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Podczas badania wp³ywu jednej
zmiennej na inn¹ nale¿y siê upewniæ,
czy obserwowany efekt nie zosta³ spowodowany wp³ywem innych czynników nie wziêtych pod uwagê w prowadzo-nym eksperymencie. Czynniki te
zwane zmiennymi wik³aj¹cymi, wp³ywaj¹c jednoczenie na obie analizowane wielkoci, mog¹ wygenerowaæ
sztuczne, nie istniej¹ce w rzeczywistoci zwi¹zki lub zmieniæ kierunek zwi¹zków rzeczywistych.

In estimating the influence of one
variable on another one we must ensure that observed effect is not caused
by factors other than these under investigation. These last, called
confounders of analyzed variables, influencing simultaneously both
analyzed quantities may generate
spuri-ous non existing in reality relationships or change direction of these
really existing.

Analiza tablic kontyngencji
 podejcie naiwne
Jednym z najczêciej stosowanych
przez eksperymentatorów narzêdzi do badania zale¿noci miêdzy zmiennymi mierzonymi w skali nominalnej jest test Chi-kwadrat. Test ten z uwagi na swoj¹ prost¹ konstrukcjê, jak i szerok¹ dostêpnoæ zdoby³
sobie szerok¹ popularnoæ. Spróbujemy jednak przyjrzeæ siê dok³adniej niebezpieczeñstwom, na jakie mo¿e natkn¹æ siê ba-dacz
stosuj¹c nieodpowiedzialnie t¹ oczywist¹
technikê statystyczn¹.
Jedn¹ z podstawowych zasad podczas
prowadzenia badañ eksperymentalnych jest
randomizacja przypadków maj¹ca miêdzy
innymi na celu zrównowa¿enie rozk³adów
badanych cech w analizowanych podgrupach. Ca³kiem inna sytuacja pojawia siê w
badaniach obserwacyjnych, takich jak obserwacyjne dowiadczenia kliniczne lub studia epidemiologiczne. W tego typu analizach
badacz rejestruje jedynie interesuj¹ce go
dane nie maj¹c ¿adnego wp³ywu na ich rozk³ad; rozk³ad ten jest uwarunkowany wieloma rozmaitymi czynnikami, czêsto trudnymi do obserwacji lub wrêcz niemo¿liwymi do
uwzglêdnienia w protokole badania.
Zilustrujmy to zjawisko wykorzystuj¹c
dane zebrane w ramach kohortowego badania stanu zdrowia kobiet rozpoczêtego w
latach 1972-1974 i powtórzonego po dwudziestu latach w Whickham w Wielkiej Brytanii [1]. W badaniu tym rejestrowano m.i.
zgony kobiet w okresie kolejnych 20 lat. Próbowano znaleæ, czy wystêpuje zwi¹zek
miêdzy paleniem tytoniu a wyst¹pieniem
zgonu. Uzyskane dane przedstawione s¹ w
tabeli I. Jak widaæ, jest to prosta czteropolowa tablica kontyngencji, której kolumny
zawieraj¹ przynale¿noæ do jednej z dwóch
populacji (kobiety pal¹ce tytoñ versus ko-

