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DESPRE… 

 Studiul relațiilor cauzale 

 Tipuri de asocieri: false vs. reale  

 Controlul factorilor de confuzie 

 



STUDIUL RELAȚIILOR CAUZALE 

Cercetarea relațiilor 
cauză-efect 

Cercetarea 
exploratorie 

Cercetarea 
descriptivă 

Mărimea incertitudinii care 
caracterizează situația decizională 

Definită clar Ambiguă Definită parțial 

Ipoteza/Întrebare Ipoteza cercetării Întrebarea de interes 

Când este realizat? – relativ la 
procesul decizional 

Stadiu tardiv Stadiu incipient Stadiu tardiv 

Designul  Foarte structurat Nestructurat Structurat 



STUDIUL RELAȚIILOR CAUZALE 

Nu orice asociere identificată într-un studiu este de tip cauză-efect! 

Asocierea Ce se întâmplă în populație? Modelul cauzal 

Șansa Falsă Consumul de cafea și infarctul 
miocardic (IM) nu sunt relaționate 

- 

Eroarea sistematică Falsă - 

Efect-cauză Reală IM este o cauză a consumului de 
cafea 

IM → consum de cafea 

Factor de confuzie Reală Un al treilea factor determină atât 
consumul de cafea cât și IM 

Factor x (ex. tipul de 
personalitate) 
→ consum de cafea 
→ IM 

Cauză-efect Reală Consumul de cafea determină IM consum de cafea → IM 

• Modificări necunoscute și imprevizibile 
• ↓ - observări/măsurători repetate 

• Design experimental greșit 
• Echipament defect (calibrare) 



STUDIUL RELAȚIILOR CAUZALE 

Asociere falsă Faza de design (prevenire) Faza de analiză (evaluare) 

Șansă • ↑ volumul eșantionului 
• Recrutarea eșantionului 

Calcularea valorilor p și a intervalelor 
de încredere și interpretarea acestora 
în contextul evidențelor existente 

Eroarea 
sistematică 

• Întrebarea de interes – design 
experimental 

• Colectarea unor date adiționale care să 
permită identificarea dimensiunii erorii 

• Evitarea colectării datelor care pot fi 
afectate de predictorul de interes ca și 
criterii de includere sau potrivire 

• Ce spune literatura de specialitate 
(studii cu design diferit) 

• Analiza datelor adiționale pentru a 
identifica existența erorii 

• Nu controlăm  variabilele care 
influențează predictorul 
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STUDIUL RELAȚIILOR CAUZALE: EXEMPLU 

 Fumători și nefumători 

IM+ IM- 

Consum cafea +  90 60 

Consum cafea - 60 90 

 Rata șansei (OR) pentru IM asociat cu consumul de cafea = (90*90)/(60*60) = 2,25 



STUDIUL RELAȚIILOR CAUZALE: EFECT-CAUZĂ 

Asociere 
adevărată 

Faza de design (prevenire) Faza de analiză (evaluare) 

Efect-cauză • Un studiu longitudinal va permite 
identificarea factorului care apare 
primul (cauza/efectul) 

• Colectăm datele de interes pe secvențe 
de timp 

• (ultima soluție: trialul clinic randomizat)  

• Considerăm plauzabilitatea 
biologică 

• Comparăm puterea asocierii 
imediat după expunerea la 
predictor și respectiv la un anumit 
timp de la începerea expunerii  



STUDIUL RELAȚIILOR CAUZALE: FACTORI DE CONFUZIE 

 Factori de confuzie = un al treilea factor asociat atât cu predictorul de interes 
cât și cu patologia de interes 

 Poate exista inclusiv implicarea unui alt factor: mediul în care lucrează un 
subiect poate determina ca persoana respectivă să bea cafea și să fumeze 
devenind astfel factor de risc pentru IM 

 Mediatorul relației de cauzalitate: ex. fumatul este mediator al asocierii dintre 
consumul de cafea și IM 

 



