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AnalAnalüüüüs ja tulemuste s ja tulemuste 
tõlgendaminetõlgendamine
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Seos ja mõjuSeos ja mõju

Seose nSeose nääitajaditajad
-- Levimuste suheLevimuste suhe
-- Suhteline risk (RR)Suhteline risk (RR)
-- ŠŠansside suhe (OR)ansside suhe (OR)
-- hiihii--ruutruut test (test (χχ22))

Mõju suuruse nMõju suuruse nääitajaditajad
-- Omistatav risk (AR) Omistatav risk (AR) 
-- Populatsiooni omistatav risk (PAR) Populatsiooni omistatav risk (PAR) 

33

Seos:Seos: Põhjusliku seose selgitamine Põhjusliku seose selgitamine ’’ohuteguriohuteguri’’ ja ja 
haiguse vahelhaiguse vahel

Mõju:Mõju: Mõõdetakse, millisel mMõõdetakse, millisel määääral saab haiguse ral saab haiguse 
esinemissagedust vesinemissagedust väähendada eksponeeritust hendada eksponeeritust 
neutraliseerides, kõrvaldades või sellest hoidudesneutraliseerides, kõrvaldades või sellest hoidudes

Seos ja mõjuSeos ja mõju

HaigusHaigus
OhutegurOhutegur

((EksponeeringEksponeering))
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2 X 2 tabel seose ja mõju näitajate arvutamiseks

Seos ja mõjuSeos ja mõju

NNb+db+da+ca+c

c+dc+dddccEiEi

a+ba+bbbaaJahJah

KokkuKokkuHaigus esinebHaigus esineb
Jah   Jah   EiEi

ohutegurohutegur
on olemason olemas

KokkuKokku

55

Seose nSeose nääitajaditajad

Suhteline risk (RR): Suhteline risk (RR): 
Risk haigestuda eksponeeritud grupis võrreldes Risk haigestuda eksponeeritud grupis võrreldes 
riskiga haigestuda mitteriskiga haigestuda mitte--eksponeeritud grupis eksponeeritud grupis 

66

Seose nSeose nääitajaditajad

Suhteline risk: RR=(a/(a+b)) / (c/(c+d))

NNb+db+da+ca+c

c+dc+dddccEiEi

a+ba+bbbaaJahJah

KokkuKokkuHaigus esinebHaigus esineb
Jah                EiJah                Ei

ohutegur ohutegur 
on olemason olemas

KokkuKokku
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ŠŠansside suheansside suhe (OR): (OR): 
ŠŠanss olla haige eksponeeritud grupis võrreldes anss olla haige eksponeeritud grupis võrreldes 
ŠŠansiga olla haige mitteansiga olla haige mitte--eksponeeritud grupiseksponeeritud grupis

Seose nSeose nääitajaditajad
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Seose nSeose nääitajaditajad

Šansside suhe: OR=(a/b)/(c/d)=(ad)/(cb)

NNb+db+da+ca+c

c+dc+dddccEiEi

a+ba+bbbaaJahJah

KokkuKokkuHaigus esinebHaigus esineb
JahJah EiEi

ohutegurohutegur
on olemason olemas

KokkuKokku
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Kas seos ohuteguri ja haiguse vahel on Kas seos ohuteguri ja haiguse vahel on 
statistiliselt oluline või on see lihtsalt statistiliselt oluline või on see lihtsalt 
juhusest tingitud?juhusest tingitud?

Seose nSeose nääitajaditajad
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HHüüpotees (Hpotees (H00):): Ei ole seost eksponeerituse ja Ei ole seost eksponeerituse ja 
haiguse vahelhaiguse vahel

pp--vväääärtus:rtus: TõenTõenääosus, et seos on tingitud osus, et seos on tingitud 
juhusestjuhusest

5% olulisuse nivoo (p5% olulisuse nivoo (p--vväääärtus = 0.05):rtus = 0.05):
–– 5% tõen5% tõenääosus, et seos on tingitud juhusestosus, et seos on tingitud juhusest

Seose nSeose nääitajaditajad
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Seose nSeose nääitajaditajad

