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Idea intuïtiva del concepte 
estadístic d’equivalència

 “Demostració” estadística de “similaritat”
 Concepte “similaritat” entès en sentit molt ampli:
 Mitjanes “prou semblants” (no necessàriament iguals)
 Ajust “prou bo” a determinat model (encara que no perfecte) 

com per considerar-lo “útil”
 Variàncies “prou semblants” (no necessàriament iguals) com 

per no patir per conseqüències d’heteroscedasticitat



Majoria de mètodes coneguts 
i aplicats...

 ... (especialment tests d’hipòtesis): serveixen per 
demostrar “diferència”:
 H0: “mitjanes exactament iguals” vs. H1: “diferents”
 H0: “ajust perfecte a model” vs. H1: “no ajust”
 H0: “efecte de factor A és nul” vs. H1: “efecte no nul”
 H0: “perfecta homoscedasticitat” vs. H1: “heteroscedasticitat”
 Etc.



No rebutjar H0 no demostra 
res, però...

 ...hem contrastat H0 vs H1 amb resultat no 
significatiu

 Error de tipus II o en realitat H0 certa?
 Argument (viciat) basat en potència:
 Si la probabilitat de rebutjar H0 quan en realitat és certa H1

és baixa, segurament hem comés un error de tipus II
 En canvi, si aquesta probabilitat és alta, (suposada) 

evidència a favor de H0: no l’hem rebutjada tot i ser tant 
probable fer-ho quan és falsa!



La paradoxa de la potència a 
posteriori
 Per avaluar la potència cal suposar escenaris 

on H1 sigui certa
 Situacions basades en els valors mostrals 

observats: “potència a posteriori”
 Potència a posteriori: paradoxes, veieu 

Hoenig, J.M. and Heisey, D.M. (2001). The abuse of 
power: the pervasive fallacy of power calculations for 
data analysis. The American Statistician, 55, 19-24



En resum, d’idees anteriors...
 ...no rebutjar una hipòtesi nul·la no 

demostra res
 (Rebutjar-la tampoc aporta gaire si H0 afirmava 

“igualtat perfecta”, “ajust perfecte”, etc.: no 
confonguem “estadísticament significatiu” amb 
“important” mèdicament, econòmicament...)

 Si alguna cosa es “demostra” (amb les 
limitacions conegudes: concepte de p-valor, 
etc.) és H1 se rebutgem H0



Idea més (però encara poc) 
precisa de test d’equivalència
 H0: Afirma “Molta diferència”, “Molt mal ajust”, 

etc. vs. H1: “Poca diferència (que inclou, però no 
es limita a exacta igualtat)”, “Ajust suficientment 
bo (com per a que el model sigui útil a 
determinat fi)”, etc.

 Evident problema pendent: definir llindar per 
“poca diferència”, per “bon ajust”, etc.
 Tests de diferència “amaguen cap sota l’ala”: 

“significatiu” prescindint de concepte “important”



Concretem: Equivalència de 
variàncies (irrellevància de ≠)
 Condició d’homoscedasticitat: idealització 

que, possiblement, a la realitat no existeix
 Cal per exacta validesa de molts mètodes
 Possiblement, ∀ aquests mètodes/models on 

cal assumir homoscedasticitat: aproximats
 (Encara que els qualifiquin d’exactes!)

 Però això no vol dir que no siguin correctes!



Idea semblant parlant de 
normalitat de les dades
 Recomano vivament que resseguiu aquesta 

excel·lent presentació:
 Weaver, Bruce. (2011). Silly or Pointless Things People Do 

When Analyzing Data: 1. Testing for Normality as a Precursor to 
a t-test. 
https://www.researchgate.net/publication/299497976_Silly
_or_Pointless_Things_People_Do_When_Analyzing_Data
_1_Testing_for_Normality_as_a_Precursor_to_a_t-test

 La diapositiva següent està extreta de la 
presentació anterior

https://www.researchgate.net/publication/299497976_Silly_or_Pointless_Things_People_Do_When_Analyzing_Data_1_Testing_for_Normality_as_a_Precursor_to_a_t-test


Semblant a allò que deia Box 
parlant de normalitat



Que tiri la primera pedra...

...qui no hagi explicat mai coses 
així a classe!

