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NIEKLASYCZNE PROCEDURY TESTOWAē WIELOKROTNYCH

1. WPROWADZENIE

Testowanie wielokrotne jest powszechne w analizach statystycznych. Zdobycie
i przetworzenie danych czĊsto jest czasocháonne i kosztowne, naturalną tendencją
wĞród badaczy jest wiĊc testowanie znacznej liczby hipotez na raz zgromadzonych
danych. Badacz stara siĊ wykryü maksymalnie wiele zaleĪnoĞci i formuáuje dziesiątki
hipotez w poszukiwaniu istotnych zaleĪnoĞci statystycznych.
Niestety czĊsto zdarza siĊ, Īe liczne testowania są prowadzone kaĪde na poziomie
istotnoĞci Į, a wnioski są podsumowywane áącznie, a przecieĪ wraz ze wzrostem liczby
rozpatrywanych hipotez roĞne prawdopodobieĔstwo wykrycia pozornie istotnych statystycznie związków. JeĞli rozwaĪymy teoretycznie testowanie m prawdziwych, niezaleĪnych hipotez zerowych, kaĪdą na poziomie istotnoĞci Į, to prawdopodobieĔstwo
odrzucenia przynajmniej jednej prawdziwej hipotezy zerowej wynosi 1 – (1 – Įm). JuĪ
w przypadku 20 niezaleĪnych, prawdziwych hipotez zerowych, testowanych kaĪda na
poziomie istotnoĞci 0,05, prawdopodobieĔstwo odrzucenia co najmniej jednej prawdziwej hipotezy wynosi 0,64, a wartoĞü oczekiwana liczby báĊdnych odrzuceĔ wynosi 1.
W praktyce niezmiernie rzadko mamy do czynienia z niezaleĪnymi testowaniami, co
znacznie utrudnia kontrolĊ efektu testowania wielokrotnego.
Typowe sytuacje badawcze w których mamy do czynienia z testowaniem wielokrotnym to porównywanie parami wartoĞci przeciĊtnych, czy teĪ testowanie istotnoĞci kontrastów, czyli kombinacji liniowych wartoĞci przeciĊtnych, dla których suma
wspóáczynników wynosi zero. Gdy są speánione zaáoĪenia modelu analizy wariancji,
wówczas rozwiązaniem mogą okazaü siĊ klasyczne procedury post-hoc powszechnie
dostĊpne w pakietach statystycznych. Ale nawet wówczas wybór wáaĞciwej procedury
nie jest zadaniem prostym. WieloĞü zaawansowanych i záoĪonych procedur, róĪnorodnoĞü uzyskiwanych wyników w zaleĪnoĞci od wybranej procedury oraz trudnoĞci
interpretacyjne mogą zniechĊcaü praktyków do stosowania procedur wnioskowaĔ
wielokrotnych (patrz np. Denkowska, 2005). A przecieĪ testowanie wielokrotne to
nie tylko porównywanie wartoĞci przeciĊtnych, czy testowanie istotnoĞci kontrastów.
Z testowaniem wielokrotnym mamy równieĪ do czynienia m.in. przy badaniu istotnoĞci wspóáczynników korelacji w macierzy korelacji, porównywaniu terapii z zabiegiem
kontrolnym lub przy testowaniu istotnoĞci ocen parametrów strukturalnych w modelu
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regresji. W wielu sytuacjach badawczych jedynym sposobem kontroli efektu testowania wielokrotnego jest siĊgniĊcie po nieklasyczne procedury testowaĔ wielokrotnych.
Celem artykuáu jest przegląd nieklasycznych procedur testowaĔ wielokrotnych,
które umoĪliwiają kontrolĊ efektu testowania wielokrotnego w sytuacjach, gdy niespeánione są restrykcyjne zaáoĪenia modelowe klasycznych procedur testowaĔ wielokrotnych lub gdy rozwiązaĔ klasycznych po prostu brak.
NaleĪy podkreĞliü, Īe w sytuacji, gdy testowane hipotezy nie są ze sobą powiązane
ani zawartoĞcią, ani póĨniejszym wykorzystaniem, naleĪy traktowaü je oddzielnie,
a nie áącznie. W przeciwnym jednak przypadku konieczny jest áączny pomiar báĊdów. Gdy wniosek koĔcowy wysnuwany jest na podstawie przeprowadzonych testów
analizowanych áącznie i jego trafnoĞü zaleĪy od áącznego pomiaru báĊdów dla danego
zbioru wnioskowaĔ, wtedy taki zbiór wnioskowaĔ powinien byü rozpatrywany áącznie
jako rodzina (Hochberg, Tamhane, 1987). Termin ten zostaá wprowadzony ponad póá
wieku temu przez Tukeya (1953) i przez lata towarzyszyáa mu dyskusja dotycząca
tego, jakie kwestie powinny decydowaü o skáadzie rodziny (patrz np. Hochberg, Tamhane, 1987; Miller, 1981). Temat ten do tej pory budzi sporo kontrowersji.
1.1. WYBRANE MIARY BàĉDU I RODZAJU DLA RODZINY WNIOSKOWAē

W celu zaprezentowania najwaĪniejszych miar báĊdu I rodzaju dla rodziny wnioskowaĔ przyjmijmy pomocniczo nastĊpujące oznaczenia: niech V oznacza liczbĊ
prawdziwych hipotez zerowych odrzuconych w procesie testowania m hipotez zerowych, a R – liczbĊ odrzuconych hipotez zerowych. V i R są to zmienne losowe.
Po przeprowadzeniu testowania znana jest tylko liczba hipotez R, które odrzucamy,
a tym samym liczba hipotez zerowych, dla których nie mamy podstaw do odrzucenia:
m – R. WartoĞü zmiennej losowej V nie jest obserwowana.
W literaturze tematu moĪna spotkaü wiele propozycji miar báĊdu I rodzaju dla
rodziny wnioskowaĔ. Do najwaĪniejszych naleĪą FWER i FDR.
Miara FWER nawiązująca do tradycyjnego rozumienia wery¿kacji hipotez zde¿niowana jest nastĊpująco:
FWER (Family-Wise Error Rate): FWER = P(V > 0).