NNb+db+da+ca+c

c+dc+dddccEiEi

a+ba+bbbaaJahJah

KokkuKokkuHaigus esinebHaigus esineb
JahJah EiEi

ohutegurohutegur
on olemason olemas

KokkuKokku

[|(ad)-(bc)| - ½N]2 N
(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)χ2 =Hii-ruut test:
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Haiguse levimus, Pr (H+) pH = m1 / n = (a + c) / (a + b + c + d) 
Eksponeerituse levimus, Pr (E+) pE = n1 / n = (a + b) / (a + b + c + d)
Haiguse levimus eksponeeritutel, Pr (H+ | E+) p1 = a / n1 
= a / (a + b)
Haiguse levimus mitteeksponeeritutel, Pr (H+ | E–) p2 = c / n2 = c / (c + d)
Levimuste suhe LS = p1 / p2
Levimuste vahe LV = p1 – p2
Levimuste šansside suhe (odds ratio – OR) LŠS = (a × d) / (b × c)

NNb+db+da+ca+c

c+dc+dddccEiEi

a+ba+bbbaaJahJah

KokkuKokkuHaigus esinebHaigus esineb
JahJah EiEi

ohutegurohutegur on on 
olemasolemas

KokkuKokku

Tulemuste analTulemuste analüüüüss
LLääbilõike uuringbilõike uuring
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Ohuteguri (eksponeerituse) levimus, Pr (E+)
pE = n1 / n = (a + b) / (a+ b + c + d)

Eksponeerituse levimus haigete hulgas Pr (E+ | H+) p1 = a / m1 = a / (a + c)
Eksponeerituse levimus tervete hulgas Pr (E+ | H–) p2 = b / m2 = b / (b + d)
Šansside suhe eksponeeritusele, ŠSE = (a × d) / (b × c)

NNb+db+da+ca+c

c+dc+dddccEiEi

a+ba+bbbaaJahJah

KokkuKokkuHaigus esinebHaigus esineb
JahJah EiEi

ohutegurohutegur on on 
olemasolemas

KokkuKokku

Tulemuste analTulemuste analüüüüss
JuhtJuht--kontrolluuringkontrolluuring
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Hinnatavad parameetrid on: 
haigestumuse risk eksponeeritud kohordis, p1 = a / n1 = a / (a + b),
haigestumuse risk eksponeerimata kohordis, p2 = c / n2 = c / (c + d),
suhteline risk (relative risk – RR) (haigestumuse riskide suhe), RR = p1 / p2,
RR arvulist väärtust tõlgendatakse sarnaselt ŠS-ga. 

NNb+db+da+ca+c

c+dc+dddccEiEi

a+ba+bbbaaJahJah

KokkuKokkuHaigus esinebHaigus esineb
JahJah EiEi

ohutegurohutegur on on 
olemasolemas

KokkuKokku

Tulemuste analTulemuste analüüüüss
kohortkohort--uuringuuring
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MMõjuõju nnääitajaditajad

OmistatavOmistatav riskrisk (AR(AR-- attributable risk)attributable risk)::
Riski erinevus indiviidide vahel, kes on Riski erinevus indiviidide vahel, kes on ohutegurohuteguriga iga 
kokku puutunud ning nende vahel, kes ei ole kokku puutunud ning nende vahel, kes ei ole 
sellega kokku puutunudsellega kokku puutunud
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Omistatav risk: 

NNb+db+da+ca+c

c+dc+dddccEiEi

a+ba+bbbaaJahJah

KokkuKokkuHaigus esinebHaigus esineb
JahJah EiEi

ohutegurohutegur
on olemason olemas

KokkuKokku

AR=(a/(a+b)) - (c/(c+d))

MMõjuõju nnääitajaditajad
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Populatsiooni omistatav risk:Populatsiooni omistatav risk:
ohuteguri mõju mohuteguri mõju määäär haiguse r haiguse üüldisele esinemusele ldisele esinemusele 
populatsioonispopulatsioonis

MMõjuõju nnääitajaditajad
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Populatsiooni omistatav risk:  

NNb+db+da+ca+c

c+dc+dddccEiEi

a+ba+bbbaaJahJah

KokkuKokkuHaigus on olemasHaigus on olemas
Jah                EiJah                Ei

ohutegur ohutegur 
on olemason olemas

KokkuKokku

MMõjuõju nnääitajaditajad

PAR=((a+c)/N) - (c/(c+d))
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Populatsiooni omistatava riski proportsioon:  

NNb+db+da+ca+c

c+dc+dddccEiEi

a+ba+bbbaaJahJah

KokkuKokkuHaigus on olemasHaigus on olemas
Jah                EiJah                Ei

ohutegur ohutegur 
on olemason olemas

KokkuKokku

MMõjuõju nnääitajaditajad

PAR=((a+c)/N) - (c/(c+d))/(a+c)/N)

2020

KKüüsimusedsimused??

Seos ja mõjuSeos ja mõju


