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Studiile epidemiologice urm`resc:
• descrierea apari\iei ]i r`sp@ndirii spa\iale a bolilor
• investigarea etiologiei bolilor (cauzele ]i modul de propagare)
• descrierea factorilor de risc ]i a celor cu valoare de diagnostic sau prognoz`
• prevenirea bolilor

{n cele ce urmeaz`, ne vom referi la investiga\ii care urm`resc stabilirea rela\iei dintre un
factor de risc F ]i o boal` B. Acesta reprezint`, de fapt, un caz particular; exist` studii [n
care factorul B are un efect curativ asupra unei boli B, sau [n care evenimentul de interes
(notat B) nu este o boal`, ci un rezultat „pozitiv”.

1. Studii cu interven\ia investigatorului
Aceast` categorie, numit` [n limba englez` „intervention studies”, reune]te acele studii [n
care investigatorul manipuleaz` un anumit factor ]i m`soar` rezultatele produse de
modificarea acestuia. Un astfel de studiu presupune existen\a a cel pu\in dou` loturi (unul
de control ]i unul supus modific`rii factorului investigat), ]i alocarea [n mod aleator a
subiec\ilor la cele dou` loturi.

Avantaje
• factorii externi pot fi controla\i relativ u]or
• aceste studii aduc cele mai bune dovezi [n sprijinul confirm`rii sau infirm`rii
existen\ei unor leg`turi de tip cauzal
• subiec\ii pot fi aloca\i [n mod aleator la cele dou` loturi
• poate fi stabilit` secven\a temporal` corect` (ordinea celor dou` evenimente:
expunerea la un anumit factor de risc ]i producerea unui eveniment de interes - [n
acest caz, apari\ia unei boli)

Dezavantaje
•

comportamentul subiec\ilor nu poate fi controlat; decizia particip`rii sau retragerii

din studiu le apar\ine
• apar constr@ngeri de ordin etic privind expunerea subiec\ilor umani la un factor de
risc
• costul este relativ ridicat

2. Studii de cohort`
2.1. Studii de cohort` prospective
Subiec\i aparent s`n`to]i ([n cele ce urmeaz`, termenul de „s`n`tos” se refer` [n mod
exclusiv la absen\a bolii B; astfel, [ntr-un experiment [n care se studiaz` bolile de inim`,
un pacient suferind de tuberculoz` este „s`n`tos” din punctul de vedere al bolii
investigate) sunt clasifica\i ini\ial pe baza prezen\ei unui anumit factor de risc ]i urm`ri\i
de-a lungul unei perioade de timp, la sf@r]itul c`reia se determin` statutul medical (sau
producerea unui eveniment de interes).

Avantaje
• studiile de cohort` permit cea mai bun` estimare a riscului de a contracta o
anumit` boal`, dat` fiind prezen\a unui anumit factor de risc (altfel spus, a riscului
relativ)
• prin modul de organizare se evit` erorile de estimare a riscului relativ datorate
supravie\uirii selective (spre exemplu, [n cazul [n care o anumit` boal` este urmat` de
decesul subiectului [n timp scurt, eveniment prin care cei care contracteaz` boala
„p`r`sesc” studiul) sau memoriei selective (spre exemplu, subiec\ii s`n`to]i tind s`
minimizeze durata ]i/sau intensitatea expunerii la un factor de risc, [n timp ce subiec\ii
suferinzi tind s` le maximizeze)

Dezavantaje
• sunt scumpe ]i dificil de organizat
• adesea nu sunt posibile [n cazul bolilor rare
• sunt supuse erorilor de estimare a riscului relativ datorit` retragerii participan\ilor
(din propria dorin\` sau [n cazul [n care o anumit` boal` este urmat` de decesul
subiectului [n timp scurt) sau investigatorilor (de exemplu, [n cazul [n care studiul se
desf`]oar` pe o durat` mult prea mare, iar finan\area echipei de investigatori este
imposibil`)
• perioada de laten\` a anumitor boli (cum ar fi cancerul) poate fi foarte mare
• [n cele mai multe cazuri, nu permit studiul a mai mult de un factor de risc