biety niepal¹ce) a wiersze zmienn¹ odpowiedzi (wyst¹pi³ zgon versus kobieta nadal
¿yje). Próbujemy udzieliæ odpowiedzi na
pytanie, czy istnieje zwi¹zek przyczynowy
miêdzy wymienionymi uprzednio zmiennymi. Najczêstszym dzia³aniem podejmowanym przez badaczy jest analiza danych zawartych w tablicy I przy u¿yciu testu chi-kwadrat. Spróbujmy pójæ t¹ drog¹ i dokonajmy
obliczeñ wykorzystuj¹c prosty pakiet statystyczny INSTAT firmy Graphpad, Inc. Wyniki zamieszczone s¹ w tabeli II. Jak widaæ,
obliczona wartoæ prawdopodobieñstwa p
jest bardzo niska i wynosi 0.0031. Oznacza
to, ¿e zak³adaj¹c prawdziwoæ hipotezy zerowej (w naszym przypadku hipoteza zerowa oznacza brak zwi¹zku miêdzy paleniem
tytoniu a ryzykiem zgonu), prawdopodobieñstwo uzyskania co najmniej takiej wartoci
statystyki Chi-kwadrat (8.752) jest bardzo
niskie. Zastosowanie poziomu istotnoci
a=0,05 ogranicza liczbê wniosków fa³szywie dodatnich do maksimum piêciu procent.
W zwi¹zku z tym bêdziemy próbowali wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e hipoteza zerowa jest
ma³o prawdopodobna i nale¿y j¹ odrzuciæ
przyjmuj¹c jednoczenie hipotezê alternatywn¹ stwierdzaj¹c¹ wystêpowanie zwi¹zku miêdzy badanymi zmiennymi. Wnioskujemy zatem, ¿e palenie tytoniu wywiera istotny wp³yw na czêstoæ wystêpowania zgonów.
Analizuj¹c dalej uzyskane wyniki zauwa¿amy, ¿e frakcja zgonów w grupie kobiet
pal¹cych wynios³a w okresie 20 lat 0.2388,
natomiast analogiczna frakcja w grupie kobiet niepal¹cych a¿ 0.3142. Podobnie iloraz szans wynosz¹cy 0.6848 wskazuje na
fakt, ¿e palenie tytoniu nie tylko nie jest szkodliwe, lecz wiêcej  obni¿a frakcjê zgonów.
Za ten wniosek moglibymy oczekiwaæ od
firm tytoniowych sporej gratyfikacji. Czy za-
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tem eksperyment zosta³ le zaplanowany,
a mo¿e nieprawid³owo zebrano dane?
Analiza tablic kontyngencji
 podejcie zaawansowane
Przyjmuj¹c strategiê dzia³ania przedstawionego w poprzedniej czêci pracy pope³nilimy niestety kilka b³êdów. Spróbujemy
je teraz przeanalizowaæ i zaprezentujemy
prawid³owy sposób analizy przedstawionego problemu.
B³¹d pierwszy dotyczy za³o¿enia, ¿e w
przypadku wykazania istotnej statystycznie
zale¿noci miêdzy zmiennymi udowadniamy jednoczenie istnienie zwi¹zku przyczynowego ³¹cz¹cego te zmienne. Stwierdzenie to nie jest prawdziwe. Otó¿ nawet generowane w sposób losowy zmienne mog¹
czasami wykazywaæ istotn¹ statystycznie
zale¿noæ, jednak¿e nie ma ona ¿adnego
zwi¹zku przyczynowego. Aby okreliæ zwi¹zek przyczynowy w badaniach obserwacyjnych trzeba rozwa¿yæ kryteria opracowane
przez Hilla [2]:
1. przyczyna musi poprzedzaæ skutek
2. wyniki musz¹ byæ sensowne pod
wzglêdem biologicznym
3. wiele róde³ powinno potwierdzaæ
uzyskane wyniki
4. statystyczny zwi¹zek miêdzy przyczyn¹ a skutkiem powinien byæ istotny i silny
5. usuniêcie badanego czynnika powinno zmniejszyæ ryzyko wystêpowania badanego zjawiska
Pierwszy warunek jest rzeczywicie
spe³niony (palenie tytoniu musia³o wyst¹piæ lub nie mieæ miejsca przed ewentualnie
zarejestrowanym zgonem badanej kobiety).
To samo mo¿emy powiedzieæ o spe³nieniu
warunku trzeciego  istotnie, wiele róde³
naukowych donosi o szkodliwoci tego na³ogu. Przeprowadzaj¹c obliczenia przy u¿yciu testu Chi-kwadrat wykazalimy istotnoæ
statystyczn¹ istniej¹cego zwi¹zku na poziomie co najmniej 0.05. Przyjrzyjmy siê zatem drugiemu warunkowi. Porównujemy
dwie subpopulacje kobiet: pal¹cych tytoñ
(582) oraz niepal¹cych (732). W ka¿dej z
nich zmar³o odpowiednio: 139 i 230 osób.
Frakcja zmar³ych wród pal¹cych wynosi
zatem 0.2388 a wród niepal¹cych 0.3142.
Frakcje zgonów ró¿ni¹ siê istotnie o wartoæ 0.07538 na niekorzyæ kobiet niepal¹cych. Podobnie wyznaczenie ilorazu szans
daje w wyniku wartoæ 0.6848, co prowadzi do co najmniej dziwnego wyniku
(sprzecznego z danymi uzyskiwanymi z innych róde³), i¿ palenie tytoniu zmniejsza
ryzyko zgonu. Byæ mo¿e ród³em tej rewelacji jest nieprawid³owo dobrany test statystyczny. Pamiêtamy bowiem, ¿e test Chikwadrat daje jedynie wyniki asymptotyczne i s¹ one prawid³owe w przypadku spe³nienia warunków Cochrana:
1. wszystkie wartoci oczekiwane s¹
wiêksze od 1
2. co najmniej 20% wartoci oczekiwanych jest wiêksza od 5
£atwo sprawdziæ, ¿e analizowany przez
nas uk³ad danych spe³nia nadmiarowo stawiane warunki (najmniejsza wartoæ oczekiwana przekracza 163) a wiêc to nie wy858