(1)

Procedury kontrolujące FWER na ustalonym poziomie Į zapewniają speánienie
warunku, Īe prawdopodobieĔstwo odrzucenia co najmniej jednej prawdziwej hipotezy
zerowej nie przekroczy Į. W monogra¿i „The Problem of Multiple Comparisons”
Tukey (1953) porównywaá róĪne miary kontroli báĊdu I rodzaju dla rodziny wnioskowaĔ i twierdziá, iĪ to wáaĞnie „kontrola FWER powinna byü standardem” (Hochberg,
Tamhane, 1987). Niestety, wraz ze wzrostem liczby wery¿kowanych hipotez, maleje
moc procedur kontrolujących FWER rozumiana jako zdolnoĞü procedur do wykrywania faászywych hipotez zerowych.
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W 2005 roku Lehmann i Romano (2005) zaproponowali miarĊ gFWER bĊdącą
uogólnieniem FWER:
gFWER (generalized FWER): gFWER = P(V > k), k = 0,1, …, m.

(2)

Propozycja ta nie stanowi jednak rozwiązania problemu spadku mocy procedur
w przypadku bardzo licznych zbiorów, záoĪonych z tysiĊcy, czy nawet setek tysiĊcy
wnioskowaĔ spotykanych np. w genetyce. Przy tak bogatych zbiorach wnioskowaĔ
równieĪ procedury kontrolujące gFWER nie sprawdzają siĊ, gdyĪ charakteryzują siĊ
bardzo maáą mocą – indywidualne poziomy istotnoĞci są tak maáe, iĪ rzadko dochodzi
do odrzuceĔ hipotez zerowych.
W przypadkach bardzo licznych zbiorów wnioskowaĔ warto rozwaĪyü kontrolĊ
miary FDR (Hochberg, Benjamini, 1995). Hochberg i Benjamini (1995) zaproponowali, by zamiast kontroli liczby báĊdnych odrzuceĔ, kontrolowaü wartoĞü oczekiwaną
frakcji báĊdnych odrzuceĔ poĞród wszystkich odrzuceĔ hipotez zerowych:


FDR (False Discovery Rate):

 ܧቀ ቁ ݈ܴ݀ܽ  Ͳǡ
 ൌ ቊ ோ
Ͳ݈ܴ݀ܽ ൌ ͲǤ

(3)

Wraz z miarą FDR zaproponowali oni procedurĊ1 kontrolującą wartoĞü oczekiwaną frakcji báĊdnych odrzuceĔ na, z góry zadanym, poziomie q (q = Į). Oznacza to,
Īe stosując tĊ procedurĊ akceptujemy q100% báĊdnych odrzuceĔ hipotez zerowych
wĞród wszystkich odrzuceĔ.
Dla unaocznienia róĪnicy pomiĊdzy FWER i FDR, rozwaĪmy rodzinĊ záoĪoną
z tysiąca hipotez zerowych oraz odpowiadających im hipotez alternatywnych. Porównajmy sytuacjĊ polegającą na odrzuceniu 100 hipotez zerowych z których 1 jest
prawdziwa, z sytuacją, gdy odrzucone zostaáy 2 hipotezy z których 1 jest prawdziwa.
Z punktu widzenia FWER obie te sytuacje są tak samo niekorzystne, bo odrzucona
zostaáa jedna prawdziwa hipoteza zerowa. Natomiast z punktu widzenia FDR w drugiej sytuacji báĊdnych odrzuceĔ byáo aĪ 50%, podczas gdy w pierwszej sytuacji tylko
1%.
Kontrola FWER jest bliĪsza tradycyjnemu statystycznemu wnioskowaniu. Nie
zawsze jest jednak satysfakcjonującym rozwiązaniem. W przypadku licznych rodzin
wnioskowaĔ kontrola FDR stanowi istotną alternatywĊ.
Wspomniane miary báĊdu I rodzaju dla zbioru wnioskowaĔ to zaledwie niewielka
czĊĞü propozycji miar wymienianych w literaturze tematu (patrz np. Hochberg, Tamhane, 1987; Dudoit, van der Laan, 2008), niemniej jednak są to miary kluczowe,
najczĊĞciej spotykane w testowaniu wielokrotnym.

1

Opis procedury w podrozdziale 2.2.
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1.2. SKORYGOWANE PRAWDOPODOBIEēSTWA TESTOWE

Z testowaniem wielokrotnym ĞciĞle związane jest pojĊcie skorygowanych prawdopodobieĔstw testowych (ang. adjusted p-value). Pierwsze idee dotyczące skorygowanych prawdopodobieĔstw testowych pojawiáy siĊ u Rosenthala i Rubina (1983).
Wright (1992) propagowaá stosowanie skorygowanych prawdopodobieĔstw testowych
we wnioskowaniu jednoczesnym, podkreĞlając zalety takiego prezentowania wyników
procedur.
Analogicznie do zwykáych prawdopodobieĔstw testowych (ang. p-value), skorygowanym prawdopodobieĔstwem testowym pত i dla dowolnej hipotezy H0,i vs.
HA,i nazywamy najmniejszą wartoĞü FWER, przy której dana hipoteza zerowa H0,i
zostaáaby odrzucona, gdy rozpatrywana jest caáa rodzina hipotez. Analogicznie są
de¿niowane skorygowane prawdopodobieĔstwa testowe w przypadku innych miar
báĊdu I rodzaju dla rodziny wnioskowaĔ.
Skorygowane prawdopodobieĔstwa mają liczne zalety. Są áatwe do interpretacji,
gdyĪ mając podane ich wartoĞci, decyzjĊ o ewentualnym odrzuceniu hipotezy podejmujemy porównując odpowiadające jej skorygowane prawdopodobieĔstwo testowe
z przyjĊtym áącznym poziomem istotnoĞci dla caáej rodziny wnioskowaĔ. Wskazują, jak mocne są podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej w kontekĞcie kontroli
wybranej miary báĊdu I rodzaju dla caáego zbioru wnioskowaĔ. MoĪna równieĪ áatwo
porównywaü róĪne procedury, porównując ich prawdopodobieĔstwa skorygowane
(mniejsze wartoĞci skorygowanych prawdopodobieĔstw testowych wskazują na mniej
konserwatywną procedurĊ).
2. PROCEDURY BRZEGOWE TESTOWAē WIELOKROTNYCH