Test t de 
Student

Test de 
Welch

Prova F (o 
de Levene, 

etc.).
Rebutgem 

H0?



Pretests com els anteriors...
 ...alteracions de probabilitat d’error de tipus I 

(PT1E), sovint inflació:
 Rasch, D. et al. (2011). The two-sample t test: pre-

testing its assumptions does not pay off. Statistical 
Papers, 52(1):219–231

 Conclusió de Rasch et al.:
 Pretests prohibits
 No ensenyeu el test t de Student, millor ensenyar 

i aplicar sempre Welch!



Pregunta apropiada?
 Potser no és: “Hi ha homoscedasticitat?”
 Potser és: “El grau d’heteroscedasticitat és 

preocupant?”
 Preocupant respecte què? Com determinar-

lo?



Test de Wellek per irrellevància 
de l’heteroscedasticitat
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 Wellek, S. (2010). Testing statistical hypotheses of 
equivalence and noinferiority. CRC Press. (pp. 164-
172)

 Com determinar límits d’equivalència ω1 i ω2?
 Típica simplificació: ω = ω1, ω2 = 1 / ω



Determinació de límits 
d’equivalència

 Wellek: (al principi del seu llibre)
 Criteris per determinar llindars d’equivalència
 De caire més aviat “psicològic”: quan es 

percebrien com prou diferents dues 
variàncies? (o probabilitats, o mitjanes...)

 De vegades fixats per una “autoritat”
 Cas de bioequivalència: EMA, FDA...



Determinació de límits 
d’equivalència

 En funció d’un criteri o objectiu
 Flores, P., Ocaña, J.(2018). Heteroscedasticity 

irrelevance when testing means difference. SORT, 42 
(1):59-72: límits en funció d’alteració 
admissible de PT1E : ω = ω(α,δ), α ± δ α
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Cochran (1942) suggested allowing a 20% error in 
the actual Type I error rate—e.g., for nominal
alpha = .05, an actual Type I error rate between
.04 and .06 is acceptable

Cochran’s criterion is admittedly arbitrary, but other
authors have generally followed it (or a similar
criterion) – so we will apply it here

Cochran’s Criterion for
Acceptable Test Performance

(Diapositiva també directament extreta de la presentació de 
Bruce Weaver abans esmentada)



Medicaments genèrics
 Desenvolupament de nova droga (≅ principi 

actiu, molècula) molt de temps i diners
 Patent de principi actiu: durada limitada
 Quan expira: altres laboratoris poden 

intentar aprovació de “genèrics”
 Genèrics: el mateix principi actiu que 

medicament “de marca” però preparació 
diferent (p.e. excipients)



Bioequivalència
 Aprovació de genèric: demostrar que és 

equivalent a medicament de marca
 Principi actiu el mateix: demostrar similar

“biodisponibilitat” (“bioavailability”, 
concentració de principi actiu a lloc d’acció) 

 Molt més fàcil i econòmic d’estudiar, mostra 
petita de voluntaris sans



Biodisponibilitat/bioequivalència 
(BA/BE)



Bioequivalència mitjana (ABE)
 Notació habitual:
 Medicament “de marca”: “referència”, R
 Medicament “genèric”: “test”, T

 En disseny paral·lel, mitjanes poblacionals de 
log(biodisponibilitats) µR i µT,

 Planteig correcte: si φ = µT − µR
H0: φ  ≤ −ε1 o  φ  ≥ ε2 vs.  H1: −ε1 < φ < ε2

 Recomanació FDA i EMA: ε1 = ε2 = ε = 0.223



Límits de bioequivalència
 Raó de ε1 = ε2 = ε = 0.223?
 Enquesta entre experts
 Criteri predominant: rati de mitjanes 

(geomètriques, escala original) entre 0.8 i 
1.25 = 1 / 0.8

 Agències recomanen escala logarítmica: Y = 
log(Biodisponibilitat)
 (Suposadament més normal)

 −0.223 = log(0.8) = −log(1.25)



ABE en dissenys crossover
 Dissenys crossover RT / TR, amb molt, els 

més utilitzats en BE
 Recomanats per FDA, EMA i altres agències

 Si experiment ben fet: només variància intra-
subjectes o residual “within”

 Recordem el disseny i el model lineal per 
resposta Yijk = log(mesura de 
biodisponibilitat) ...



