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Nihe ja tegurimõju Nihe ja tegurimõju 
segaminesegamine

22

Teemad:Teemad:
Variatsioon uuringu tulemustesVariatsioon uuringu tulemustes
NiheNihe
Tegurimõju segamineTegurimõju segamine
Tegurite koostoimeTegurite koostoime

33

Variatsioon Variatsioon 
vaatlusandmetesvaatlusandmetes
Variatsiooni liigid:Variatsiooni liigid:

Bioloogiline variatsioon (loomad ei ole Bioloogiline variatsioon (loomad ei ole 
üüksteise identsed koopiad)ksteise identsed koopiad)
Variatsioon korduvate mõõtmiste vahel Variatsioon korduvate mõõtmiste vahel 
kasutades samasid vahendeid samadel kasutades samasid vahendeid samadel 
isenditelisenditel
Variatsioon vaatlejate poolsetes Variatsioon vaatlejate poolsetes 
toimingutes, hinnangutes ja toimingutes, hinnangutes ja 
üülestlestäähendusteshendustes
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Juhuslik vigaJuhuslik viga

Bioloogiline 
variatsioon

Variatsioon korduvate 
mõõtmiste vahel

Variatsioon 
teostuses, 

hinnangutes 
ja

üles-
tähendustes

55

Juhuslik vigaJuhuslik viga

Bioloogiline 
variatsioon

Variatsioon korduvate 
mõõtmiste vahel

Variatsioon 
teostuses, 

hinnangutes 
ja

üles-
tähendustes

Mõjutab uuringu usaldusvMõjutab uuringu usaldusväääärtust rtust ((reliabilityreliability; ; 
prescisionprescision))
Mõju suurus on sõltuvuses uuringu Mõju suurus on sõltuvuses uuringu 
valimimahustvalimimahust
–– Suurendades valimimahtu suurendame uuringu Suurendades valimimahtu suurendame uuringu 

usaldusvusaldusväääärsustrsust

66

SSüüstemaatiline vigastemaatiline viga = NIHE!

Kasutame kaalu, 
mis pidevalt annab
õigest 5 kg 
raskema või 
kergema tulemuse

Üks veterinaar/tehnik, kes oma 
teostuses, hinnangutes ja 
ülestähendustes pidevalt erineb 
teistest
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SSüüstemaatiline vigastemaatiline viga = NIHE!

Mõjutab uuringu kehtivust, valiidsust Mõjutab uuringu kehtivust, valiidsust 
((validityvalidity; ; accuracyaccuracy))
Ei ole sõltuv uuringu valimimahustEi ole sõltuv uuringu valimimahust
–– Suurendades valimimahtu uuringu kehtivus ei Suurendades valimimahtu uuringu kehtivus ei 

suurenesuurene

88

SSüüstemaatiline viga = NIHEstemaatiline viga = NIHE

SSüüstemaatiline viga uuringu plaanis, stemaatiline viga uuringu plaanis, 
teostuses või analteostuses või analüüüüsis võib anda vigaseid sis võib anda vigaseid 
tulemusitulemusi

Hoiduge NIHKEST,
kui te kogute

andmeid!!

99

SSüüstemaatiline viga = NIHEstemaatiline viga = NIHE

Epidemioloogilistes uuringutes esinebEpidemioloogilistes uuringutes esineb 3 t3 tüüüüpi pi 
nihkeid:nihkeid:
valikunihe valikunihe ((selectionselection biasbias),), mis tuleneb mis tuleneb 
ssüüstemaatilistest erinevustest uuringupopulatsiooni stemaatilistest erinevustest uuringupopulatsiooni 
ja sihtja siht--populatsiooni omaduste vahel,populatsiooni omaduste vahel,
informatsiooniniheinformatsiooninihe, mis tuleneb informatsiooni , mis tuleneb informatsiooni 
erinevast kvaliteedist ning vigadest informatsiooni erinevast kvaliteedist ning vigadest informatsiooni 
saamisel ja liigitamisel,saamisel ja liigitamisel,
tegurimõju segamisest tulenev nihe tegurimõju segamisest tulenev nihe 
((confoundingconfounding biasbias). ). 