Factorul de risc prezent
Factorul de risc absent

Bolnavi
A
C

S`n`to]i
B
D

{n acest caz, riscul relativ se poate calcula direct:

, ]i are urmatoarea interpretare:
Subiec\ii care prezint` factorul de risc (F) au un risc de (RR) ori mai mare de a contracta
boala (B) dec@t subiec\ii care nu prezint` factorul F. {n cazul [n care RR < 1, se spune c`
factorul F are un efect protector.
2.2. Studiile de cohort` retrospective
Pe baza [nregistr`rilor medicale, se poate detecta expunerea la un factor de risc, apoi se
poate determina statutul medical (bolnav-s`n`tos).

3. Studiile „caz-control” (numite [n limba englez` „case control”)
Subiec\ii sunt selec\iona\i pe baza statutului medical (bolnavi - „cazuri” sau s`n`to]i grup de „control”), ]i, pe baza unui interviu sau a [nregistr`rilor medicale, se determin`
expunerea [n trecut la un anumit factor de risc.
{n acest caz, riscul relativ nu poate fi calculat direct (deoarece propor\ia de cazuri din
e]antionul studiat nu corespunde [n mod necesar cu propor\ia de cazuri din popula\ie),
dar este estimat indirect de „raportul ]anselor” („odds ratio”, [n limba englez`), calculat
cu ajutorul formulei:
, ]i av@nd urm`toarea interpretare:
}ansa expunerii la factorul de risc (F) este de (OR) mai mare [n cazul celor care sufer` de
boala B fa\` de ]ansa de a fi fost expus la factorul F [n cazul persoanelor s`n`toase.

Avantaje
•
•

sunt relativ ieftine ]i rapide
permit investigarea mai multor factori de risc simultan

• sunt cele mai potrivite studii [n cazul bolilor rare sau [n cazul bolilor care necesit`
[ngrijire medical` imediat`

Dezavantaje
• precizia estim`rii riscului relativ scade datorit` erorilor sistematice produse de
supravie\uirea selectiv`, memoria selectiv` sau faptului c` grupul de control nu este
reprezentativ fie pentru popula\ia de origine, fie pentru grupul “cazurilor” ([n acest
ultim caz, un exemplu [l reprezint` urm`toarea situa\ie: s` presupunem c` efectu`m un
studiu asupra bolilor cardiovasculare [ntr-un anumit spital; grupul „cazurilor” este cel
al pacien\ilor spitalului care sufer` de boli cardiovasculare; un grup reprezentativ de
control trebuie selec\ionat dintre pacien\ii aceluia]i spital - un grup similar selec\ionat
dintre pacien\ii altui spital sau din r@ndurile popula\iei s`n`toase care locuie]te [n zona
spitalului []i pierde reprezentativitatea).
• secven\a temporal` nu poate fi [ntotdeauna precis stabilit` (nu se poate ]ti exact
dac` boala B este o consecin\` a expunerii la factorul F, sau dac` nu cumva prezen\a
factorului F nu este o consecin\` (un simptom) al bolii B)
• riscul relativ este supus unui proces de estimare, ]i nu calculat direct
• nu se poate studia dec@t un singur eveniment de interes (o singur` boal`)
Uneori, se practic` gruparea cazurilor ]i a pacien\ilor din grupul de control (situa\ie
denumit` [n limba englez` „matched design”) [n func\ie de apartenen\a la aceea]i
categorie a unei variabile externe, presupus` a produce erori [n estimarea riscului relativ
datorit` asocierii cu boala B ]i factorul de risc F. {n literatura de specialitate anglosaxon`, termenul de „confounder” este folosit pentru a defini o ter\` variabil`, asociat`
at@t cu evenimentul de interes (B), c@t ]i cu factorul de risc (F), ]i care nu reprezint` o
treapt` intermediar` [n mecanismul biologic prin care factorul F conduce la apari\ia bolii
B, ]i are ca efect reducerea preciziei estima\iei riscului relativ, pun@nd sub semnul
[ndoielii validitatea rezultatelor privind rela\ia dintre F ]i B.