Estructura de les dades RT/TR

Període
Seqüència j = 1 j = 2

k = 1

Y111

Y211

...
Yn11

Y121

Y221

...
Yn21

k = 2

Y112

Y212

...
Yn12

Y122

Y222

...
Yn22

R

R

T

T



TOST = Two One Sided Tests
 Schuirmann D. J. (1987). A comparison of the Two One-sided 

Test procedure and the Power Approach for assessing the 
equivalence of Average Bioavailability. Journal of 
Pharmacokinetics and Biopharmaceutics, 15:657-680

 Per H0: φ  ≤ −ε1 o  φ  ≥ ε2 vs.  H1: −ε1 < φ < ε2, 
fer dos tests de nivell α:
H10: φ  ≤ −ε vs. H11: φ  > −ε i H20: φ  ≥ ε vs.  H21: φ < ε

 Rebutjar H0 si es rebutgen H10 i H20

 Principi d’intersecció-unió: nivell global α



Principi d’inclusió d’intervals
 TOST: operativament equival a declarar BE 

si interval de confiança de nivell 1 – 2α

completament inclòs dins límits 
d’equivalència, IC ⊂ (−ε, +ε)

 Procediment habitualment recomanat
 Interval 1 – 2α per tenir test α???



( , 2) seDNIC D t α −≡ ±



Principi d’inclusió d’intervals
 Esquemàticament:

(     ) 
80%   100%   125% 

Intervalo amplio, dentro de los limites de BE, se declara BE 
 

(       ) 
80%   100%   125% 
Intervalo estrecho, límite izquierdo fuera de los límites de BE, no se declara BE 

 

(       ) 

80%   100%   125% 
Intervalo estrecho, dentro de los límites de BE, se declara BE 

 

(       ) 
80%   100%   125% 
Intervalo amplio, extremo derecho fuera de los límites de BE, no se declara BE 

 



Principi d’inclusió d’intervals: 
una mica de notació
 θ paràmetre d’interès en equivalència
 Exemples: θ = µT – µR, θ = σ1 / σ2, etc.
 θ = d(A,B) llavors H0: d(A,B) ≥ ε vs. H1: d(A,B) < ε, 

 ICθ interval o regió de confiança per θ
 Ε regió d’equivalència (cas BE, Ε = (−ε, +ε))
 Pel cas θ = d(A,B): ICθ = [0, θU) i Ε = [0,ε)



Principi d’inclusió d’intervals: 
forma general
 Pel contrast H0: θ ∈ Ε c vs. H1: θ ∈ Ε
 El criteri “Rebutjarem H0 si ICθ ⊂ Ε ”
 Defineix test de nivell ≤ α si nivell confiança 

d’ICθ = 1 − α
 Pel cas de BE, el nivell de significació seria 

exactament α / 2



Test de nivell α / 2 per interval 
1 − α ???
 Clàssic procediment per BE:
1) Simetria d’ICθ al voltant d’estimació puntual 
2) Invariància front a transformació 2θ – x
 Eliminant aquestes exigències, acostem més 

el veritable nivell de significació a α
 Munk, A., Pfluger, R.(1999). 1 – α Equivariant Confidence 

Rules for Convex Alternatives are α/2-Level Tests-With 
Applications to the Multivariate Assessment of Bioequivalence. 
Journal of the American Statistical Association, 94:1311-1319



Tornem al problema de la 
bioequivalència de genèrics...



Drogues d’alta variabilitat 
(HVD)
 Alta variància “within”
 Per suficient potència a TOST: mostra gran 

(centenars de subjectes)
 Èticament i econòmicament impracticable
 Molt d’estudi i discussió darrers > 20 anys
 Pugna: “Correcció estadística” vs. “Promotors 

de genèrics i governs” vs. “Promotors 
medicament de marca”



HVD: Solucions acceptades 
pels reguladors
1. Ampliació de límits, funció de variabilitat 

“within” de referència: RSABE
2. Dissenys seqüencials en 2 etapes (two-stage

designs, TSD)
 RSABE més especificada a regulacions
 Problema comú: descontrol de la probabilitat 

d’error de tipus I



RSABE
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