Tabela I
Tablica kontyngencji zestawiaj¹ca status (¿yje, nie ¿yje) badanych kobiet z ich zachowaniami dotycz¹cymi
palenia tytoniu.
Contingency table illustrating vital status of examined women by their smoking behavior.

Pali
Nie pali
Sum a

Zm ar³a

¯y je

Sum a

139

443

582

(11%)

(34%)

(44%)

230

502

732

(18%)

(38%)

(56%)

369

945

1314

(28%)

(72%)

(100%)

Tabela II
Wyniki obliczeñ dla danych z tabeli I uzyskane programem Instat firmy Graphpad, Inc.
Results of calculations obtained with INSTAT 3.05 (GraphPad Software Inc.) .

Chi-square Test
The two-sided P value is 0.0031, considered very significant.
The row/column association is statistically significant.
Calculation details:
Chi-square statistic (with Yates correction) = 8.752
Degrees of freedom = 1
Relative Risk
Relative risk = 0.7601
95% Confidence Interval: 0.6347 to 0.9103
(using the approximation of Katz.)
Difference between the two proportions
Top row (pali):
Fraction in the left column: 0.2388
95% Confidence Interval of that fraction: 0.2049 to 0.2761
Bottom row (nie pali):
Fraction in the left column: 0.3142
95% Confidence Interval of that fraction: 0.2813 to 0.3496
Difference:
Difference between the fractions: 0.07538
Standard error of the difference: 0.02496
95% confidence interval of difference: 0.02645 to 0.1243
Odds Ratio
Odds ratio= 0.6848
95% Confidence Interval: 0.5353 to 0.8762
(using the approximation of Woolf.)
Data analyzed

zmar³a
139
( 11%)

pali

¿yje
443
( 34%)

Total
582
( 44%)

nie pali

230
502
732
( 18%)
( 38%)
( 56%)
----------------------------------------------------------------Total
369
945
1314
( 28%)
( 72%)
(100%)
*