STUDIUL RELAȚIILOR CAUZALE: FACTORI DE CONFUZIE 

Fumători 

IM+ IM- 

Consum cafea +  80 40 

Consum cafea - 20 10 

Nefumători 

IM+ IM- 

Consum cafea +  10 20 

Consum cafea - 40 80 

ORfumători = (80*10)/(20*40) = 1,00 ORnefumători = (10*80)/(40*20) = 1,00 

IM+ & IM- 
Cafea+ Cafea- 

Fumat+  120 30 

Fumat- 30 120 

OR = (120*120)/(30*30) = 16 

IM+ & IM- 
Cafea+ Cafea- 

Fumat+  120 30 

Fumat- 30 120 

Cafea+ & Cafea- 
IM+ IM- 

Fumat+  100 50 

Fumat- 50 100 

OR = (100*100)/(50*50) = 4 



CONTROLUL FACTORILOR DE CONFUZIE: DESIGN 

Strategia Avantaje Dezavantaje 

Specificarea (valorii 
factorului de confuzie și 
excludera subiecților) 
- nefumători 

• Ușor de înțeles 
• Focalizează eșantionul 

investigat 

Limitează  
• Generalizarea rezultatelor 
• Volumul eșantionului 

Potrivirea (selectarea 
cazurilor și a martorilor cu 
valori identice ale factorului 
de confuzie) 

• Elimină influența unor 
caracteristici constituționale 
(ex. vârstă / gen) 

• Eliminăm factorii de 
confuzie care sunt dificil de 
măsurat 

• Permite ↑ puterea studiului 
prin uniformizarea 1:1 în 
fiecare strat 

• Consumatoare de timp și mai puțin eficientă 
decît ↑n 

• Decizia: la începutul studiului → efect 
ireversibil 

• Definirea clară a predictorilor și factorilor de 
confuzie 

• Analiza pe grupuri dependente 
• Potrivirea pe un factor care nu e de confuzie 
• Aplicabilitate: studii caz-martor & cohorte 

multiple Valori similare ale factorilor de confuzie! 



CONTROLUL FACTORILOR DE CONFUZIE: DESIGN 

Strategia Avantaje Dezavantaje 

Design de tip oportunistic 
• Cazul e propriul martor 

(evaluarea efectelor imediate 
ale unei expuneri de scurtă 
durată) 

• Experimentaul natural (subiecții 
sunt/nu expuși unui factor de 
risc care de fapt acționează 
aleatoriu) 

• Asigură o putere mare  
• Poate fi o alternativă mai ieftină 

a trialului randomizat 

• Se indică aplicarea doar în 
cazurile în care variabila de tip 
predictor este aleatorie 



CONTROLUL FACTORILOR DE CONFUZIE: ANALIZĂ 

Strategia Avantaje Dezavantaje 

Specificarea  • Ușor de înțeles 
• Flexibil și reversibil: variabila 

de stratificare se poate 
alege după colectarea 
datelor 

• Numărul de straturi relaționat cu n 
• Pot fi identificați câțiva factori care influențează 

predictorul și/sau variabilele independente 
• Puține straturi per covariat → control incomplet al 

factorilor de confuzie  
• Trebuie identificate și măsutate toate variabilele care ar 

putea influența predictorul și/sau variabilele independente 

Ajustarea 
statistică 
(MLR / 
logistică / 
Cox) 

• Putem controla simultan  
mai mulți factori de 
confuzie 

• Informația din variabilele 
cantitative se poate utiliza 
pe deplin 

• Flexibil și reversibil 

• Modelul nu explică întotdeauna: 
• Control incomplet al factorilor de confuzie (factor de 

confuzie-variabila de interes) 
• Estimarea inexactă a mărimii efectului (predictor-

variabila de interes) 
• Rezultatele greu de interpretat (semnificația coeficinților 

ecuației de regresie) 
• Trebuie identificați și măsurați covariații relevanți 



CONTROLUL FACTORILOR DE CONFUZIE : ANALIZĂ 

 Scorul de propulsie:   

 studii observaționale ale eficacității unui  tratament  

 prescrierea tratamentului → pacienți cu risc mai mare sau într-un anumit mod diferiți față 
de cei care nu primesc tratament 

 probabilitatea de a primi tratament → scor de ‘propulsie‘ → potrivirea subiecților cu și 
fără tratament  pe baza acestui scor    

 



CONTROLUL FACTORILOR DE CONFUZIE: ANALIZĂ 

 Gum et al.: este aspirina asociată cu scăderea mortalității la pacienții boli 
coronariene? (JAMA. 2001 Sep 12;286(10):1187-94.) 

