Pogosti izrazi v kliničnih raziskavah
Izraz

Razlaga

Absolutno tveganje

Tveganje za doživetje določenega dogodka (npr. bolezni ali
zapleta) v določenem časovnem obdobju. Izraženo kot
odstotek ljudi, ki so doživeli dogodek, od tistih, ki bi ga
potencialno lahko doživeli. Na primer, če bo 26 od 100 ljudi
v življenju zbolelo za demenco, je absolutno tveganje
26/100 ali 26 %.

Ocenjevanje

Strukturirana ali nestrukturirana ocena nečesa.
Nestrukturirane ocene se izvajajo rutinsko, na primer
"počutim se pod stresom" in "videti je, da ta oseba čuti
bolečino". Strukturirane ocene v kliničnih raziskavah
običajno vključujejo prisotnost ali odsotnost nečesa (npr.
diagnoze), ki temelji na nekaterih kriterijih, kot tudi
uporabo različnih samo-ocenjevalnih lestvic ali ocene
opazovalca, glede prisotnosti/odsotnosti, pogostosti ali
velikosti/resnosti nečesa (npr. simptomi, podpora,
zaupanje, dobro počutje). Dobljene numerične vrednosti
so izključno kvalitativne narave (npr. 0=bolan, 1=zdrav;
nominalni podatki) ali razvrščene po rangu (npr. 0=nič,
1=blago, 2=zmerno, 3=huda; ordinalni podatki), ki ne
podpirajo veljavnega izračuna npr. velikosti ali odstotkov
razlik ali sprememb.

Pristranost

Nekaj, kar izkrivlja rezultate raziskave. Na primer, če je
določena podskupina ljudi premalo ali preveč zastopana v
raziskavi, lahko to pristransko vpliva na rezultate.

Klinična pomembnost

Stopnja, do katere raziskava obravnava problem, ki je
pomemben za klinično prakso. Ali pa, stopnja, do katere je
določen rezultat raziskave pomemben v klinični praksi (npr.
razlika v izidu med ljudmi, ki prejemajo različno
zdravljenje).
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Fokusna skupina

Skupina posameznikov, zbranih za razpravo o temi ali
odgovarjanje na določena vprašanja v zvezi z dano temo.
Običajno se uporablja v kvalitativnih raziskavah (intervjuji s
fokusnimi skupinami).

Utemeljitvena analiza

Kvalitativni raziskovalni pristop, katerega namen je razviti
teorije, ki temeljijo na opazovanjih iz resničnega sveta.
Podatki se med zbiranjem običajno nenehno analizirajo in
uporabljajo za informiranje o prihodnjih intervjujih.

Obveščeno soglasje

Etično načelo, ki od raziskovalcev zahteva, da pridobijo
privolitev o prostovoljnem sodelovanju udeležencev,
potem ko jih obvestijo o raziskavi in njenih možnih
tveganjih in koristih, ter o tem, kaj pomeni sodelovanje.

Načelo za analizo podatkov v intervencijskih raziskavah,
kjer se podatki analizirajo glede na skupino, v katero je bil
vsak udeleženec dodeljen na začetku raziskave, ne glede na
to, ali so s tem zdravljenjem nadaljevali ali ne, prezgodaj
ITT analiza (ang. intention-to-treat) opustili ali celo izbrali napačno zdravljenje. To pomeni, da
je treba vsakega bolnika, naključno razvrščenega v klinično
raziskavo, vključiti v primarno analizo v zadevni skupini
zdravljenja, v katero je bil dodeljen ob razvrstitvi.
Nasprotno se imenuje analiza po protokolu (PP).

Intervju

Metoda zbiranja podatkov, pri kateri spraševalec
spraševancu postavlja vprašanja iz oči v oči ali na druge
načine (npr. telefon, videoklic). Lahko je strukturiran
(stroga skladnost s standardiziranim vprašalnikom),
polstrukturiran (seznam tem, ki jih je treba obravnavati) ali
nestrukturiran (ni vnaprej določenega načrta glede vsebine
ali pretoka informacij).

Meritev

Linearna kvantifikacija nečesa, kar je izraženo z določeno
enoto, ki ohranja svojo velikost ne glede na to, kateri
instrument se uporablja in ne glede na to, kdo ali katera
ustrezna oseba ali stvar se meri. Dobljene številčne
vrednosti so linearne, bodisi brez absolutne ničle (npr.
temperatura v stopinjah Celzija ali Fahrenheita; intervalni
podatki) ali z absolutno ničlo (npr. teža v kg).
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Meta analiza

Kvantitativna integracija rezultatov več kvantitativnih
raziskav, ki obravnavajo določeno raziskovalno vprašanje.
Na primer, več kliničnih raziskav o učinku določenega
zdravljenja je mogoče povzeti v metaanalizi, da se
zagotovijo novi in integrirani rezultati o njegovi
učinkovitosti. Kvalitativna oblika se imenuje meta-sinteza.

Raziskava z mešanimi metodami
raziskovanja

Raziskave, ki zbirajo in analizirajo tako kvalitativne kot
kvantitativne podatke.

Ničelna hipoteza

Hipoteza, ki pravi, da ni učinka, npr. ni razlike med
skupinami.

Razmerje obetov

Obet je verjetnost, da se dogodek zgodi, deljena z
verjetnostjo, da se ta dogodek ne zgodi. Razmerje obetov
je primerjava obetov za dva izida, ki opisujeta njuno
povezanost.

Opazovanje udeleženca

Metoda zbiranja podatkov, kjer raziskovalec sodeluje in
opazuje določeno skupino ali kulturo.

