
?תגליות המדעיות שגויותההאם רוב 

יואב בנימיני

הרצאה לרגל קבלת פרס ישראל
באוניברסיטת תל אביב



?מאיפה השאלה



מתוך התקציר
• “…In this essay, I discuss the  

implications of these problems … It can 
be proven that  most claimed research  
findings are false.”

YB



התגובה למאמר

פעם בשנה  100,000המאמר הורד למעלה מ
2006הוכתר ב . הראשונה

"Instant cult classic “ by the Boston Globe

המשך באותו עיתון/שני מאמרי תגובה 
 2007, רפואה 2005איונידיס עצמו     

.במחקרים גנטיים 2010אפידמיולוגיה 

לפני חודש מאמר שמנסה לאמוד את התופעה  
ברפואה 

 



Is there something wrong with the 

scientific method?

YB Stanford „12



YB TAU„12

•Ioannidis: 

תוצאות מתנדפות במחקרים רפואיים
„Why most research findings are false‟

•Schooler: 

אפקטים מתדלדלים במחקרים פסיכולוגים
•Crabbe:   

התנהגות בעלי חיים
תוצאות הפוכות במעבדות שונות 



מהם טיעוניו של איונידיס

, כל תגלית מדעית המבוססת על נתונים. א

, שהם תמיד חלקיים ונתונים להשתנות מקרית             

.ולכן עלולה להיות שגויה

: מובהקות סטטיסטיתההתמודדות עם האקראיות בעזרת 

תוצאה נחשבת למובהקת סטטיסטית אם הסיכוי להסבירה 
( 1/20למשל מ )באמצעות האקראיות בלבד קטן     

. ב



למשל

:מדענים חוקרים שמועות
האם אכילת סוכריות

?גורמת לאקנה סגולבצבע  

xkcdSignificant.webarchive

xkcdSignificant.webarchive


מהם טיעוניו של איונידיס

, כל תגלית מדעית המבוססת על נתונים. א

, שהם תמיד חלקיים ונתונים להשתנות מקרית             

.ולכן עלולה להיות שגויה

: מובהקות סטטיסטיתההתמודדות עם האקראיות בעזרת 

תוצאה נחשבת למובהקת סטטיסטית אם הסיכוי להסבירה 
( 1/20למשל מ )באמצעות האקראיות בלבד קטן     

מספר תגליות רבבכל מחקר מדעי בוחנים מובהקותם של . ב



השילוב הקטלני של השניים

:מדענים חוקרים שמועות
האם אכילת סוכריות

?בצבע מסוים גורמת לאקנה 

xkcdSignificant.webarchive

xkcdSignificant.webarchive


לא רק סוכריות 

מכונית בצבע  , למשל, כך. סודות משונים חבויים במספרים" 

כתום נמצאת בסבירות נמוכה ביותר להיות עם פגעים  

.." .הקניהמשמעותיים  שמתגלים רק אחרי 

כריית מידע באתר
KAGGLE

THE MARKER IT    2.5.2012  



לא רק צבעים

בדקו השפעתם האפשרית של אכילה מוגברת של  ( 95)ואחרים  י'גיבנוצ

.סוגי מזון על תחלואה בסרטן הערמונית 130-כ

מאכלים עברו את רף המובהקות הסטטיסטית והם היחידים  3

.המדווחים בתקציר המדעי

איכלו קטשופ ופיצה ומנעו את סרטן הערמונית

בדרך כלל  הוא אבל התקציר . התוצאות 130במאמר עצמו מופיעים כל 

.לציבור המקצועיגם –לציבור היחידה העוברת האינפורמציה 

בחירה באמצעות תקציר                                         



בינתיים המאמר צוטט למעלה מאלף פעם
עם עשרות מחקרים על תרומת עגבניות לריפוי סוגי סרטן שונים

עם תוצאות לא ברורות
לפני שנה פורסם מחקר חדש הטוען לנפלאות האורגנו דווקא



?איונידיס" הוכיח"כיצד 
1/20הסיכוי שממצא שגוי יימצא מובהק 

!  1הסיכוי שממצא אמיתי יימצא מובהק  ...(נו נניח)

אמיתיות 20תגליות אפשריות מתוכן  1020נבדקות  
אינן נכונות 1000 

  1/20)    שגויות                       50נמצא   1000מתוך ה
(מאלף

נמצא את כולן 20מתוך ה 

עדיין.   תגליות 70כ "סה

!71%         0.71מס' תגליות שגויות  =   50           =
 20+   50מס תגליות כולל         



ומסקנותיו

• Corollary 3: The greater the number … of 
tested relationships in a scientific field, the 
less likely the research findings are to be 
true. 