W ostatnich latach znaczną popularnoĞü zyskaáy proste obliczeniowo brzegowe
procedury testowaĔ wielokrotnych (ang. marginal MTP). Metody te mogą byü stosowane w przypadku skoĔczonych rodzin hipotez, skáadających siĊ tylko z hipotez
minimalnych. Proces testowania przy wykorzystaniu tych procedur opiera siĊ przede
wszystkim na analizie zbioru prawdopodobieĔstw testowych otrzymanych z indywidualnych wnioskowaĔ. Procedury te charakteryzują siĊ szerokim zakresem zastosowaĔ i mogą byü stosowane zarówno w przypadku porównaĔ wartoĞci przeciĊtnych
(patrz np. Denkowska, 2005), jak i testowania istotnoĞci wspóáczynników korelacji
w macierzach korelacji (Denkowska, 2006) czy badania istotnoĞci wspóáczynników
regresji w modelu regresji (Denkowska, 2011a,b).
W celu zaprezentowania procedur przyjmijmy nastĊpujące zaáoĪenia oraz oznaczenia. Rozpatrzmy rodzinĊ m minimalnych hipotez zerowych H0,1, H0,2, …, H0,m
z odpowiadającymi im prawdopodobieĔstwami testowymi p1, p2, …, pm. Uporządkujmy prawdopodobieĔstwa testowe p(1)  p(2)  …  p(m) i niech H(0,1), H(0,2), …, H(0,m)
oznaczają odpowiadające im hipotezy zerowe.
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2.1. BRZEGOWE PROCEDURY TESTOWAē WIELOKROTNYCH KONTROLUJĄCE FWER

Najstarszą, a zarazem najprostszą procedurą brzegową testowaĔ wielokrotnych
jest procedura Bonferroniego. Procedura Bonferroniego jest procedurą uniwersalną,
czyli moĪna ją stosowaü w przypadku dowolnej rodziny wnioskowaĔ, bez wzglĊdu na
typ zaleĪnoĞci pomiĊdzy statystykami testowymi. Proces testowania moĪna przedstawiü nastĊpująco. RozwaĪmy testowanie m hipotez zerowych H0,i vs. HA,i (i = 1, …, m).
HipotezĊ zerową H0,i odrzucamy wtedy, gdy odpowiadające jej prawdopodobieĔstwo
D
. Niezwykle wygodnie jest przeprowadzaü proces
testowe pi jest nie wiĊksze od
m
testowania w oparciu o skorygowane prawdopodobieĔstwa testowe, które dla tej procedury wyznaczane są ze wzoru:
 ൌ ሺ݉ Ǣ ͳሻ dla

݆ ൌ ͳǡ ǥ ǡ ݉Ǥ

(4)

DecyzjĊ o odrzuceniu hipotezy zerowej H0,i, podejmujemy, gdy odpowiadające jej
skorygowane prawdopodobieĔstwo testowe pত i jest nie wiĊksze od Į.
Procedura Bonferroniego2 zapewnia kontrolĊ FWER na poziomie Į, ale jest
metodą bardzo konserwatywną, czyli ma maáą moc. Konserwatyzm ten jest tym
powaĪniejszy, im silniejsze są zaleĪnoĞci pomiĊdzy statystykami testowymi lub im
liczniejsza jest rodzina wnioskowaĔ.
Mniej konserwatywna jest uniwersalna procedura Holma, która jest wieloetapową
mody¿kacją procedury Bonferroniego. KaĪda hipoteza odrzucona przez metodĊ Bonferroniego jest odrzucona równieĪ przez metodĊ Holma, natomiast hipotezy odrzucone przez metodĊ Holma mogą nie zostaü odrzucone przez metodĊ Bonferroniego.
PrawdopodobieĔstwa skorygowane w metodzie Holma wyznaczamy ze wzorów:
ሺଵሻ ൌ ൫݉ሺଵሻ Ǣ ͳ൯ǡ
ሺሻ ൌ ൫ሺሺିଵሻ Ǣሺ݉ െ ݆  ͳሻ ሺሻ ሻǢ ͳ൯ jԜԜൌԜԜʹǡԜǥǡԜmǤ

(5)

W przypadku, gdy rozpatrywane statystyki testowe tworzą wielowymiarowy
rozkáad normalny lub rozkáad t-Studenta o niezaleĪnych skáadowych, a rozwaĪane
hipotezy alternatywne mają dwustronne zbiory krytyczne, do kontroli efektu testowania wielokrotnego moĪna zastosowaü mody¿kacje procedury Bonferroniego oraz
procedury Holma oparte na nierównoĞci Šidáka (Shaffer, 1995; Hochberg, Tamhane,
D
1987, s. 366). I tak mody¿kacja metody Bonferroniego polega na zastąpieniu
m
1
przez 1  1  D
2

m

. Skorygowane prawdopodobieĔstwa testowe dla procedury Bon-

Procedura Bonferroniego wystĊpuje równieĪ pod nazwą „poprawki Bonferroniego”.
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ferroniego-Šidáka, spotykanej równieĪ pod nazwą ŠidákSS (ang. single-step) wyznaczane są ze wzoru3:


 ൌ ൫ͳǢ ͳ െ ൫ͳ െ  ൯ ൯ ݆ ൌ ͳǡ ǥ ǡ ݉Ǥ

(6)

Skorygowane prawdopodobieĔstwa testowe dla procedury Holma-Šidáka, wystĊpującej w literaturze pod nazwą ŠidákSD (ang. step-down), obliczamy ze wzorów4:


