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OUTILINE 

• Informațiile cheie ale unui studiu 

• Clasificarea studiilor observaționale 

• Studiul de tip cohortă 



MOTIVE ALE RESPINGERII 

PUBLICĂRII 

1. Studiul nu abordează un subiect științific de actualitate 

2. Studiul nu este original 

3. Studiul nu analizează ipoteza autorilor 

4. Un design diferit de studiu ar fi trebuit aplicat 

5. Dificultăți practice au dus la compromiterea protocolului 

inițial (ex. recrutare, proceduri, etc.) 

6. Eșantionul a fost prea mic 

7. Studiul nu a avut un grup control adecvat 

8. Analiza statistică a fost incorectă sau neadecvată 

9. Concluziile nu sunt suținute de rezultate 

10. Conflict semnificativ de interese a autorilor 

11. Lucrarea este atât de prost scrisă încât este de neînțeles 

Greenhalgh T. How to read a paper : getting your bearings (deciding what the paper is about). BMJ 1997;315:243  



 Eșantion randomizat → generalizabilitate 
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 Asignare aleatorie → cauzalitate 

Eșantion 

Populația 

Sample 

Treatment 

Placebo 

13-Oct-14 



Asignare aleatorie Asignare ne-aleatorie 

Inferență a cauzalității 

generalizată la nivelul 

populației 

Cauzalitatea este 

adevărată la nivelul 

eșantionului 

Corelație 

generalizabilă la 

nivelul populației 

Corelație adevărată 

la nivelul eșantionului 

 

 

Generalizare 

= DA 

Generalizar

e = NU 

 

Eșantion 

randomizat = DA 

Eșantion 

randomizat = NU 

Cauzalitate Corelație 



CARACTERISTICILE UNUI SUBIECT BUN 

1. Realizabil 

• Număr adecvat de subiecți 

• Expertiză tehnică adecvată 

• Realizabil (timp & resurse) 

2. Interesant 

3. Nou 

• Aduce informații noi 

• Confirmă, infirmă sau extinde contribuțiile anterioare 

• Concepte inovatoare în practica medicală, sau metodologia 

cercetării 

4. Etic 

5. Important 

• Impact semnificativ ... cunoaștere, practica clinică, politici de 

sănătate 

• Poate influența direcțiile cercetărilor viitoare 



CERCETARE TRANSLAȚIONALĂ 

T1 T2 

Cercetare de laborator Cercetare clinică Cercetare 

populațională 



TIPURI DE STUDII DESCRIPTIVE 

Design Caracterisitci  Exemplu 

Cohortă Un grup de subiecți 

identificați la începutul 

studiului și urmăriți o 

perioadă de timp impusă 

Se evaluează cantitatea de pește ingerată 

la includerea în studiu și respectiv 

periodic pentru a determina dacă 

persoanele care mănâncă mai mult pește 

au risc mai scăzut pentru evenimentele 

cardio-vasculare 

Cross-secțional Un grup de subiecți este 

evaluat la un moment dat 

în timp 

Se aplică un chestionar/interviu pe un 

grup de subiecți pentru a identifica 

consumul de pește în trecut și prezent și 

rezultatele se corelează cu istoricul 

evenimentelor cardiovasculare și 

respectiv cu scorul de calciu coronarian 

curent 

Caz-martor Două grupuri selectate 

pe baza prezenței sau 

absenței unui eveniment 

cardiovascular 

Grupul subiecților cu evenimentul 

cardiovascular este comparat cu un grup 

martor în termeni ai consumului de pește 

Consumul de perște reduce riscul bolilor cardiace? 
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STUDIUL CROSS-

SECȚIONAL ȘI STUDIUL DE 

COHORTĂ 



STUDII DESCRIPTIVE 

Intervalul de timp: 

• Studiul cross-secțional: toate măsurătorile sunt colectate cu o 

singură ocazie sau într-o perioadă scurtă de timp 

• Studiul de cohortă: măsurătorile într-o perioadă de timp pe un 

grup de pacienți identificați la începutul studiului (cohorta) 