4. Studii „[ncruci]ate” (numite [n limba englez` “cross-sectional studies”)
Determinarea statutului medical ]i a prezen\ei sau absen\ei factorului de risc se realizeaz`
simultan. {n acest caz se calculeaz` „raportul prevalen\elor” („prevalence ratio”, [n
limba englez`), adic` raportul dintre prevalen\a bolii B [n r@ndul celor expu]i la factorul
F raportat` la prevalen\a bolii B [n r@ndul celor care nu prezint` factorul F:

.

Avantaje
• descriu cel mai bine existen\a sau inexisten\a unei asocieri [ntre prezen\a unui
anumit factor de risc ]i apari\ia unei anumite boli
• rezultatele ob\inute sunt reprezentative pentru [ntreaga popula\ie
• aceste studii sunt utile pentru reglarea activit`\ii serviciilor sanitare
• sunt cele mai ieftine ]i rapide studii
• sunt utile ]i importante [n determinarea st`rii de s`n`tate a popula\iei la un
moment dat

Dezavantaje
• nu ofer` o m`sur` a riscului relativ
• nu permit stabilirea secven\ei temporale (cauzalit`\ii)
• precizia estima\iei este afectat` de supravie\uirea selectiv` ]i de memoria
selectiv`

5. Studiile ecologice
Termenul de „ecologice” se refer` la abordarea asocierii dintre o boal` B ]i un factor de
risc F la nivel popula\ional ]i nu individual. Sunt studii [ncruci]ate ([n majoritatea
cazurilor) ]i folosesc date agregate. Studiile ecologice [ncearc` s` raspund` [ntreb`rii:
„Exist` vreo legatur` (asociere, corela\ie) [ntre frecven\a ridicat` a expunerii la un
anumit factor de risc F [n cazul unor grupuri sau regiuni ]i frecven\a ridicat` a unei boli
B [n cazul acelora]i grupuri sau regiuni?”

Limite
• asocia\iile identificate pot fi aparente (datorit` existen\ei „confounder-ilor”, sau
validitatea situa\iei identificate la nivelul popula\iei poate fi contestat` la nivelul
indivizilor
• prezen\a a numeroase variabile externe ce pot avea rolul de „confounder”

Aplica\ie. Acest exemplu reprezint` rezultatul unui studiu real, efectuat [n 1999. Pentru
6705 mame (num`rul de participan\i a fost ini\ial mai mare, dar datele pentru unii
subiec\i au fost eliminate pe baza a diferite criterii), s-a urm`rit leg`tura dintre fumatul la
mame ]i sindromul Down la noii n`scu\i. Pentru copii au fost utilizate datele din
certificatele de na]tere, verific@nd prezen\a sau absen\a sindromului Down, ]i urm`rinduse apoi dac` mamele au fost sau nu fum`toare. Urm`torul tabel prezint` doar rezultatele
ob\inute pentru mamele de culoare (1024 subiec\i).
Mame ↓
Copii →
Fum`toare
Nefum`toare

Suferinzi de sindromul Down Sanato]i
23
84
117
800

Pe baza informa\iilor de mai sus, se cere:
a. S` se precizeze tipul de studiu;
b. {n condi\iile de la punctul a, s` se calculeze ]i s` se interpreteze cea mai potrivit`
masur` a riscului unei mame care fumeaz` de a da na]tere unui copil suferind de
sindromul Down.

Rezolvare
a. Av@nd [n vedere c` subiec\ii au fost clasifica\i pe baza statutului medical (prezen\a sau
absen\a sindromului Down), urm`rindu-se apoi prezen\a unui factor de risc (fumatul
matern), avem de-a face cu un studiu retrospectiv („case-control”).
b. {n cazul studiilor retrospective, se calculeaz` raportul ]anselor („odds ratio”):

Interpretare: [n r@ndul popula\iei de culoare, „]ansele” unui copil suferind de sindromul
Down ca aceast` boal` s` fie datorat` faptului c` mama sa a fost fum`toare sunt de 1,87
ori mai mari ca [n cazul unui copil s`n`tos.