ሺଵሻ ൌ ൫ͳǢ ͳ െ ൫ͳ െ ሺଵሻ ൯ ൯
ሺሻ ൌ  ቀͳǢ  ቀሺିଵሻ Ǣ ͳ െ ൫ͳ െ ሺሻ ൯

ିାଵ

ቁቁ ݆ ൌ ʹǡ ǥ ǡ ݉Ǥ

(7)

Jak wykazali Holland i Copenhaver (1987) procedury ŠidákSS oraz ŠidákSD zapewniają kontrolĊ FWER równieĪ w przypadku, gdy statystyki testowe mają dodatnią
zaleĪnoĞü orthantową (Denuit, Scaillet, 2004). Do grupy tej naleĪą na przykáad statystyki t-Studenta, wykorzystywane przy testowaniu równoĞci wartoĞci przeciĊtnych,
pochodzących z populacji o rozkáadach normalnych w jednoczynnikowym modelu
analizy wariancji (Denuit, Scaillet, 2004, Shaffer, 1995).
SpoĞród procedur brzegowych najwiĊkszą moc mają procedury wieloetapowe
typu step-up, zapewniające kontrolĊ FWER w przypadku statystyk testowych niezaleĪnych lub silnie dodatnio skorelowanych. Skomplikowana obliczeniowo procedura
Hommela daje tylko nieznacznie lepsze wyniki od procedury Hochberga (np. Westfall
i in., 1999), dla której skorygowane prawdopodobieĔstwa testowe wyznaczane są ze
wzorów:
ሺሻ ൌ ሺሻ orazሺିሻ ൌ ൫ሺିାଵሻ Ǣ ሺ݆  ͳሻሺିሻ ൯ jԜԜൌԜԜͳǡԜǥǡԜmԜԜȂԜԜͳǤ (8)

Wymieniając najwaĪniejsze procedury brzegowe zapewniające kontrolĊ FWER
naleĪy wspomnieü o procedurze Shaffer dla hipotez logicznie powiązanych (Shaffer,
1986). Przykáadem hipotez logicznie powiązanych mogą byü hipotezy o równoĞci
wartoĞci przeciĊtnych parami dla co najmniej trzech populacji. ZauwaĪmy, Īe w rzeczywistoĞci niemoĪliwe jest, aby ȝ1 = ȝ2 oraz ȝ2 = ȝ3, ale ȝ1  ȝ3. Shaffer uznaáa
wiĊc, Īe w przypadku porównywania wartoĞci przeciĊtnych trzech populacji nie ma
potrzeby rozpatrywaü sytuacji, gdy odrzucamy jedną hipotezĊ zerową, a przy dwóch
stwierdzamy, Īe nie mamy podstaw do ich odrzucenia i zaproponowaáa mody¿kacjĊ uniwersalnej procedury Holma, która dziĊki uwzglĊdnieniu logicznych relacji
pomiĊdzy hipotezami ma wiĊkszą moc, a kontrola FWER na poziomie Į jest nadal
zagwarantowana.
3
4

Por. np. Westfall i in. (1999).
Ibid.

467

Nieklasyczne procedury testowaĔ wielokrotnych

2.2. BRZEGOWE PROCEDURY TESTOWAē WIELOKROTNYCH KONTROLUJĄCE FDR

Procedury kontrolujące FDR to procedury zapewniające kontrolĊ wartoĞci oczekiwanej frakcji báĊdnych odrzuceĔ wĞród wszystkich odrzuceĔ, na z góry zadanym
poziomie. Wybór przez badacza tej miary báĊdu I rodzaju dla rodziny wnioskowaĔ
oznacza, iĪ dopuszcza on i akceptuje pewien niewielki odsetek q (q = Į) báĊdnych
odrzuceĔ wĞród wszystkich odrzuceĔ.
Hochberg i Benjamini (1995) zaproponowali procedurĊ gwarantującą kontrolĊ
FDR w przypadku niezaleĪnych statystyk testowych, dla której skorygowane prawdopodobieĔstwa testowe wyznaczane są z nastĊpujących wzorów:


ሺሻ ൌ ሺሻ oraz ሺିሻ ൌ  ቀሺିାଵሻ Ǣ ି ሺିሻ ቁ ݆ ൌ ͳǡ ǥ ǡ ݉ െ ͳǤ (9)

Bejamini i Yekutieli (2001) pokazali, Īe procedura ta zapewnia kontrolĊ FDR równieĪ
w przypadku statystyk testowych o zaleĪnoĞci dodatnio regresyjnej.
Uniwersalną mody¿kacjĊ procedury Hochberga i Benjaminiego, która zapewnia
kontrolĊ FDR bez wzglĊdu na typ zaleĪnoĞci pomiĊdzy statystykami testowymi zaproponowali Benjamini i Yekutieli (2001). PrawdopodobieĔstwa skorygowane wyznaczane są ze wzorów:

ଵ

ሺሻ ൌ ݉݅݊ ൭ͳǢ ሺሻ   ൱ǡ

(10)

ୀଵ

ሺିሻ ൌ


ଵ

݉݅݊ ൭ሺିାଵሻ Ǣ ሺିሻ ି   ൱ ݈݆݀ܽ
ୀଵ

ൌ ͳǡ ǥ ǡ ݉ െ ͳǤ

Niestety, procedura Benjaminiego-Yekutieliego jest bardzo konserwatywna.
2.3. ZALETY I WADY PROCEDUR BRZEGOWYCH

