
LEGGYAKORIBB TÍPUSHIBÁK: 
 
1. Eset-kontroll vizsgálatok nem megfelelően kivitelezett kontroll szelektálása 
 

Vizsgálati kérdés: posztmenopauzális ösztrogén szubsztitúció  szívinfarktus 
Eset: kórházban kezelt szívinfarktus 
Kontroll: kórházban kezelt combnyaktörés 
Expozíció: posztmenopauzális ösztrogén szubsztitúció 
 
Mivel az ösztrogén szubsztitúció csökkenti mind az oszteoporózis mind a 
combnyaktörés kockázatát, a combnyak-töröttek nem a nem-szívinfarktusosok 
ösztrogén-szubsztitúciós viszonyait jelenítik meg: ebben a betegcsoportban a valós 
helyzetnél gyakrabban látunk nem ösztrogén-szubsztituáltakat. A célpopulációban a 
potenciális kontroll csoporton belül még 50-50% az exponáltak és nem-exponáltak 
aránya. A mintában már 30-70%. Túlreprezentáltak a nem-exponáltak. 
A célpopulációban protektív faktorként ható szubsztitúció a torz mintában 
kockázatnövelő tényezőnek mutatkozik. 
 

Célpopuláció, mintavételi keret  

   expozíció 

   + - 

 + 35 50 

 
outcome 

- 200 200 

     

   

   

     

 0,700 Esélyhányados  

     

minta     

   expozíció 

   + - 

 + 35 50 

 
outcome 

- 120 280 

     

   

   

     

 1,633 esélyhányados  

 

 
  



2. Vizsgálatból való kiesések torzító hatása követéses vizsgálatban 
 

Vizsgálati kérdés: alkoholizmus  tüdőrák nem dohányosok között 
Eset: tüdőrákos beteg 
Kontroll: a célpopuláció nem tüdőrákos tagjai 
 
Az alkoholisták között a visszahívásokon csak 75% vett részt(1500 fő). A követés 
során a nem alkoholista csoportból 10%-nyian nem vettek részt a kontroll 
vizsgálatokon (3600 fő). Ha valakinél tüdőrák fejlődött ki, akkor az ellátórendszerben 
megjelent újra. Ezért az esetek (betegek) felderítése mind az alokoholisták, mind a 
kontrollcsoport körében teljes volt. 
A célpopulációban eredetileg 33,3-66,6% volt az exponáltak és nem-exponáltak 
aránya. A mintában már 29-71%. Túlreprezentáltak a nem-exponáltak. 
A célpopulációban még semleges hatású expozíció, a torz mintában kockázatnövelő 
tényezőnek mutatkozik. 
 

célpopuláció, mintavételi keret  

   expozíció 

   + - 

 + 20 40 

 
outcome 

- 2000 4000 

     

   

   

     

 1,000 esélyhányados  

     

minta     

   expozíció 

   + - 

 + 20 40 

 
outcome 

- 1500 3600 

     

   

   

     

 1,200 esélyhányados  

 

 
 
  



3. Nem válaszoló vizsgálati alanyok (hiányzó adatok) 
 

Vizsgálati kérdés: posztmenopauzális ösztrogén szubsztitúció  szívinfarktus 
Eset: kórházban kezelt szívinfarktus 
Kontroll: átlagnépességből véletlenszerűen kiválasztott önkéntes válaszolók 
Expozíció: posztmenopauzális ösztrogén szubsztitúció 
 
Minden második megkérdezett volt hajlandó válaszolni. Közöttük elsősorban az 
együttműködőbb, nyitottabb egyben egészségtudatosabb megkérdezettek adtak 
választ, akik gyakrabban élnek az ösztrogén szubsztitúció lehetőségével. A kontroll 
csoport nem a nem-szívinfarktusosok ösztrogén-szubsztitúciós viszonyait jeleníti 
meg: ebben a csoportban a valós helyzetnél gyakrabban látunk ösztrogén-
szubsztituáltakat. A célpopulációban a potenciális kontroll csoporton belül még 50-
50% az exponáltak és nem-exponáltak aránya. A mintában már 70-30%. 
Túlreprezentáltak az exponáltak. 
A célpopulációban protektív faktorként ható szubsztitúció a torz mintában sokkal 
erősebb kockázatcsökkentő tényezőnek mutatkozik. 
 

célpopuláció, mintavételi keret  

   expozíció 

   + - 

 + 35 50 

 
outcome 

- 200 200 

     

   

   

     

 0,700 Esélyhányados  

     

minta     

   expozíció 

   + - 

 + 35 50 

 
outcome 

- 140 60 

     

   

   

     

 0,300 esélyhányados  

 

 
 
  



4. Önkéntesekre alapozott vizsgálat 
 
Akkor fordul elő, amikor a kontroll csoportunkat például hirdetéssel próbáljuk meg 
összeállítani. Ha fizetnek a részvételért, akkor az alacsony társadalmi-gazdasági 
státuszú csoportok túlreprezentáltak lesznek, ami általában az egészségtelen 
életmódi elemek túlreprezentálását is jelenti. Ha nincs anyagi ösztönzés, akkor pedig 
az egészségükkel többet foglalkozó és az átlagnál egészségesebben is élők lesznek 
nagyobb arányban a kontroll csoportban, mint a célpopuláció nem eset részében. 
 