 6174 subiecți consecutivi  la care s-a aplicat ecocardiografia de stres pentru 
evaluarea unei boli coronariere cunoscute sau suspecte (mediana timpului de 
urmărire = 3,1 ani) 

 2310 subiecți care au primit tratament cu aspirina 

 276 decese  (4.5%) 

 Potrivirea scorurilor de propulsie pentru cei cu și fără aspirină  (1351 pacienți în fiecare 
grup) → mortalitate a fost cu 47% mai mică în lotul celor care au primit aspirină (p=0.002)  



CONTROLUL FACTORILOR DE CONFUZIE: ANALIZĂ 

Strategia Avantaje Dezavantaje 

Scorul de 
propulsie 

• Putem controla simultan  mai mulți factori de 
confuzie 

• Informația din variabilele cantitative se poate utiliza 
pe deplin 

• ↑ puterea de control a factorilor de confuzie atunci 
când un număr mai mare de subiecți primește 
tratamentul decât obțin rezultatul de interes 

• Nu avem nevoie de ipoteza modelului dacă aplicăm 
analiza stratificată sau pereche 

• Flexibil și reversibil 
 

• Înțelegerea rezultatelor poate fi 
dificilă 

• Trebuie identificați și măsurați 
covariații relevanți 

• E indicat a se aplica doar pentru 
subiecții expuși și respectiv ne-
expuși care au scoruri de 
propulsie similare → ↓n 
 
 



CUANTIFICAREA EFECTULUI CAUZAL 

Condiționarea unui efect comun: 

 S-a realizat un studiu asupra pacienților care au slăbit în anul anterior 7 kg. 
Pentru eșantionul studiat, s-a constatat că cei care au urmat o dietă au un risc 
de cancer mai mic comparativ cu cei care nu au urmat nici o diet. Se poate 
spune că dieta a prevenit cancerul pentru acest eșantion? 

 ? NU: cancerul este asociat cu scăderea în greutate (efectul comun în acest caz 
este scăderea în greutate care poate fi determinat atât de dietă sau cancer) 

 Eroarea în cazul condiționării unui efect comun apare atunci când studiul are o 
variabila cauzată de factorul de risc studiat ca și criteriu de includere, de 
potrivire, sau când aceasta este un factor de confuzie. 



ÎN FAVOAREA CAUZALITĂȚII 

 Rezultate similare în studii cu design experimental diferit 

 Puterea asocierii: mai mică dacă există un factor de confuzie 

 Cafea și fumat: OR=16  

 Fumat și IM: OR=4 

 Cafea și IM: OR=2.25  

 Relația doză-efect: fumătorii au o rată mai mare a cancerului pulmonar 
comparativ cu nefumătorii 

 Plauzabilitatea biologică: utilizatorii de marihuana mai puțin de o dată/zi au un 
risc mai mic de cancer cu celule germinale decât cei care nu utilizează 
marihuana (e greu de explicat biologic) 



DE REȚINUT! 

 Există un factor care este asociat atât cu predictorul cât și cu rezultatul de 
interes → factor de confuzie 

 Controlul factorilor de confuzie se poate realiza în etapa de realizare a 
protocolului de cercetare (design-ul experimental) sau în etapa de analiză a 
datelor → strategii diferite 



DE REȚINUT! 

 Design experimental:  

 specificarea și potrivirea au repercursiuni asupra volumului eșantionului dar 
permit cercetarea grupurilor cu nivele similare ale factorilor de confuzie → 
utilizare judicioasă deoarece limitează ireversibil informația disponibilă în studiu 

 Etapa de analiză:    

 ajustarea permite controlul simultan a mai multor predictori dar realizarea și 
interpretarea rezultatelor este uneori dificilă  

 Scorul de ‘propulsie‘: aplicabil în cazul studiilor observaționale terapeutice 