NiepodwaĪalną zaletą brzegowych procedur testowaĔ wielokrotnych jest ich prostota obliczeniowa. W przypadku niektórych procedur testowaĔ wielokrotnych np.
procedur Hochberga–Benjaminiego, Hommela, Hochberga, czy teĪ procedur opartych na nierównoĞci Šidáka, istotną kwestią jest typ zaleĪnoĞci pomiĊdzy statystykami testowymi dla którego procedury te zapewniają kontrolĊ wybranej miary báĊdu
I rodzaju dla rodziny wnioskowaĔ. Procedury te charakteryzują siĊ zazwyczaj wiĊkszą
mocą w stosunku do procedur uniwersalnych Bonferroniego, czy Holma, ale wymogi
dotyczące zaleĪnoĞci pomiĊdzy statystykami znacznie ograniczają zakres ich zastosowaĔ i komplikują zastosowanie. Procedury uniwersalne moĪna stosowaü w przypadku
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dowolnego zbioru wnioskowaĔ, bez wzglĊdu na typ zaleĪnoĞci pomiĊdzy statystykami
testowymi, ale ich wadą jest mniejsza moc w porównaniu do procedur, które uwzglĊdniają áączny rozkáad statystyk testowych. Uniwersalne procedury brzegowe testowaĔ
wielokrotnych umoĪliwiają wiĊc kontrolĊ efektu testowania wielokrotnego w wielu
sytuacjach badawczych, w których rozwiązaĔ klasycznych brak. W sytuacjach, gdy
klasyczne procedury testowaĔ wielokrotnych są dostĊpne np. w modelu jednoczynnikowej analizy wariancji, zarówno badania empiryczne, jak i badania symulacyjne
efektywnoĞci procedur klasycznych oraz procedur brzegowych zastosowanych do
wyodrĊbniania jednorodnych podgrup wartoĞci przeciĊtnych pokazują, Īe procedury
brzegowe stanowią powaĪną konkurencjĊ dla rozwiązaĔ klasycznych, a ich efektywnoĞü jest nieznacznie gorsza, zaĞ w niektórych przypadkach wrĊcz porównywalna
z efektywnoĞcią procedur klasycznych (Denkowska, 2007b, Denkowska 2005).
W programie R w pakiecie multtest dostĊpna jest funkcja mt.rawp2adjp, która
zwraca skorygowane prawdopodobieĔstwa testowe dla wybranych brzegowych procedur testowaĔ wielokrotnych.
3. PROCEDURY àĄCZNE TESTOWAē WIELOKROTNYCH

Procedury áączne testowaĔ wielokrotnych (ang. joint MTP) uwzglĊdniają áączny
rozkáad statystyk testowych i dziĊki temu są mniej konserwatywne niĪ procedury
brzegowe.
3.1. PROCEDURY àĄCZNE YOUNGA, WESTFALLA KONTROLUJĄCE FWER

Young i Westfall (1993) zaproponowali procedury áączne testowaĔ wielokrotnych
wykorzystujące repróbkowanie. Procedury te oparte są na regule domkniĊcia (DomaĔski, Pruska, 2000, s. 201; Hochberg, Tamhane, 1987). Zastosowanie resamplingu
umoĪliwia przeprowadzanie testowania wielokrotnego mimo braku normalnoĞci, czy
teĪ braku znajomoĞci struktury kowariancyjnej danych. Procedury Westfalla i Younga
oparte są na maksimach statystyk testowych maxT lub minimach prawdopodobieĔstw
testowych minP.
Wadą tych procedur jest wymóg obrotowoĞci podzbioru (ang. subset pivotality),
który oznacza, Īe áączny rozkáad statystyk testowych dla dowolnego podzbioru
I zbioru wszystkich rozwaĪanych wnioskowaĔ {1, …, m}, ma byü taki sam, zarówno
pod warunkiem prawdziwoĞci wszystkich hipotez zerowych H0,i dla i  I, jak i pod
warunkiem prawdziwoĞci globalnej hipotezy zerowej H0C, gáoszącej, Īe wszystkie
hipotezy zerowe H0,i (i  {1, …, m}) są prawdziwe. W przypadku procedur opartych
na maksimach statystyk testowych oznacza to, Īe dla dowolnego I  {1, …, m} rozkáad maxi  I Ti~HI musi byü taki sam, jak rozkáad maxi  I Ti~H0C.
Warunek obrotowoĞci podzbioru jest bardzo istotny, zwáaszcza gdy resampling
wykorzystuje rozkáad generujący dane przy zaáoĪeniu prawdziwoĞci wszystkich
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hipotez zerowych, pozwala to bowiem uproĞciü algorytm procedury opartej na regule
domkniĊcia i zamiast testowaü 2m – 1 przeciĊü hipotez zerowych, wystarczy przeprowadziü m testowaĔ. Niestety w wielu sytuacjach badawczych warunek ten nie
jest speániony. NaleĪy do nich np. testowanie istotnoĞci wspóáczynników korelacji.
Rozkáad generujący dane przy zaáoĪeniu prawdziwoĞci hipotez zerowych moĪe dawaü
áączny rozkáad statystyk testowych inny od prawdziwego (rzeczywistego) rozkáadu.
RozwaĪmy badanie istotnoĞci trzech wspóáczynników korelacji ȡ12, ȡ13, ȡ23. Aitken
(1969, 1971) wykazaá (patrz Westfall, Young, 1993), Īe gdy H0,12 oraz H0,13 są prawdziwe, a H0,23 jest faászywa, to áączny rozkáad statystyk testowych odpowiadających
prawdziwym hipotezom zerowym jest w przybliĪeniu normalny, zaleĪny od wspóáczynnika korelacji ȡ23, czyli warunek obrotowoĞci podzbioru nie jest speániony.
Oznaczmy przez T1, …, Tm statystyki testowe, a przez P1, …, Pm zmienne
losowe oznaczające prawdopodobieĔstwa testowe związane z hipotezami zerowymi
H0,1, …, H0,m.
W jednoetapowych procedurach áącznych Westfalla i Younga prawdopodobieĔstwa skorygowane wyznaczane są ze wzorów:
Procedura single-step maxT
 ൌ ܲ ݎ൬  หܶ ห  ȁݐ ȁฬ ܪ ൰
ଵஸஸ

(11)

w przypadku dwustronnych zbiorów krytycznych.
Procedura single-step minP
 ൌ ܲ ݎ൬  ܲ   ฬ ܪ ൰Ǥ
ଵஸஸ

(12)