• Corollary 6: The hotter a scientific field the 
less likely the research findings are to be 
true

   and so on...

YB



Soriç’s (1987) 

אבל המסקנה זהירה  , ניתוח דומה, בעייהאותה , שנה קודם 18 
:יותר

There is danger that a large part of science is false

בשיטה הרגילהכנגד שימוש והזהיר 

...1989מאמרו הביא את יוסי הוכברג ואותי ב

YB TAU „12



השגויות התגליות שעור  

אם גם נמצא שיטה ששומרת כרצוננו על . הצענו קריטריון חדש

False Discovery Rate FDRשעור התגליות השגויות   

, נוכל לשמור על שעור זה ברמה נמוכה

!ומרבית התגליות שוב לא יהיו שגויות

. הצענו שיטות המאפשרות לשמור על שעור התגליות השגויות



(1995)הוכברג  -שיטת בנימיני

פרופסור לסטטיסטיקה באוניברסיטת  , ל"יוסף הוכברג ז 
א"ת

נפטר בתחילת חודש זה



מדוע נתקל הרעיון בהתנגדות  

הקריטריון המחמיר המקובל מקפיד לשמור על הסתברות נמוכה 

! אפילו לתגלית שגויה אחת

.20בין אם מצאנו שתי תגליות או 

אבל בבעיות  גדולות מובילה  , גישה נכונה ברישוי תרופות

,  כדברי הגנטיקאי וולר, התוצאה. לפגיעה קשה ביכולת לגלות

,עד לעבודתנו, שבפני החוקר עמדה

הברירה שבין דבר לחולירע



הבחירה בדבר

בעולם המחקרים הרפואיים ממעטים  , פרט לרישוי תרופות
:להשתמש בקריטריון המחמיר

.  2002-2010מאמרים מ 100רמי כהן ערך סקירה של  NEJM

בכולם נדרשה התייחסות לבעיית המרובות 

(. מינונים''' "מס, תתי קבוצות מרובות, מדדי הצלחה מרובים)

. לא נעשה מאומה וביתר טיפול חלקי 87/100ב 

בקהילה הסטטיסטית העוסקת בתחום רבים  , למרות מצב זה
התעקשו על הקריטריון המחמיר

טענו" ממצאים אפשריים 60את מי מעניין לבדוק "



Y Benjamini

:  קשר בין התבטאות גנים והתנהגות 
גנים 27,000

גידול דרמטי בגודל הבעיות  : השינוי 
הנחקרות 

ניתוח התבטאות גנים. א             



YB 12,ׁשֹו 

Unit of data is volume pixel - Voxel 64 x 64 per slice x 16 

A comparison of experimental factor per voxel: inference on~ 64K voxels

. גידול דרמטי בגודל הבעיות: השינוי 
מיפוי פעילות המוח. ב              



YB

“The Good the Bad and the Ugly”

Goland, Heller, YB, Bentin, Malach „08



“The Good the Bad and the Ugly”

YB Berkeley ‟10



YB

32,0001 Voxels searched

1

448,000

SNPs

חיבור מחקר גנטי עם חקר המוח
(פרויקט המוח האנושי האירופי)

13-מספר בדיקות   כ ,000,000,000



?האמנם רוב התגליות שגויות

העקרון שמגן על התגליות המדעיות הוא היותן מועמדות 
תגלית מדעית עומדת למבחן  : תמיד לבדיקה נוספת

מתמיד

היכולת לקבל אותן תוצאות  -ההדירות של תגלית מדעית 
פעמים נוספות על ידי מדענים שונים בשיטות דומות

.  מאמרו של איונידיס והפרסום שזכה לו הביא נזק יותר מתועלת
.   כי רוב המדע מוטעה" המוכיחה"רבים מתיחסים לכותרת 

.מעטים לתוכן
המאמר משמש את התוקפים את המחשבה המדעית שלא בדין



אבל בעיות קיימות

" בעיית שחזור המחקר" Replicability

Potti and Nevims (Nature Med „06):

• נתונים על התבטאות גנים אצל החולה בסרטו הדם מנוצלים להבחין איזו 

הטיפולים הידועים יעזור לחולה 20משטר טיפול כימוטרפי מכ התוצאות  .