CROSS-SECȚIONAL VS COHORTĂ 

Intervalul de timp: 

• Studiul cross-secțional: toate măsurătorile sunt colectate cu o singură 

ocazie sau într-o perioadă scurtă de timp 

• Relația dintre IMC și TA: se măsoară aceste variabile pentru fiecare 

subiect la o singură vizită și se analizează dacă subiecții cu IMC ↑ 

sunt mai susceptibili de a avea hipertensiune  

• Studiul de cohortă: măsurătorile într-o perioadă de timp pe un grup de 

pacienți identificați la începutul studiului (cohorta) 

• Grup urmărit longitudinal 

• Relația dintre IMC și TA: se măsoară aceste variabile la includerea în 

studiu și pe o perioadă de 5 ani pentru a determina relația dintre IMC 

la includerea în studiu și incidența hipertensiunii arteriale 

• Cohortă prospectivă vs cohortă retrospectivă 

• Design-ul multi-cohortă 



STUDIUL CROSS-SECȚIONAL 

Descrierea variabilelor și a modelului acestora 

• Definim criteriile de selecție și includere a subiecților în eșantion 

• Măsură, valorile curente ale variabilelor predictor și rezultat 

(clasificarea acestora depinde de ipoteza cauză-efect a 

cercetătorului) 

• ± informații anamnestice (dacă sunt relevante) 

• Permite estimarea doar a prevalenței (proporția subiecților care au 

patologia de interes într-un anumit punct definit în timp) 

• Dacă prevalența e relaționată cu un factor de risc perioada de 

urmărire trebuie să fie aceeași la cei expuși și respectiv la cei 

ne-expuși 



STUDIUL CROSS-SECȚIONAL 

Populația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eșantionul 

 

Măsurăm variabilele 

de interes 

± 

Informații 

anamnestice 



STUDIUL CROSS-SECȚIONAL: + / - 

o Nu necesită așteptarea apariției evenimentului 

→ se poate realiza ușor și fără costuri mari 

→ nu există pierduți din vedere 

o Primul pas în realizarea unui studiu de cohortă / trial clinic 

 

o Este dificil de stabilit relația de cauzalitate 

o Nu se pot utiliza în studiul bolilor rare (excepție: eșantionul este extras dintr-o 

populație de pacienți nu din populația generală) 

 

o Prevalență →  prudență la inferența de cauzalitate, progrnostic, sau istoria 

naturală a patologiei  

 

 



http://www.implementationscience.com/content/4/1/3


STUDIUL DE 

COHORTĂ 



STUDIUL DE COHORTĂ 

• Studiul de cohortă prospectiv 

• Studiul de cohortă retrospectiv 

• Studii de cohortă multiple și martori externi 

• Abordări statistice 

• Minimizarea pierduților din vedere 



STUDIUL DE COHORTĂ PROSPECTIV 

o Definește criteriile de selecție și recrutează din populație 

subiecții (cohorta) 

o Măsoară variabilele de tip predictor și variabila rezultat la 

includerea în studiu 

o Stochează specimene (țesuturi, probe de sânge, imagini, etc.) 

pentru utilizarea ulteriorară a predictorilor 

o Urmărește cohorta și minimizează pierduții din vedere 

o Măsoară variabila/variabilele rezultat în timpul urmăririi  



STUDIUL DE COHORTĂ PROSPECTIV 

Populaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eşantionul  
Măsurarea predictorilor  

Stocate specimene  

(opțional) 

 

