075 0,1393 0,853

Натрій, ммоль/л

1
2 -11,6625 2,9767 0,002

3 -12,3 2,9767 0,001

2
1 11,6625 2,9767 0,002

3 -0,6375 2,9767 0,975

3
1 12,3 2,9767 0,001

2 0,6375 2,9767 0,975

Табл. 4. Апостеріорне порівняння середніх значень параметрів 
загального та біохімічного аналізів крові між групами за допомогою критерію Тьюкі. 
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лише за «калієм» і «натрієм». Попарні 
множинні порівняння, виконані для цих 
параметрів, показали, що за середніми 
значеннями перша група відрізняється як 
від другої групи (р=0,031 при α=0,05, 
табл. 4), так і від третьої групи (р=0,025 
при α=0,05, табл. 4). Порівняння серед-
ніх між другою і третьою групами під-
твердило їх збіг за цими параметрами.

Дисперсійний аналіз значень параме-
трів коагулограми показав (табл. 3), що 
для трьох з чотирьох параметрів «АЧТВ» 
(р=0,023 при α=0,05), «INR» (р=0,027 
при α=0,05) і «фібриноген» (р=0,001 
при α=0,05) розрахований рівень зна-
чущості значно менше заданого рівня 
значущості. Тільки для одного параметра 
коагулограми «протромбіновий час», 
для якого р=1,00 при α=0,05, немає 
статистично значущих відмінностей.

Попарні множинні порівняння для па-
раметра «АЧТВ» показали (табл. 5), що 
за середніми значеннями цього показ-
ника у групах відрізняються лише друга 
і перша групи (р=0,018 при α=0,05). 
Різниця між іншими парами груп може 
пояснюватися випадковим чинником. 
За середніми значеннями параметра 
«INR» відрізняються перша і третя групи 

(р=0,045 при α=0,05), різниця між 
ними для другої та третьої, а також 
першої та другої груп є статистично 
не значущою. За середнім значенням 
параметра «фібриноген» друга група 
відрізняється як від першої (р=0,000 
при α=0,05), так і від третьої груп (р=0,013 
при α=0,05), тоді як між першою і тре-
тьою групами спостерігається збіг серед-
ніх цього параметра.

льорового показника», розрахований 
рівень значущості перевищує заданий 
α=0,05 (табл.1). Це свідчить про те, що 
між трьома групами добровольців, які 
приймали одноразово дозу препарату 
40, 80, 240 мг, не спостерігається значу-
щих відмінностей за цими параметрами. 
Досить близько до цього висновку була 
вибірка «кольоровий показник» (р=0,03 
при α=0,05). Виконані для неї попарні 
множинні порівняння показали (табл. 4), 
що суттєво відрізняються перша і третя 
групи (р=0,026 при α=0,05), тоді як між 
другою і третьою групами, а також між 
першою і другою групами різниця між 
значеннями цього параметра є статис-
тично не суттєвою і може пояснюватися 
випадковим чинником.

Результати, подані у табл. 2 свідчать 
про те, що для двох з десяти параме-
трів біохімічного аналізу крові «калій» 
(р=0,006 при α=0,05) і «натрій» (р=0,014 
при α=0,05), спостережуваний рівень 
значущості менше заданого рівня зна-
чущості α=0,05, а для всіх інших — пере-
вищує його. Таким чином, значущі 
відмінності між середніми значеннями 
параметрів біохімічного аналізу крові 
між трьома групами спостерігаються 

Параметри (I) (J)
Різниця між серед-

німи (I-J)
СКВ Рівень знач.

AЧTB

1
2 4,625 1,537 0,018

3 2,375 1,537 0,291

2
1 -4,625 1,537 0,018

3 -2,25 1,537 0,328

3
1 -2,375 1,537 0,291

2 2,25 1,537 0,328

INR

1
2 -0,0938 0,0375 0,052

3 -0,0962 0,0375 0,045

2
1 0,0938 0,0375 0,052

3 -0,0025 0,0375 0,998

3
1 0,0962 0,0375 0,045

2 0,0025 0,0375 0,998

Фібриноген

1
2 0,64000 0,14054 0

3 0,1975 0,14054 0,356

2
1 -0,64000 0,14054 0

3 -0,44250 0,14054 0,013

3
1 -0,1975 0,14054 0,356

2 0,44250 0,14054 0,013

Табл. 5. Апостеріорне порівняння середніх значень 
параметрів коагулограми між групами за допомогою критерію Тьюкі. 

Висновки

При збільшенні одноразової дози 
препарату «Альтабор» не спостеріга-
ється значущих відмінностей за усіма 
параметрами загального аналізу крові, 
крім вибірки «кольоровий показник». 
Попарна оцінка різниці між значеннями 
цього параметра показала, що ці від-
мінності можна пояснити випадковим 
чинником. Збільшення одноразової 
дози прийому препарату понад 40 мг 
призводить до зміни показників біо-
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хімічного аналізу крові «натрій» і «ка-
лій», крім того, спостерігаються значущі 
відмінності між середніми значеннями 
параметрів коагулограми «АЧТВ», «INR» 
і «фібриноген».

Таким чином, використання одно-
факторного дисперсійного аналізу при 
дослідженні препарату «Альтабор» до-
зволило виявити тенденції впливу фак-
тора збільшення дози, які були враховані 
при оцінці переносимості одноразової 
дози препарату та у подальших дослі-
дженнях переносимості курсової дози.
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Ukraine 
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Abstract
In work the analysis of variance method 

used for estimation of three doses toler-
ability of the «Altabor» is presented. 
Comparison of parameters of general and 
biochemical blood tests, indexes of koagu-
logramm for three groups is conducted. It 
was shown, that the increase of single dose 
did not affect the indexes of general blood 
test. Statistically meaningful differences 
were observed for the two from ten param-
eters of biochemical blood test and three 
from four parameters of koagulogramm. 
The use of analysis of variance at research 
of the «Altabor» allowed to expose the ten-
dencies of influencing of factor of increase 
of dose, which were taken into account at 
estimation of non-permanent dose toler-
ability and in subsequent researches of 
course dose tolerability.
Keywords: clinical trials, tolerability, medi-
cine «Altabor», analysis of variance.

Использование методов 
дисперсионного анализа 
при клиническом 
исследовании 1-ой фазы 
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университет, Харьков, Украина
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Резюме
В работе представлена методика 

использования однофакторного дис-
персионного анализа для оценки пере-
носимости трех доз препарата «Альта-
бор». Проведено сравнение параметров 
общего и биохимического анализов 
крови, показателей коагулограммы для 
трех групп. Установлено, что увели-
чение однократной дозы не повлияло 
на показатели общего анализа крови. 
Статистически значимые отличия на-
блюдались для двух из десяти параметров 
биохимического анализа крови и трех 
из четырех параметров коагулограммы. 
Использование однофакторного диспер-
сионного анализа при исследовании пре-
парата «Альтабор» позволило выявить 
тенденции влияния фактора увеличения 
дозы, которые были учтены при оценке 
переносимости одноразовой дозы пре-
парата и в последующих исследованиях 
переносимости курсовой дозы.

Ключевые слова: клинические иссле-
дования, переносимость, препарат «Альта-
бор», дисперсионный анализ.
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