Przyjmijmy pomocniczo, Īe uporządkowane prawdopodobieĔstwa testowe mają
indeksy r1, …, rm takie, Īe ሺଵሻ ൌ భ ǡ ǥ ǡ ሺሻ ൌ  . Wówczas skorygowane prawdopodobieĔstwa w procedurach typu step-down Westfalla i Younga moĪna zapisaü
nastĊpująco:
Procedura step-down maxT
ሺଵሻ ൌ ܲ ݎ൬  ȁܶ ȁ  หݐሺଵሻ ห ฬ ܪ ൰ǡ
אሼభ ǡǤǤǡ ሽ

ሺሻ ൌ  ቆܲ ݎቆ  ȁܶ ȁ  หݐሺሻ หቤ ܪ ቇ Ǣ ሺିଵሻ ቇ ݆ ൌ ʹǡ ǥ ǡ ݉ǡ
א൛ೕ ǡǤǤǡ ൟ

w przypadku dwustronnych zbiorów krytycznych.

(13)
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Procedura step-down minP
ሺଵሻ ൌ ܲ ݎ൬ 

אሼభ ǡǤǤǡ ሽ

ሺሻ ൌ  ቆܲ ݎቆ 

א൛ೕ ǡǤǤǡ ൟ

ܲ  ሺଵሻ ฬ ܪ ൰ǡ

(14)

ܲ  ሺሻ ቤ ܪ ቇ Ǣ ሺିଵሻ ቇ ݆ ൌ ʹǡ ǥ ǡ ݉Ǥ

Procedury Westfalla i Younga uwzglĊdniają áączny rozkáad statystyk testowych
i dziĊki temu mają wiĊkszą moc niĪ procedury brzegowe. Procedury te niekoniecznie
muszą opieraü siĊ na resamplingu. W niektórych sytuacjach badawczych prawdopodobieĔstwa ܲ ݎቆ  ȁܶ ȁ  หݐሺሻ หቤ ܪ ቇ moĪna wyznaczyü z wielowymiarowego
א൛ೕ ǡǤǤǡ ൟ

rozkáadu normalnego lub t-Studenta i wówczas resampling nie jest konieczny.
W programie R w pakiecie multtest dostĊpne są zstĊpujące (step-down) procedury
permutacyjne mt.maxT oraz mt.minP Westfalla i Younga (1993).
3.2. PROCEDURY àĄCZNE TESTOWAē WIELOKROTNYCH DUDOIT I VAN DER LAANA

Ciekawą, nową propozycjĊ w literaturze tematu stanowią procedury áączne oparte
na bootstrapie (Dudoit, van der Laan, 2008), które w odróĪnieniu od propozycji
Westfalla i Younga, nie opierają siĊ na rozkáadzie5 generującym dane który speánia
hipotezĊ, Īe wszystkie hipotezy zerowe są prawdziwe, ale na rozkáadzie „zerowym”
statystyk testowych, czyli rozkáadzie statystyk testowych przy zaáoĪeniu prawdziwoĞci hipotezy zupeánej. Autorzy zaproponowali dwa rodzaje „zerowych” transformacji
bootstrapowych statystyk testowych: przesuniĊcie i skalowanie (ang. null shift and
scale) oraz kwantylowe przeksztaácenie (ang. null quantile). Bootstrapowym estymatorem „zerowego” rozkáadu statystyk testowych jest rozkáad otrzymany w wyniku
transformacji „zerowej” bootstrapowych statystyk testowych.
KontrolĊ miary FWER zapewnia zastosowanie áącznych procedur jednoetapowych
(ang. single-step SS) lub wieloetapowych zstĊpujących (ang. step–down SD), opartych na maksimach statystyk testowych maxT lub na minimach prawdopodobieĔstw
testowych minP.
Na rys. 1 przedstawiony jest schemat wyznaczania skorygowanych prawdopodobieĔstw testowych w przypadku zastosowania jednoetapowej procedury maxT (dla
prawostronnych zbiorów krytycznych). Skorygowane prawdopodobieĔstwo testowe
ܲ෨ ሺ݉ሻ ሺ݉ ൌ ͳǡ ǥ ǡ ܯሻ dla hipotezy H0(m) jest frakcją maksimów bootstrapowych
 ܼ ሺ݉ǡ ܾሻ nie mniejszych od zaobserwowanej wartoĞci statystyki testowej
Tn(m).
Rozkáad generujący dane moĪe daü w efekcie rozkáad áączny statystyk testowych o innej strukturze zaleĪnoĞciowej niĪ ich prawdziwy rozkáad (gdy niespeániony jest warunek obrotowoĞci podzbioru).
5
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Rysunek 1. Schemat wyznaczania skorygowanych prawdopodobieĔstw testowych w przypadku
zastosowania procedury jednoetapowej SS.maxT (dla prawostronnych zbiorów krytycznych)
ħródáo: opracowane na postawie Dudoit, van der Laan (2008).

Procedury zaproponowane przez Dudoit, van der Laana (2008) są zaimplementowane w pakiecie multtest w R pod nazwą MTP. ProcedurĊ MTP moĪna zastosowaü
do porównaĔ parami wartoĞci przeciĊtnych, do testowania istotnoĞci wspóáczynników regresji w modelu regresji, testowania istotnoĞci wspóáczynników korelacji
oraz w wielu innych sytuacjach badawczych. UĪytkownik okreĞla statystyki testowe
(statystyki są determinowane poprzez wybór testu np. t.twosamp.equalvar, t.cor, f),
miarĊ báĊdu I rodzaju (FWER, gFWER, TPPFP6, FDR), metodĊ estymacji rozkáadu
„zerowego” statystyk testowych (bootstrap z centrowaniem i skalowaniem boot.sc,
bootstrap z transformacją kwantylową boot.qt, permutacje) oraz procedurĊ áączną
testowaĔ wielokrotnych (SSmaxT, SSminP, SDmaxT, SDminP).
Dudoit i van der Laan (2008) dedykowali procedurĊ MTP badaniom genetycznym, specy¿cznym ze wzglĊdu na bardzo liczne rodziny wnioskowaĔ, skáadające siĊ
z tysiĊcy hipotez zerowych. WstĊpne eksperymenty symulacyjne (opisane poniĪej)
pokazują jednak na koniecznoĞü dodatkowych badaĔ nad procedurą MTP.
3.3. EKSPERYMENT SYMULACYJNY