 :ניראו מרשימות

Translational personalized medicine!

Baggerly & Coombes

• ניסו לשחזר את הניתוח הסטטיסטי מהנתונים

...הכל התמוטט 2001ב 



Reinhart – Rogoff

מהתוצר הלאומי הגולמי 90%כאשר החוב הלאומי מגיע ל

Tipping Pointצמיחה הופכת לנסיגה    

  

אי הדירות התוצאה : מחקרים נוספים לא הצליחו לחזור על התופעה

וסטס גילתה בעיה של שיחזור 'קבוצת חוקרים מהאוניברסיטה של מסצ

:במחקר

EXCELמספר שורות לא נבחרו בעת השימוש בגיליון 



• מהנתונים שנאספו למסקנות: שחזור המחקר
• חזרה על המחקר כולו   : הדירות התוצאות

מאיסוף נתונים מחודש בנסיבות דומות ועד  
לניתוח הסופי

Reproducibility & Replicability



The ‘Reproducibility Project’  initiative
• Replicability problems surfaced in experimental psychological 

research

 

• “Do normative scientific practices and incentive structures 

produce a biased body of research evidence in our field?”

• Teams of researchers are committed to replicate all studies in 

2008 issues of 3 prominent psychology journals



המקור לבעיות

"בעיות סוציולוגיות"
השאיפה לפרסם בכל מחיר

הצורך לפרסם לשם קביעות וקידום
הצורך לפרסם לשם השגת והצדקת מימון

הנטייה של כתבי עת שלא לפרסם ממצאים שליליים
מדעיים-הריצה אחר הפירסום בכלי התקשורת הלא

רוב העוסקים בנושא דנים בפתרונות לבעיות אלו

והן החריפו לאחרונה, מקורן אחר, לדעתי הבעיות אחרות
תיעוש התהליך המדעי  בשל



תיעוש התהליך המדעי

המכוניותזאת לשינויים שעברה תעשיית נשווה •
על   1888ייצור המכוניות עם מנוע השריפה הפנימית החל ב•

.בעבודה יחידנית, מכוניות יוצרו בשנה 5 .בנץידי 



תיעוש התהליך המדעי

יושם לראשונה פס ייצור סדרתי של מכוניות על ידי   1902ב 
.בשנה 1500או כ , כל שעתייםמכונית : אולדסמוביל

  12או כ, מכוניות בשעה 4כ   המפורסם Tפורד מודל  1914ב
.מפס ייצור, אלף מכוניות בשנה



תיעוש התהליך המדעי

,  של המאה הקודמת 80הייצור הרובוטי החל ביפן בשנות הפס 
.לעין ערוך מאזושוכלל 

מיליון המכוניות החדשות מדי שנה   70זו הדרך בה מיוצרות כיום 
.התהליכיםאנושיים השולטים על התכנון ועל מפעילים 



Y Benjamini TAU 

:תיעוש התהליך המדעי 
ניתוח התבטאות גנים               

1

10

100

1000

10000

100000

1992 1994 1996 1998 2000 2002

Number of
Genes

Micro-arrays Multiplicity

addressed

35

2011



איכות ייצור המכוניות

בעת הייצור הידני  המכונאי הבודק 

תהליכי בקרה סטטיסטית 50-בקוו הייצור של שנות ה



איכות ייצור המכוניות

בעת הייצור הידני  המכונאי הבודק 

תהליכי בקרה סטטיסטית 50-בקוו הייצור של שנות ה

שיטות   80עם התחלת אוטומציה בשנות ה TQM Total Quality 

Management

.השיטות אומצו בכל העולם. היפניתבתעשיה החלו 

כלומר שיטות שהיו יעילות בעת ייצור מכוניות ספורות אינו  
מתאימות לייצור המוני



איכות המחקר המדעי 

של המאה הקודמת עבור בדיקת   20-שיטות שפותחו בשנות ה
)Fisher(תגלית אחת   כמו, ,1/20כלל ה 

,עבור מספר תגליות אפשריות קטן   50-או בשנות ה

אינן מתאימות לאחר בחירה מאוסף הממצאים  האפשרים  
.האדיר בגודלו במחקר הנוכחי

 
–שיטות חדשות חיוניות 

וחלקן האחר מפותחות ברחבי העולם, חלקן כבר קיימות
ריינר  , יקותיאלי, הלר)עם מרכז מחקר מוביל גם בארץ   