4

1010

Kulukas ja vaevanõudev uurida kõiki Kulukas ja vaevanõudev uurida kõiki 
indiviide populatsioonisindiviide populatsioonis
Tihti valitakse andmed Tihti valitakse andmed üühest indiviidide hest indiviidide 
alamralamrüühmast populatsioonishmast populatsioonis
Kui alamrKui alamrüühm ei ole hm ei ole esinduslikesinduslik kogu kogu 
populatsiooni osas, tekib populatsiooni osas, tekib nihenihe

1. Valikunihe1. Valikunihe
Nihke nNihke nääitedited

1111

Tartu inimeste keskmise kaalu hinnangTartu inimeste keskmise kaalu hinnang

ValikuniheValikunihe

100 000 inimest
100-inimeseline

valim EMÜ-st

Kas tulemus 
peegeldab 
Tartu 
elanikkonna 
keskmist 
kaalu?

Nihke nNihke nääitedited

1212

Valimid Valimid üühest lauda nurgasthest lauda nurgast……
Valimid riigi Valimid riigi üühest geograafilisest hest geograafilisest 
piirkonnastpiirkonnast……
Valimid Valimid ainultainult noortelt või vanadelt noortelt või vanadelt 
loomadeltloomadelt……

võivad kõik viia haiguse esinemissageduse võivad kõik viia haiguse esinemissageduse 
üülele-- või alahindamisenivõi alahindamiseni

ValikuniheValikunihe
Nihke nNihke nääitedited



5

1313

Vastamisnihe (Vastamisnihe (response biasresponse bias))
–– See nihe on sSee nihe on süüstemaatiline viga, mille tingib omaduste stemaatiline viga, mille tingib omaduste 

erinevus uuringus osalejate ja mitteosalejate vahel, nerinevus uuringus osalejate ja mitteosalejate vahel, nääiteks iteks 
kküüsimustikule mittevastajad (vastamise msimustikule mittevastajad (vastamise määäär). r). 

Migratsiooninihe.Migratsiooninihe.
–– tuleneb haigete isendite migratsioonist uuringuperioodi tuleneb haigete isendite migratsioonist uuringuperioodi 

vväältel eksponeeritud asukohast eksponeerimata asukohta.ltel eksponeeritud asukohast eksponeerimata asukohta.

ElulemusniheElulemusnihe ((survivalsurvival biasbias).).
–– võib ilmneda juhtvõib ilmneda juht--kontrolluuringutes lkontrolluuringutes lüühikese ja raske hikese ja raske 

kuluga haiguste puhulkuluga haiguste puhul
–– Uuringusse kaasatakse ainult isendid, kes haiguse Uuringusse kaasatakse ainult isendid, kes haiguse 

tagajtagajäärjel ei sure.rjel ei sure.

ValikuniheValikunihe
Nihke nNihke nääitedited

1414

Informatsiooninihe on seotud Informatsiooninihe on seotud 
informatsiooni kogumise, informatsiooni kogumise, 
koondamise ja registreerimise koondamise ja registreerimise 
vigadegavigadega
VVäääärliigitusrliigitus

haiguse vhaiguse väääärliigitust,rliigitust,
eksponeerituse veksponeerituse väääärliigitustrliigitust

2. Informatsiooninihe2. Informatsiooninihe
Nihke nNihke nääitedited

1515

Vale liigitusVale liigitusTest
Kliiniline uuring
Lahkamine

Tegelik tervise seisund Diagnostiline tulemus

Nihke nNihke nääitedited
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Intervjuu nihe.
Süstemaatiline viga valikuliste andmete kogumise 
tõttu intervjueerija poolt –tekitatud alateadlikult või 
koguni teadlikult;

Näited küsimustikest:

Kas te tagate selle, et inimesed, kes külastavad
teie farmi, käituvad järgides kõiki hügieeni 

nõudeid?
Kas te olete kursis suu- ja sõrataudi sümptomitega?

Nihke nNihke nääitedited
InformatsiooniniheInformatsiooninihe

1717

Nihke nNihke nääitedited
3. Tegurimõju segamisest tingitud nihe 3. Tegurimõju segamisest tingitud nihe 

((confoundingconfounding biasbias))

• Olukord, kus kaks sõltumatut tegurit 
(eksponeeritust määrav tegur ja mõni teine tegur) on 
seotud haigusega, kuid  samal ajal seotud ka 
teineteisega

• nimetatud ´teine tegur´ loetakse tegurimõju 
segajaks

• tulemusena võib uuringus ilmnev haiguse ja 
eeldatava ohuteguri vaheline seos olla osaliselt või 
täielikult määratud teise (nn. segava) teguri mõjust