W celu sprawdzenia kontroli miary báĊdu I rodzaju FWER przez procedurĊ MTP
przeprowadzono eksperyment symulacyjny. Eksperyment polegaá na generowaniu M
prób n-elementowych z rozkáadu normalnego N(0,1) i testowaniu hipotez postaci:
H0,i : ȝi = 0 vs. HA,i : ȝi  0 (i = 1, …, M).
Eksperyment powtarzano co najmniej 3000 razy i szacowano prawdopodobieĔstwo
wáaĞciwych decyzji, czyli rozpoznania, Īe wszystkie hipotezy zerowe są prawdziwe.
6

TPPFP (Tail Probability for Proportion of False Positives): ܶܲܲ ܲܨൌ ܲ൫ೇೃ  ݍ൯ gdzie q (0,1).
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W badaniu wykorzystano funkcjĊ MTP zaimplementowaną w pakiecie multtest
w R. Parametrami funkcji MTP byáy m.in. test t-Studenta dla wartoĞci oczekiwanej
(t.one.samp), wartoĞü wery¿kowana ustawiona domyĞlnie na 0, liczba prób bootstrapowych B równa 1000 oraz FWER = 0,05.
PrawdopodobieĔstwo wáaĞciwego rozpoznania, Īe wszystkie hipotezy zerowe są
prawdziwe, szacowano w zaleĪnoĞci od:
– metody estymacji rozkáadu „zerowego” statystyk testowych (boot.sc, boot.qt),
– procedury áącznej testowaĔ wielokrotnych (SSmaxT, SSminP, SDmaxT, SDminP).
W badaniu rozpatrywano:
– próby o liczebnoĞci n: 10, 30, 100,
– liczby testowanych hipotez zerowych M wynosiáy: 100, 200, 400.
Rezultaty badaĔ symulacyjnych przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1.
Wyniki badaĔ symulacyjnych
n

M

SSmaxT
boot.cs

SSminP
boot.cs

SDmaxT
boot.cs

SDminP
boot.cs

SSmaxT
boot.qt

SSminP
boot.qt

SDmaxT
boot.qt

SDminP
boot.qt

10

100

0,977

0,972

0,975

0,974

0,937

0,903

0,936

0,907

30

100

0,948

0,918

0,948

0,917

0,948

0,901

0,947

0,904

100

100

0,935

0,899

0,935

0,895

0,945

0,902

0,944

0,903

10

200

0,985

0,953

0,984

0,953

0,936

0,819

0,935

0,818

30

200

0,954

0,848

0,953

0,846

0,949

0,820

0,949

0,826

100

200

0,937

0,814

0,938

0,817

0,946

0,820

0,946

0,812

10

400

0,987

0,909

0,988

0,884

0,940

0,646

0,937

0,661

30

400

0,956

0,717

0,954

0,711

0,947

0,662

0,947

0,681

100

400

0,948

0,671

0,949

0,683

0,967

0,682

0,960

0,699

ħródáo: opracowanie wáasne.

Zdecydowanie nie wszystkie otrzymane wyniki moĪna uznaü za satysfakcjonujące. Stosunkowo najlepsze wyniki daáy procedury oparte na maksimach statystyk
testowych. Bardzo sáabo wypadáy natomiast procedury oparte na minimach prawdopodobieĔstw testowych minP, a zwáaszcza te z nich, w których „zerowa” transformacja
bootstrapowych statystyk testowych opieraáa siĊ na przeksztaáceniu kwantylowym,
szczególnie w sytuacji bardzo duĪej liczby testowanych hipotez. Sytuacji takiej nie
zaobserwowano natomiast w równolegle prowadzonym badaniu nad procedurami
brzegowymi testowaĔ wielokrotnych, które bez wzglĊdu na liczbĊ testowanych hipotez oraz liczebnoĞci prób potwierdziáy kontrolĊ miar báĊdu I rodzaju (FWER, FDR).
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W badaniach nad procedurą MTP przyjĊto ustawioną domyĞlnie w procedurze
liczbĊ próbkowaĔ (B = 1000). WstĊpne eksperymenty polegające na zwiĊkszeniu
liczby prób bootstrapowych pokazują, Īe im wiĊksza liczba testowanych hipotez tym
poprawa prawdopodobieĔstwa wáaĞciwego rozpoznania jest wyraĨniejsza. Badanie
prowadzono w przypadku prób o maáej liczebnoĞci (n = 10). LiczbĊ prób bootstrapowych zwiĊkszono 10-krotnie (B = 10000). I tak, w przypadku procedury sdMinP
(boot.qt) dla 400 hipotez prawdopodobieĔstwo wáaĞciwego rozpoznania wzrosáo do
0,85; dla 200 hipotez zaobserwowano mniejszą poprawĊ – wzrost prawdopodobieĔstwa wáaĞciwego rozpoznania do 0,88, a dla 100 hipotez korekta prawdopodobieĔstwa
byáa wrĊcz niezauwaĪalna. Pomimo 10-krotnego zwiĊkszenia liczby próbkowaĔ,
otrzymane prawdopodobieĔstwa wáaĞciwego rozpoznania nadal nie moĪna uznaü za
satysfakcjonujące.
Rezultaty eksperymentu symulacyjnego okazaáy siĊ zaskakujące, okazaáo siĊ
bowiem, Īe MTP nie zawsze gwarantuje kontrolĊ FWER dla zbioru wnioskowaĔ
na z góry ustalonym poziomie. Co wiĊcej, wstĊpne rozpoznanie wskazuje równieĪ
na pewną niestabilnoĞü wyników zaleĪną od liczby próbkowaĔ. W 2009 roku Werft
i Benner (2009) sygnalizowali problemy z kontrolą miary FDR przez procedurĊ
MTP w przypadku bardzo duĪej liczby testowanych hipotez i maáej liczebnoĞci prób.
Konieczne są zatem dalsze badania nad procedurami Dudoit i van der Laana wyjaĞniające przyczyny problemów z kontrolą wspomnianych miar báĊdu I rodzaju dla
zbioru wnioskowaĔ.
4. PODSUMOWANIE