Vizsgálati kérdés: posztmenopauzális ösztrogén szubsztitúció  szívinfarktus 
Eset: kórházban kezelt szívinfarktus 
Kontroll: átlagnépességből véletlenszerűen kiválasztott önkéntes válaszolók 
Expozíció: posztmenopauzális ösztrogén szubsztitúció 
 
A hirdetés 400 helyét betöltik a jelentkezőkkel. Ebben a csoportban az 
egészségtudatosabb és ösztrogén szubsztitúcióval gyakrabban élő csoport 
túlreprezentálódik. A kontroll csoport nem a nem-szívinfarktusosok ösztrogén-
szubsztitúciós viszonyait jeleníti meg: ebben a csoportban a valós helyzetnél 
gyakrabban látunk ösztrogén-szubsztituáltakat. A célpopulációban a potenciális 
kontroll csoporton belül még 50-50% az exponáltak és nem-exponáltak aránya. A 
mintában már 75-20%. Túlreprezentáltak az exponáltak. 
A célpopulációban protektív faktorként ható szubsztitúció a torz mintában sokkal 
erősebb kockázatcsökkentő tényezőnek mutatkozik. 
 

célpopuláció, mintavételi keret  

   expozíció 

   + - 

 + 35 50 

 
outcome 

- 200 200 

     

   

   

     

 0,700 Esélyhányados  

     

minta     

   expozíció 

   + - 

 + 35 50 

 
outcome 

- 300 100 

     

   

   

     

 0,233 esélyhányados  

 

 
 



Ha pénzdíjjal serkentik a részvételt, akkor az alacsonyabb jövedelmű, általában 
kevésbé egészségtudatos és ösztrogén szubsztitúcióval ritkábban élők lesznek 
felülreprezentáltak. 
A célpopulációban a potenciális kontroll csoporton belül még 50-50% az exponáltak 
és nem-exponáltak aránya. A mintában már 25-75%. Túlreprezentáltak a nem-
exponáltak. 
A célpopulációban protektív faktorként ható szubsztitúció a torz mintában 
kockázatnövelő tényezőnek mutatkozik. 
 

célpopuláció, mintavételi keret  

   expozíció 

   + - 

 + 35 50 

 
outcome 

- 200 200 

     

   

   

     

 0,700 Esélyhányados  

     

minta     

   expozíció 

   + - 

 + 35 50 

 
outcome 

- 100 300 

     

   

   

     

 2,100 Esélyhányados  

 

 
  



5. Egészséges munkás hatás (átlagpopulációhoz hasonlítás) 
 

Vizsgálati kérdés: dohányzás  szívinfarktus 
A dohányzás szívinfarktust okozó hatását vizsgálták dohányzó dokkmunkások 
között. Ebben a csoportban viszonylag sokan dohányoznak, ezért viszonylag 
könnyebb a vizsgálatuk, mint az átlagnépességben. A dohányzó dokkmunkások 
között tapasztalt szívinfarktus gyakoriságot az átlagnépesség dohányzói között 
megfigyelt referencia gyakorisághoz hasonlították. 
 
Mivel a dokkmunkások nehéz fizikai munkát végeznek, azok akiknek anginái voltak 
nem bírták a terhelést, ezért elhagyták a munkahelyüket és a dohányzás miatt 
kialakuló szívinfarktusukat már nem dokkmunkásként kapták. (A dohányzás hatásait 
jobban toleráló, egészségesebb csoport maradt a munkahelyen.) 
 