(ואחרים



?אז הן שגויות או לא שגויות

• אבל עלול לעבור זמן רב מדי עד " לא שגויות"בסופו של דבר 
:יותרבמחקרים בסיסיים " עולים על שגיאה"ש

• . אופייניבהיקף התגליות הנסרקות במהלך מחקר בשל הגידול 
 

• שכאלההגבוה של ניסויים בשל מחירם 
 .כך במחקר לרישוי תרופות! תגליות  חשובות נבדקות שנית

,ברישוי תרופות נכשלים 3מהניסויים שלב אבל עדיין חצי 
ומעידים על חוסר הסתגלות במחקר  , במחיר אנושי וכלכלי גבוה

.הבסיסי לנסיבות החדשות במחקר
•  מתאימות תעזורבשיטות סטטיסטיות הרחבת השימוש 

תמנע מהם בזבוז משאבים אנושי וכלכלי ולעיתים , לחוקרים
.מבוכה



Y Benjamini MCP2009



:עצמם כמגיני המדעסטטיסטיקאים הרואים יש , אכן

תוך שימוש בכלים סטטיסטיים מתקדמים 

"תגליות שגויות"הסטטיסטיקאים מיירטים 

שאין לצפות שניתן יהיה לקבלן שנית במחקר חוזר

אני מעדיף לראות את הסטטיסטיקאים כמי שמקדימים רפואה 

למכה( סטטיסטית)



Y Benjamini MCP2009

We‟ve even 

made it

into the regular 

journals

“…one of the field‟s

most significant

recent inventions…”



YB & MB JSM„11

Hierarchical

Thresh  ≤ 0.025

in each stage



The locations of associated voxels per SNP, for 

the 5 most associated SNPs

Indiana „11





A case in point
Duloxetine for neuropathic pain relief (Goldstein, 
„05)

18 variables x 3 dose groups compared with control

Original primary endpoint: Weekly mean score of 
pain

In that study, Brief pain was one of secondary 
endpoints  (p=0.0095)

Far from significance after correcting for multiplicity

Brief pain was selected for a stage III study by Eli 
Lily, the population was selected to be Chinese, 

and the result: a  failure   (p=.6)
(Cohen‟s thesis)

YB Stanford „12



The chosen
The first wave of validated SNPs sent for

replication was selected from the 30 SNPs, 
… which had, in the WTCCC scan alone,
attained the most extreme (P<10−5) 
significance values .

The second wave used 

“A heuristic approach to the prioritisation 
of signals”
• “p-values between 10-2 and 10-5 in the primary GWA scan”

• “Corroborating evidence for association with T2D in the 
companion DGI and FUSION scans.”

It is not clear what was the original study 
and what was the replicationYB Stanford „12



הגישה שהצענו

סטנדרטיזציה מוגזמת אינה יכולה להועיל שכן 
אינטראקציה בין החיה לסביבת המעבדה בו נמדדת התנהגותה היא  

חייםעובדת 
ולהתחשב בה בעת שמחליטים על מובהקותו   יש לאמוד את גודלה

של הבדל

הרף לקביעת תגלית יעלה אך איתו גם הביטחון בתקפות המסקנה

? האם זה חשוב
מאפיני ההתנהגות יצאו מובהקים בשיטה הרגילה 17כל 
לפי הגישה המוצעת 11רק 

Kafkafi YB Sakov Golani, PNAS



בעיות מתודולוגיות

בעיות שהתחדדו בעשור האחרון
הסקה לאחר בחירה שאינה מתחשבת באוסף הממצאים   

האפשרים מהם נבחרות התגליות ובתהליך הבחירה
שימוש בקנה מידה אופטימי מדי לשונות

אין יכולת  –תהליכים חישוביים מורכבים בעת ניתוח הנתונים 
לשחזר את התוצאות המופיעות במאמר מהנתונים

בעיות קלסיות
.לעומת מחקר מבוקר -כריית מידע  -מחקר תצפיתי  

טיפול לעומת השוואה לפלסבוחוסר מחקר השוואתי ל
מחקר גלוי לעומת מחקר סמוי 



BH method 



?איונידיס" הוכיח"כיצד 

1/20הסיכוי שממצא שגוי יימצא מובהק 

9/10הסיכוי שממצא אמיתי יימצא מובהק 

                                                

תגליות שגויות שנמצאו# 
-------------------------------------                 = 90/270= 0.33