Kontrola efektu testowaĔ wielokrotnych jest bezsprzecznie konieczna. Niekontrolowane testowanie wielokrotne prowadzi do wykrywania wielu zupeánie przypadkowych zaleĪnoĞci. ZaleĪnoĞci takie są póĨniej czĊsto eksponowane w naukowych, jak
równieĪ popularno-naukowych publikacjach jako ciekawe, czy wrĊcz zdumiewające
wyniki badaĔ. To z kolei moĪe budziü sceptycyzm wobec metod statystycznych,
podczas gdy Ĩródáem nieporozumienia są niewáaĞciwie przeprowadzone badania,
nieuwzglĊdniające efektu testowania wielokrotnego.
Z powodu rygorystycznych zaáoĪeĔ modelowych procedury klasyczne testowaĔ
wielokrotnych mają znacznie ograniczony zakres zastosowaĔ. Co wiĊcej, w wielu
sytuacjach badawczych rozwiązaĔ klasycznych brak. Dlatego teĪ, coraz wiĊksze
zainteresowanie zdobywają nieklasyczne brzegowe oraz áączne metody testowaĔ wielokrotnych. Popularne, proste obliczeniowo i o szerokim zakresie zastosowaĔ uniwersalne procedury brzegowe nie uwzglĊdniają áącznego rozkáadu statystyk testowych,
przez co są bardziej konserwatywne od procedur áącznych. Z kolei zakres zastosowaĔ
procedur áącznych zaproponowanych przez Westfalla i Younga jest ograniczony ze
wzglĊdu na wymóg obrotowoĞci podzbioru. Ciekawą alternatywą zatem wydaje siĊ
dedykowana badaniom genetycznym procedura áączna zaproponowana przez Dudoit
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oraz van der Laana (2008). Szeroki zakres zastosowaĔ, moĪliwoĞü wyboru miary
báĊdu I rodzaju dla zbioru wnioskowaĔ oraz powszechnie dostĊpne gotowe oprogramowanie w pakiecie multtest w R, to jej istotne zalety. Niestety zaprezentowane
w artykule badania symulacyjne pokazaáy, Īe procedura MTP nie zawsze gwarantuje
kontrolĊ FWER dla zbioru wnioskowaĔ na z góry ustalonym poziomie. Z kolei problemy z kontrolą miary FDR przez procedurĊ MTP sygnalizowali Werft i Benner
(2009). Wyniki te wskazują na koniecznoĞü dalszych badaĔ nad procedurą MTP
Dudoit oraz van der Laana.
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
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NIEKLASYCZNE PROCEDURY TESTOWAē WIELOKROTNYCH
Streszczenie
Zakres zastosowaĔ klasycznych procedur testowaĔ wielokrotnych jest ograniczony z powodu zaáoĪeĔ modelowych, a w wielu sytuacjach badawczych rozwiązaĔ klasycznych po prostu brak. KontrolĊ
efektu testowania wielokrotnego umoĪliwiają wówczas nieklasyczne procedury testowaĔ wielokrotnych.
Proste obliczeniowo, o szerokim zakresie zastosowaĔ, brzegowe procedury testowaĔ wielokrotnych
nie uwzglĊdniają jednak áącznego rozkáadu statystyk testowych, przez co są bardziej konserwatywne
od procedur áącznych. Zakres zastosowaĔ procedur áącznych Westfalla i Younga (1993) jest natomiast
ograniczony ze wzglĊdu na wymóg obrotowoĞci podzbioru. Ciekawą alternatywĊ stanowią dedykowane
badaniom genetycznym procedury áączne, zaproponowane przez Dudoit oraz van der Laana (2008).
Szeroki zakres zastosowaĔ, moĪliwoĞü wyboru miary báĊdu I rodzaju oraz powszechnie dostĊpne, oprogramowanie (procedura MTP jest zaimplementowana w pakiecie multtest w R), to ich istotne zalety.
Niestety, badania nad procedurą MTP przeprowadzone przez Werfta i Bennera (2009) pokazaáy problemy
z kontrolą miary FDR w przypadku bardzo duĪej liczby testowanych hipotez i maáej liczebnoĞci prób.
Z kolei zaprezentowany w artykule eksperyment symulacyjny pokazaá, Īe procedura MTP nie zapewnia
równieĪ kontroli FWER na z góry zadanym poziomie.
Sáowa kluczowe: testowanie wielokrotne, FWER, FDR, repróbkowanie, MTP
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NON-CLASSICAL MULTIPLE TESTING PROCEDURES
Abstract
The range of applications of classical multiple testing procedures is limited due to model assumptions,
and in many cases classic solutions are non-existent. In such situations non-classical multiple testing
procedures allow to control the effect of multiple testing. Although they are popular for computational
simplicity and a wide range of applications, marginal multiple testing procedures do not take into account
joint distribution of test statistics, which make them more conservative than joint multiple testing procedures. The range of applications of joint procedures introduced by Westfall and Young (1993) is limited
due to the subset pivotality requirement. Thus, joint multiple testing procedures suggested by Dudoit and
van der Laan (2008) seem very promising. A wide range of applications, the possibility of choosing the
Type I error rate and easily accessible software (MTP procedure is implemented in R multtest package)
are their obvious advantages. Unfortunately, the results of the analysis of MPT procedure obtained by
Werft and Benner (2009) revealed that it does not control FDR in case of numerous sets of hypotheses
and small samples. Furthermore, the simulation experiment presented in the article showed that MTP
procedure does not control FWER, either.
Keywords: multiple testing, FWER, FDR, resampling, MTP