Măsurarea  

la apariție  

a rezultatului 

urmărire 

pierduţi din vedere 

prezent viitor 
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STUDIUL DE COHORTĂ PROSPECTIV 

o Permite calcularea incidenței (numărul de cazuri noi apărute într-o 

perioadă de timp) 

o Măsurarea predictorilor înainte de apariția evenimentului → permite 

identificarea secvenței de apariție a evenimentelor (predictor / rezultat) → 

cauzalitate 

o Inferența de cauzalitate este o provocare 

o Influența factorilor de confuzie 

Studiu cross-secțional Prevalența 

Studiu de cohortă Incidența 



http://bmjopen.bmj.com/content/2/4/e001474.full


STUDIUL DE COHORTĂ RETROSPECTIV 

o Identifică o cohortă care au deja variabilele predictor colectate 

o Evaluează pierduții din vedere 

o Măsoară variabila(ele) rezultate care au apărut 

o Mai ieftine și mai puțin consumatoare de tip (cohortă prospectivă) 

o Subiecții există, măsurătorile bazale au fost deja colectate și perioada de 

urmările a avut deja loc 

 

o Cercetătorul are control limitat asupra: 

o Eșantionării 

o Urmăririi ețantionului 

o Natura și calitatea măsurătorilor la includerea în studiu 

 



STUDIUL DE COHORTĂ RETROSPECTIV 

Populaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eşantionul  

 
Cohorta existentă cu  

predictori măsurață 

 

Măsurarea apariției 

rezultatului de interes 

urmărire 

pierduţi din vedere 

trecut prezent 

A
d
ap

ta
t 

d
u
p

ă:
 D

es
ig

n
in

g
 c

li
n
ic

al
 r

es
ea

rc
h
. 
4
th

 e
d
. 

2
0
1
3

; 
p
p
. 

9
0 



http://bmjopen.bmj.com/content/4/3/e004595.full


COHORTE MULTIPLE 

o Selectează două sau mai multe cohorte din populație cu 

nivele de expunere (predictorul principal) diferite: 

o Expus 

o Ne-expus 

o Nivel scăzut de expunere 

o Identifică și măsoară alți predictori 

o Măsoară în timpul perioadei de urmărire variabila răspuns  



COHORTE MULTIPLE 

o Studierea expunerilor rare 

o Utilizează eșantionul martor din regiștrii medicali ca și grup 

extern → studiu bazat pe populație 

o Problema factorilor de confuzie e acceptuată în studiile cu 

cohorte multiple deoarece sunt extrase din populații diferite 

(care pot fi diferite – vârsta, genul, rasa) → influențează 

rezultatele 

 



COHORTE MULTIPLE 

Populaţia  

cu un nivel de expunere 

 

 

 

 

 

 

 

Eşantionul  

 
Măsoară variabilele predictor 

Colectează specimene 

(opțional) 

Măsoară variabila 

rezultat pe măsură 

ce apare 

investighează pierduţii 

din vedere 

Populaţia 

cu alt nivel de expunere 

 

 

 

 

 

 

 

Eşantionul  
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COHORTE MULTIPLE 



MINIMIZAREA PIERDUȚILOR DIN 

VEDERE 

În timpul înrolării 

1. Excludem subiecții cu probabilitate mare de a-i pierde (doresc să 

se mute, indeciși dacă să vină sau nu la control, boli terminale 

care nu au legătură cu studiul curent) 

2. Culegerea informațiilor care permit urmărirea ulterioară a 

subiecților (adresa, numărul de tel., e-mail of the subject ± ale 

unui prieten apropiat ± a medicului de familie, ID, cod asigurat) 



MINIMIZAREA PIERDUȚILOR DIN 

VEDERE 

În timpul urmăririi 

1. Contactați periodic subiecții pentru a colecta date, a prezenta și a 

discuta rezultate ale analizelor (telefon – seara ± weekend; poștă ± 

e-mail, etc.) 

2. Pentru subiecții care nu pot fi contactați prin metodele anterioare: 

o Contactează prietenii / familia / medicul de familie 

o ...  



VOLUMUL EȘANTIONULUI 



VOLUMUL EȘANTIONULUI 



http://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPH-Modules/EP/EP713_AnalyticOverview/EP713_AnalyticOverview5.html  

http://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPH-Modules/EP/EP713_AnalyticOverview/EP713_AnalyticOverview5.html
http://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPH-Modules/EP/EP713_AnalyticOverview/EP713_AnalyticOverview5.html
http://sphweb.bumc.bu.edu/otlt/MPH-Modules/EP/EP713_AnalyticOverview/EP713_AnalyticOverview5.html