*

*

bór testu daj¹cego wyniki asymptotyczne
prawdopodobieñstwa prowadzi nas do zadziwiaj¹cego wniosku (u¿ycie w miejscu testu Chi-kwadrat dok³adnego testu Fishera
daje w wyniku wartoæ p= 0.0030 czyli minimalnie ró¿ni¹c¹ siê od wyznaczonej uprzednio wartoci asymptotycznej).
Có¿ zatem powoduje, ¿e uzyskane wyniki stoj¹ w jawnej sprzecznoci zarówno z
wynikami uzyskanymi z innych róde³, jak i
zdrowym rozs¹dkiem? Czy nale¿y podejrzewaæ, ¿e badana populacja kobiet w Wickham wyró¿nia siê w jaki szczególny spoPrzegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 10

sób na tle innych zbiorowoci kobiet? Przy
dok³adniejszej analizie problemu okazuje
siê, ¿e przyczyn¹ zaobserwowanego zjawiska s¹ tzw. zmienne wik³aj¹ce (confounding
variables) znane równie¿ pod nazw¹ zmiennych przyczajonych (lurking variables).
Uwik³anie jest czynnikiem zwi¹zanym z ryzykiem wyst¹pienia choroby w populacji
zarówno eksponowanej, jak i nie eksponowanej na badany czynnik ryzyka (w naszym
przypadku osób nie pal¹cych tytoniu), a jednoczenie nie jest uzale¿niony od czynnika
ryzyka. W analizowanym przez nas ekspeJ. A. Moczko

Tabela III
Struktura danych zawartych w tabeli i po stratyfikacji wed³ug wieku badanych kobiet.
Structure of the data presented in table I after stratification according to the age of examined women.
Wiek 18-44
Pali
Nie pali
Sum a
Wiek 45-64
Pali
Nie pali
Sum a
Wiek > 64
Pali
Nie pali
Sum a

Zm ar³a

¯y je

Sum a

19

13

32

(3%)

(2%)

(5%)

269

327

596

(43%)

(52%)

(95%)

288

340

628

(46%)

(54%)

(100%)

Zm ar³a

¯y je

Sum a

78

52

130

(18%)

(12%)

(29%)

167

147

314

(38%)

(33%)

(71%)

245

199

444

(55%)

(45%)

(100%)

Zm ar³a

¯y je

Sum a

42

165

207

(17%)

(68%)

(86%)

7

28

35

(3%)

(12%)

(14%)

49

193

242

(20%)

(80%)

(100%)

Tabela IV
Wyniki testów jednorodnoci ilorazów szans.
Results of test for homogeneity of odds ratios.
!Cytel Studio (8.0.0)
!Stratified 2 x 2 Tables:Homogeneity of Odds-Ratio Test
>>> binomial (type = independent, test_type = oddsratio, compute = ho,
method = exact, time_limit = none );
Datafile: <new>
TEST FOR HOMOGENEITY OF ODDS RATIOS
[ 3 2x2 informative tables ]
Observed Statistics:
BD: Breslow and Day Statistic
=
BDT: B & D stat(With Tarone's corection ) =
ZE: Zelen Statistic
=

0.9501
0.9498
0.0203

Asymptotic p-value: (based on Chi-Square distribution with 2 df )
Pr { BD .GE.
0.9501 }
=
0.6218
Pr { BDT .GE.
0.9498 }
=
0.6220
Exact p-value:
Pr { ZE .LE.

0.0203 }

=

0.5539

Elapsed Time is 0:0:0.16

rymencie przyk³adem takiego czynnika
mo¿e byæ wiek badanego osobnika. Wiek
jest jak najbardziej zwi¹zany z ryzykiem zgonu w ka¿dej populacji (zarówno pal¹cych,
jak i niepal¹cych), z drugiej za strony nie
jest on zale¿ny od faktu, czy osobnik pali
czy nie pali tytoñ.
Spróbujmy przeprowadziæ ponown¹
analizê danych uwzglêdniaj¹c ich podzia³ na
trzy grupy wiekowe: 18-44, 45-64, >64 lat.
Ten tzw. proces stratyfikacji powoduje on
rozbicie tabeli I na trzy tablice cz¹stkowe,
których kszta³t przedstawia tabela III. Niestety, analiza stratyfikowanych tablic kontyngencji nie jest ju¿ tak powszechnie dostêpna, jak analiza niestratyfikowana. Do
Przegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 10