P-vrednost

Verjetnost, da bi bil statistični povzetek podatkov (npr.
povprečna razlika med dvema skupinama) enak ali
različen od opazovane vrednosti skladno z ničelno
hipotezo.

Kvalitativna raziskava

Običajno poglobljeno in celostno raziskovanje fenomenov z
zbiranjem in analizo narativnih materialov, običajno
dobesednih transkripcij intervjujev (pa tudi drugih besedil).
Skupni cilj je pridobiti boljše in poglobljeno razumevanje
nečesa, na primer vpliv določene motnje na življenje.

Kvantitativna raziskava

Raziskave, ki opisujejo in raziskujejo povezave med pojavi z
uporabo numeričnih podatkov, ki običajno temeljijo na
ocenah in/ali meritvah. Namen je napovedovanje in
posploševanje.

Resnično eksperimentalna zasnova raziskave, običajno
glede učinka intervencije ali zdravljenja. Poleg preučevanja
zdravljenja, RCT vključuje kontrolni pogoj (skupina
Randomiziran kontroliran poskus
udeležencev, ki prejemajo alternativno ali ne prejemajo
(RCT)
zdravljenja) in randomizacijo, tj. prepuščanje naključju ali
bodo udeleženci prejeli zdravljenje, ki se preučuje, ali
alternativno/brez zdravljenja.
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Relativno tveganje

Včasih se imenuje tudi razmerje tveganja. Ocena tveganja
nečesa v eni skupini v primerjavi z (glede na) drugo, je
izračunana tako, da se absolutno tveganje za eno skupino
deli z absolutnim tveganjem za drugo. Na primer, če imajo
ljudje z družinsko anamnezo določene bolezni 12-odstotno
tveganje, da sami razvijejo bolezen, in tisti brez družinske
anamneze 3-odstotno tveganje, je relativno tveganje za
razvoj te bolezni štirikrat (12/3) večje med ljudmi z
družinsko anamnezo.

Zanesljivost

Zanesljivost, definirana kot razmerje med resnično
vrednostjo in opazovano (resnično + napaka) vrednostjo, je
indeks odsotnosti napake pri kvantificiranju ali
kategorizaciji nečesa. Indeks se lahko spreminja med 0 in 1,
kjer višje vrednosti predstavljajo večjo zanesljivost in manj
napak. Kot taka je zanesljivost povezana z natančnostjo in
dogovorom. Uporablja se predvsem za ocenjevalne lestvice
in druga orodja za strukturirano ocenjevanje, ter je
povezana s konceptom negotovosti v merilni znanosti
(meroslovje). Zanesljivost je mogoče oceniti na različne
načine in iz različnih vidikov, na primer interno na
ocenjevalno lestvico (notranja konsistentnost), med
ocenjevalci (inter-rater) ali med časovnimi točkami (testretest).

Pravica do preklica privolitve

Etično načelo, ki pomeni, da ima vsak udeleženec v
raziskavi pravico, da lahko kadar koli prekine sodelovanje
(zapusti) v raziskavi, ne da bi mu bilo treba pojasniti, zakaj
in brez kakršnih koli posledic za njegovo klinično oskrbo.

Nasičenost

Koncept, ki se običajno uporablja pri zbiranju kvalitativnih
podatkov in označuje točko, ko dodatni podatki (običajno
intervjuji) ne prinesejo novih informacij.

Statistična značilnost

Tradicionalno opredeljena kot vrednost verjetnosti (Pvrednost) <0,05 (5 %). P-vrednost je opredeljena kot
verjetnost, da bi bila na primer dejanska povprečna razlika
med dvema skupinama enaka ali večja od opazovane
vrednosti v raziskovalnem vzorcu.
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Sistematični pregled (literature)

Temeljit povzetek raziskovalnih ugotovitev v zvezi z
določenim raziskovalnim vprašanjem ali področjem, ki
temelji na sistematičnem iskanju podatkovnih baz
raziskovalne literature, sistematičnem vzorčenju virov in
sistematičnih postopkih pridobivanja podatkov. Lahko ga
spremlja meta-analiza (kvantitativna) ali meta-sinteza
(kvalitativna).

Vsebinska analiza

Metoda za analizo kvalitativnih podatkov (besedil, tipičnih
zapisov intervjujev), ki vključuje prepoznavanje opisnih tem
in razvoj krovnih analitičnih tem, ki razvijajo nove koncepte
in razumevanje pojava, ki se preučuje. Kot taka običajno
vključuje induktivni pristop. Tesno povezana je s
kvalitativno analizo vsebine.

Veljavnost

(a) Osrednji vidik kakovosti kvantitativnih raziskav. Dva
osrednja vidika sta notranja in zunanja veljavnost.
Notranja veljavnost zadeva obseg, do katerega je
mogoče zaupati rezultatom raziskave (npr. da je za
učinke odgovorno preučevano zdravljenje) in vključuje
vidike, kot so statistične metode in vzorec, uporabljen v
analizah. Zunanja veljavnost zadeva obseg, do katerega
bodo rezultati veljali za razlike v osebah, okolju, času ali
merah rezultatov. Zunanja veljavnost se imenuje tudi
posplošljivost.
(b) Osrednji vidik kakovosti in psihometričnih lastnosti
ocenjevalnih lestvic in drugih kvantitativnih metod
zbiranja podatkov. Nanaša se na stopnjo, do katere
podatki, ki jih ustvari instrument, predstavljajo
spremenljivko, ki naj bi jo predstavljala.
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