תגליות שנמצאו# 

ממצאים שנבדקו#  תגליות צפויות# 

ממצאים שגויים 1800 90

ממצאי אמת 200 180

Total 2000 270



1/20הסיכוי שממצא שגוי יימצא מובהק 

9/10מצא מובהק ייהסיכוי שממצא אמיתי 

                                                

תגליות שגויות שנמצאו# 
-------------------------------------                      = 98/134= 0.73

תגליות שנמצאו# 

ממצאים שנבדקו#  תגליות צפויות# 

ממצאים שגויים  1960 98

ממצאי אמת 40 36

Total 2000 134



ולבסוף

ממצאים שנבדקו#  תגליות צפויות# 

תגליות שגויות  19960 998

תגליות אמת 40 40

Total 20000 1038

1/20הסיכוי שתגלית שווא תמצא מובהקת 

99/100  אמיתי ימצא מובהק ממצאהסיכוי ש

                                                

תגליות שגויות שנמצאו# 
-------------------------------------            = 998/1038= 0.96

תגליות שנמצאו# 



שעור התגליות השגויות   FDR

ממצאים שנבדקו#  תגליות צפויות# 

ממצאים שגויים  ? V

ממצאי אמת ?

Total 2000 R

רף משתנה–הסיכוי שתגלית שווא תמצא מובהקת 

?הסיכוי שתגלית אמיתית תמצא מובהקת 

                                                

תגליות שגויות שנמצאו# 
------------------------------------- = V/R

תגליות שנמצאו# 

שנה 
:מטרה

שמור 
על

המנה
 קטנה

FDR=E(V/R)



Estimating the science-wise false 

discovery rate
• Ioannidis wrote about what may happen:

In Benjamini and Hochberg terminology, 

if you „act as usual‟ the  False Discovery Rate may be ~ 
1

FDR= E( /  #discoveries) 

• Leek & )Feb „13) tried to estimate it

• Mined the Abstracts of 4 top medical journal over 10 
years

Collected all “p-values < 0.05”; Estimated FDR at ~15% 



YB TAU„12

•Ioannidis: 

תוצאות מתנדפות במחקרים רפואיים
„Why most research findings are false‟

•Schooler: 

אפקטים מתדלדלים במחקרים פסיכולוגים
•Crabbe:   

התנהגות בעלי חיים
תוצאות הפוכות במעבדות שונות 



2 בעיית האפקט המתדלדל. 

תופעה שנראית חזקה בניסוי הראשון בו נמצאה נוטה לדעוך  
בניסויים חוזרים

• Schooler

• Newer psychiatric drugs

• Ionnidis‟ findings on medical research 

Winner‟s Curseקללת המנצח   

לבעייה יש שורשים סטטיסטיים, שוב



YB Stanford „12

SCIENCE, 1 JUNE 2007



Main Table

YB Stanford „12



מדדים בהם הוששוה טיפול חדש  20

90%י רווח סמך "ע:  לטיפול קיים
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3/20 do not cover

3/4 CI do not cover 

when selected

These so selected 4 

will tend to fail, 

or shrink back,

when replicated

YB



Odds ratio point and CI estimates for 

confirmed T2D susceptibility variants

Region Odds ratio 0.95 CIs FCR-adjusted CIs

• FTO 1.17 [1.12, 1.22] [1.05, 1.30] 

• CDKAL1 1.12 [1.08, 1.16] [1.03, 1.22] 

• HHEX 1.13 [1.08, 1.17] [1.02, 1.25] 

• CDKN2B 1.20 [1.14, 1.25] [1.07, 1.34] 

• CDKN2B 1.12 [1.07, 1.17] [1.00, 1.25] 

• IGF2BP2 1.14 [1.11, 1.18] [1.06, 1.23] 

• SLC30A8 1.12 [1.07, 1.16] [1.01, 1.24] 

• TCF7L2 1.37 [1.31, 1.43] [1.23, 1.53] 

• KCNJ11 1.14 [1.10, 1.19] [1.03, 1.26] 

• PPARG 1.14 [1.08, 1.20] [1.00, 1.30]

YB TAU„12

אחד  רווח סמך זה נועד לבטא את אי הוודאות לגבי מיקום 
נתון מראש

  10הוא אינו שומר על תכונותיו כאשר מופעל על 
 400,000מתוך " הנבחרים"

שיטה מבוססת עם דני יקותיאלי פיתחנו  FDR 
בחירה כלשהילאחר רווחי סמך לבניית 