przeprowadzenia obliczeñ wykorzystamy
pakiet Statxact firmy Cytel, Inc., wersja 8.0.
Pamiêtaj¹c sposób obliczania ilorazu szans
(OR) z tablicy kontyngencji 2 x 2 (stosunek
iloczynu elementów macierzy diagonalnych
do iloczynu elementów antydiagonalnych)
³atwo obliczyæ, ¿e ilorazy te dla kolejnych
trzech tablic wynosz¹ odpowiednio: 1.777,
1.320 oraz 1.018.
Wyka¿emy teraz testem jednorodnoci
ilorazów szans Breslowa-Day'a oraz Zelena [3,4], ¿e uzyskane wartoci ilorazów
szans nie ró¿ni¹ siê od siebie statystycznie.
Odrzucenie hipotezy zerowej o równoci OR
prowadzi³oby do wniosku, ¿e w ró¿nych grupach wiekowych istnieje rozmaity wp³yw

palenia tytoniu na miertelnoæ. Zjawisko to
znane jest pod nazw¹ interakcji lub efektu
modyfikacji. Zarówno asymptotyczne wyniki testu Breslowa-Day'a ( z poprawk¹ Tarona (p<=0.9498) i bez niej (p<=0.9501)), jak
i wynik dok³adny testu Zelena (p<=0.5539)
przedstawione w tabeli IV wskazuj¹, ¿e nie
mamy podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej (wszystkie wartoci prawdopodobieñstwa p znacznie przekraczaj¹ przyjêty próg
decyzyjny poziomu istotnoci a=0.05).
Mo¿emy zatem przejæ do kolejnego
kroku  oszacowania wspólnego, urednionego ilorazu szans dla analizowanych trzech
warstw [4,5]. Wypadkowy estymator ilorazu szans dla trzech warstw oszacowany
asymptotyczn¹ metod¹ Mantela-Haenszela wynosi 1.357. Istotnoæ statystyczna tego
wyniku zosta³a oszacowana dwoma algorytmami: klasyczn¹ metod¹ Mantela-Haenszela (p<=0.0719 (M-H variance))oraz metod¹
RBG Robinsa, Breslowa i Greenlanda [6]
(p<=0.0738 (with RBG variance)).
Obie techniki wskazuj¹ na marginaln¹
istotnoæ uzyskanych wyników, co potwierdza równie¿ fakt, i¿ 95.00 procentowy przedzia³ ufnoci dla wypadkowego ilorazu
szans oszacowany me-tod¹ RGB (0.9709,
1.897) zawiera w sobie wartoæ OR=1. Dlatego wykonano dodatkowo obliczenia dok³adne (metodami permutacyjnymi), daj¹ce
estymator wypadkowy OR=1.3605
Niestety, podobnie jak w przypadku
metod asymptotycznych 95 procentowy
przedzia³ ufnoci uwzglêdniaj¹cy poprawkê
mid-p (0.9737, 1.909) równie¿ pokrywa wartoæ OR=1.
Wnioski
Przytoczone w poprzednim rozdziale
wyniki nale¿y interpretowaæ w sposób nastêpuj¹cy.
Nie uda³o nam siê wykazaæ na poziomie istotnoci statystycznej a=0.05 wp³ywu
palenia tytoniu na wzrost liczby zgonów w
badanej populacji kobiet. Uzyskane wyniki
s¹ jednak bardzo bliskie progu decyzyjnego a estymowany wypadkowy iloraz szans
OR=1.3605 wskazuje na istnienie tendencji
zmniejszenia liczby zgonów we frakcji kobiet niepal¹cych. Wiek badanych kobiet jest
niezwykle istotn¹ zmienn¹, bez której prawid³owa analiza danych jest niemo¿liwa i
prowadzi do fa³szywych wniosków. Po dokonaniu stratyfikacji danych wzglêdem wieku dodatni (lecz nieistotny statystycznie)
zwi¹zek miêdzy paleniem tytoniu a ryzykiem
zgonu mo¿e zostaæ wyt³umaczony poprzez
ró¿nicê proporcji kobiet pal¹cych w ró¿nych
grupach wiekowych ( najwy¿sza frakcja kobiet pal¹cych  oko³o 55% znajduje siê w
grupie wiekowej 45-64, w porównaniu do
46% w grupie 18-44 oraz 20% w grupie >64)
oraz naturalny fakt wy¿szej miertelnoci w
grupie kobiet starszych (odpowiednio 5%,
29% oraz 86% w podgrupach wiekowych).
Gdy zignorujemy w analizie wiek kobiet, ró¿nica w odsetkach miertelnoci zamiast ilustrowaæ wp³yw efektu palenia wskazuje na
tendencjê ni¿szego wieku u osób pal¹-cych
i wy¿szego u osób niepal¹cych.
Obserwujemy tzw. paradoks Simpsona,
który polega na odwróceniu kierunku zwi¹zku miêdzy zmiennymi na skutek po³¹czenia danych pochodz¹cych z kilku podgrup
859