Ennek következtében a vizsgálat azt az eredményt sugallja, hogy a dokkmunkások 
között kisebb hatékonysággal okoz szívinfarktust a dohányzás, mint az 
átlagnépességben, azaz érdemes dokkmunkásként élni, mert így megelőzető a 
dohányzás indukálta szívinfarktusok egy része. 
 

célpopuláció, mintavételi keret  

   Dohányzó 

   dokkmunkás összlakosság 

 + 20 4000 

 
outcome 

- 2000 400000 

     

   

   

     

 1,000 Esélyhányados  

     

minta     

   expozíció 

   + - 

 + 15 4000 

 
outcome 

- 2000 400000 

     

   

   

     

 0,750 Esélyhányados  

 

 
 



Nem torzító jellegű mérési hibák hatása 
 
Nem torzító jellegű a mérési hiba, ha: 
 

az expozíció mérési hibája ugyanolyan a betegek, mint a nem betegek között 
vagy  
a betegség diagnosztizálásának mérési hibája ugyanolyan az exponáltak, mint a nem 
exponáltak között 

 

Valós helyzet rizikófaktor esetében: 
 

 Exponált Nem exponált 

Beteg 20 10 

Nem beteg 5000 5000 

 
EH=(20/5000) / (10/5000)=2 
 

Expozíció mérésének hibája: 
 

A. alulbecsült expozíció (szenzitivitás=0,5 és specificitás=1): 
 

 Exponált Nem exponált 

Beteg (20*0,5)=10 (10+10)=20 

Nem beteg (5000*0,5)=2500 (5000+2500)=7500 

 
EH=(10/2500) / (20/7500)=1,5 

 
Közelebb kerül a kimutatott EH a semleges kapcsolatra utaló 1-hez. 

 
B. túlbecsült expozíció (szenzitivitás=1 és specificitás=0,5): 

 
 Exponált Nem exponált 

Beteg (20+5)=25 (10*0,5)=5 

Nem beteg (5000+2500)=7500 (5000*0,5)=2500 

 
EH=(25/7500) / (5/2500)=1,666 

 
Közelebb kerül a kimutatott EH a semleges kapcsolatra utaló 1-hez. 

 
Betegség mérésének hibája: 
 

C. aluldiagnosztizált betegség (szenzitivitás=0,5 és specificitás=1): 
 

 Exponált Nem exponált 

Beteg (20*0,5)=10 (10*0,5)=5 

Nem beteg (5000+10)=5010 (5000+5)=5005 

 
EH=(10/5010) / (5/5005)=1,999 

 
Elhanyagolható mértékben közelebb kerül a kimutatott EH a semleges kapcsolatra 

utaló 1-hez. 
 

D. túldiagnosztizált betegség (szenzitivitás=1 és specificitás=0,5): 
 

 Exponált Nem exponált 

Beteg (20+2500)=2520 (10+2500)=2510 

Nem beteg (5000*0,5)=2500 (5000*0,5)=2500 

 



EH=(2520/2500) / (2510/2500)=1,003 
 

Közelebb kerül a kimutatott EH a semleges kapcsolatra utaló 1-hez. 
 

Valós helyzet protektív faktor esetében: 
 

 Exponált Nem exponált 

Beteg 10 20 

Nem beteg 5000 5000 

 
EH=(10/5000) / (20/5000)=0,5 
 

Expozíció mérésének hibája: 
 

A. alulbecsült expozíció (szenzitivitás=0,5 és specificitás=1): 
 

 Exponált Nem exponált 

Beteg (10*0,5)=5 (20+10)=25 

Nem beteg (5000*0,5)=2500 (5000+2500)=7500 

 
EH=(5/2500) / (25/7500)=0,6 

 
Közelebb kerül a kimutatott EH a semleges kapcsolatra utaló 1-hez. 

 
B. túlbecsült expozíció (szenzitivitás=1 és specificitás=0,5): 

 
 Exponált Nem exponált 

Beteg (10+10)=20 (20*0,5)=10 

Nem beteg (5000+2500)=7500 (5000*0,5)=2500 

 
EH=(20/7500) / (10/2500)=0,666 

 
Közelebb kerül a kimutatott EH a semleges kapcsolatra utaló 1-hez. 

 
Betegség mérésének hibája: 
 

C. aluldiagnosztizált betegség (szenzitivitás=0,5 és specificitás=1): 
 

 Exponált Nem exponált 

Beteg (10*0,5)=5 (20*0,5)=10 

Nem beteg (5000+5)=5005 5000+10)=5010 

 
EH=(5/5005) / (10/5010)=0,505 

 
Elhanyagolható mértékben közelebb kerül a kimutatott EH a semleges kapcsolatra 

utaló 1-hez. 
 

D. túldiagnosztizált betegség (szenzitivitás=1 és specificitás=0,5): 
 

 Exponált Nem exponált 

Beteg (10+2500)=2510 (20+2500)=2520 

Nem beteg (5000*0,5)=2500 (5000*0,5)=2500 

 
EH=(2510/2500) / (2520/2500)=0,996 

 
Közelebb kerül a kimutatott EH a semleges kapcsolatra utaló 1-hez. 

 

Összességében: 
 



 A nem torzító jellegű mérési hiba hatása nem függ az expozíció természetétől (rizikó növelő 
és protektív faktorok esetében is ugyanaz). 

 A hatás mindig a semleges érték felé való EH eltolódás. 

 
 