• (segav seos- confounding relationship)

1818

Nihke nNihke nääitedited
Tegurimõju segamisest tingitud nihe (Tegurimõju segamisest tingitud nihe (confoundingconfounding biasbias))

Põlle kandmine

Leptospiroos
lüpsjatel

Lehmakarja suurus

Näiline seos

Tegelik seos

Segav seos

tegurite vahel

Tegurimõju 
segaja
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Nihke nNihke nääitedited
Tegurimõju segamisest tingitud nihe (Tegurimõju segamisest tingitud nihe (confoundingconfounding biasbias))

Tegurimõju segamise väljaselgitamine
Kihtanalüüs

Võrreldakse riske väikestes ja suurtes 
karjades eraldi sõltuvalt põlle kandmisest

Põllekandmise mõju kontrollimine karja 
suuruse (tegurimõju segaja) suhtes

Kui seos teguri ja haiguse vahel 
nõrgeneb kihtides, on tõenäoselt tegemist  
tegurimõju segamisega 

2020

Nihke nNihke nääitedited

LeptospLeptosp. Risk. RiskPõlletaPõlleta

Suhteline risk 2Suhteline risk 2
RR2 ~ 1RR2 ~ 1

LeptospLeptosp. Risk. RiskPõllekandjadPõllekandjad

Tegurimõju segamisest tingitud nihe (Tegurimõju segamisest tingitud nihe (confoundingconfounding biasbias))

Tegurimõju segamise väljaselgitamine
Kihtanalüüs

Väikesed karjad

Suured karjad

Tegurimõju segamise korral :   RR1 ~ RR2 ~ 1

LeptospLeptosp. Risk. RiskPõlletaPõlleta

Suhteline risk 1Suhteline risk 1
RR1 ~ 1RR1 ~ 1

LeptospLeptosp. Risk. RiskPõllekandjadPõllekandjad

2121

Nihke nNihke nääitedited
Tegurimõju segamisest tingitud nihe (Tegurimõju segamisest tingitud nihe (confoundingconfounding biasbias))

Tegurimõju segamise väljaselgitamine
Näiteks:

RR1 (põllega/ilma) = 2,5
RR2 (suur/väike)= 3,5
RR3 (Suur põllega/suur põlleta)<RR1 ja RR2
RR4 (Väike põllega/väike põlleta)< RR1 ja RR2
RR3~RR4
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PoegimisPoegimis--
halvatuse riskhalvatuse risk

NormaalsedNormaalsed

Suhteline riskSuhteline risk
RR 2 = 6,5RR 2 = 6,5

PoegimisPoegimis--
halvatuse riskhalvatuse risk

RasvunudRasvunud

Tegurite koosmõju (Tegurite koosmõju (interactioninteraction))

Tegurite koosmõju on olukord, kus ühe sõltumatu 
teguri mõju suurendab või vähendab teise sõltumatu 
teguri mõju.

Noored lehmad

Vanad lehmad

RR1 ≠ RR2

PoegimisPoegimis--
halvatuse riskhalvatuse risk

NormaalsedNormaalsed

Suhteline riskSuhteline risk
RR 1 = 1,5RR 1 = 1,5

PoegimisPoegimis--
halvatuse riskhalvatuse risk

RasvunudRasvunud

2323

Tegurite koosmõju (Tegurite koosmõju (interactioninteraction))

Tegurite koosmõju on olukord, kus ühe sõltumatu 
teguri mõju suurendab või vähendab teise sõltumatu 
teguri mõju.

RR1 (Noored/vanad) = 1,5
RR2 (Rasvunud/mitte)=  3,5
RR3 (Vanad rasvunud/noored kõhnad)= 6,5

2424

Nihke ohjamine epidemioloogilistes Nihke ohjamine epidemioloogilistes 
uuringutesuuringutes
• Valikunihe

• randomiseerimine – juhuvalimite kasutamine
• valimi esinduslikkuse tagamine;
• juht-kontrolluuringutes adekvaatne kontrollide   arv 
(rohkem kui 1 kontroll); 
• minimeerida kaotused vaatlusperioodi vältel 
kohortuuringutes.

•Informatsiooninihe
• Hoolikas hüpoteesi formuleering
• Hoolikas diagnostilise testsüsteemi valik (suur tundlikkus ja 
spetsiifilisus)
• Hoolikas küsimustiku koostamine ja selle testimine enne 
uuringu algust
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KKüüsimusedsimused??