Tabela V
Wyniki estymacji i testowania wypadkowej wartoci ilorazu szans dla stratyfikowanych tablic kontyngencji.
Results of estimation and testing of common odds ratio for stratified contingency tables.
!Stratified 2 x 2 Tables:CI on Common-Odds-Ratio Test
>>> binomial (type = independent, test_type = oddsratio, compute = ci,
method = exact, time_limit = none );
Datafile: <new>
ESTIMATION AND TESTING OF COMMON ODDS RATIO
[ 3 2x2 informative tables ]
Summary of Exact Distribution of S [sum of counts in cell(1,2)]:
Min
Max
Mean
Std-dev
Observed
Standardized
158.0
355.0
240.7
5.933
230.0
-1.800
Exact p-values for testing that the Common odds Ratio is 1:
One-sided: Pr { S .LE.
230.0 }
=
Pr { S .EQ.
230.0 }
=
Two-sided: Method 1: 2 * One-sided
=
Method 2: (Sum of Probs .LE. 0.0133)
=
Method 3: Pr{|S-Mean| .GE. | 230.0-Mean|}
=
Exact Estimation of Common Odds Ratio:
Conditional maximum likelihood estimate:
95.00 % Conf. Intervals:
Exact
: (
0.9606 ,
Mid-p corrected : (
0.9737 ,

0.0426
0.0133
0.0852
0.0768
0.0768

1.3605
1.936)
1.909)

Mantel-Haenszel Inference:
Common Odds Ratio estimate:
1.357
Two-sided p-value:
0.0738 (with RBG variance)
0.0719 (M-H variance)
95.00% CI with RBG variance: (
0.9709 ,
1.897)
Elapsed Time is 0:0:0.03
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w jedn¹ grupê.
Paradoks Simpsona i wystêpowanie
zmiennych wik³aj¹cych jest jednym z utrudnieñ, na jakie mo¿e napotkaæ eksperymentator podczas analizy obserwacyjnych danych dowiadczalnych i które musi wzi¹æ
koniecznie pod uwagê, aby unikn¹æ wysuwania nieprawid³owych wniosków. Istniej¹
trzy przydatne regu³y diagnostyczne pozwalaj¹ce na wykrycie potencjalnego efektu
uwik³ania:
1. potencjalna zmienna wik³aj¹ca musi
byæ powi¹zana zarówno ze zmienn¹ odpowiedzi, jak i badanym predyktorem
2. uwzglêdnienie potencjalnej zmiennej
wik³aj¹cej musi zmieniaæ w sposób znacz¹cy oszacowywany wspó³czynnik predykcji
dla badanego predykatora
3. powinien byæ wiarygodny i dopuszczalny z punktu widzenia merytorycznego
jako czynnik modyfikuj¹cy badane zmienne.
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