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l INLEDNING

Denna redogorelse bygger pa boken "Case-Control Studies" (Oxford

University Press, 1982) av James J. Schlesselman.

Betrakta foljande tabell med totalvarden for en viss malpopulati-

on. Lat vardena galla for en given tidsperiod.

Olycka

Exponering Ja Nej Totalt

Ja A B M1

Nej C D M2

Totalt N1 N2 N

p1=A/M1 och p2=C/M2 ar dé sannolikheten for exponerade resp ej

exponerade individer, att under den givna tidsperioden raka ut

for en olycka. Relativa risken R definieras som pl/pz. Oddset att

 

raka ut for en olycka a: for exponerade individer pl/(l-pl) och

for ej exponerade pZ/(l-pz). Oddskvoten definieras som

 

Pi/(l'Pi) _ A/B _ AD
W = p2/(1-p2) C/D EC

 

(1.1)

For sallsynta olyckor blir (l-p1)=l och TER. I CCS (Case Control

Studies) tar man ut en andel (f1) av olycksdrabbade och en annan,

oftast myoket mindre, andel (f2) av ej olycksdrabbade. Skattning-

en

p1 = flA/(flA+f2B)

av pl blir dé inte vantevardesriktig. =51/32 kan inte heller

skatta R vantevardesriktigt. Daremot blir

Q = @1/(1- l)
A A

Pz/(l'Pz)

en vantevardesriktig skattning av W.



Storleken pé andelarna f1 och f2 ér i princip utan betydelse for

skattningsresultatet. Déremot ér det viktigt att andelarna géller

for béda grupperna exponerade och oexponerade individer. I annat

fall blir skattningen inte véntevérdesriktig.

Observera att R ger ingen information om den absoluta risk-

okningen en person utsétter sig for vid exponering.



2 NAGRA BEGREPP

Association: beroende mellan tva eller fler variabler. Exempel pa

 

associationsmétt ar korrelationskoefficienten, oddskvoten och

relativa risken.

Confounding: den synbarliga effekten av exponeringsvariabeln

 

beror helt eller delvis pa en annan variabel, eller att exponer-

ingsvariabelns verkliga effekt maskeras av denna andra variabel.

Standardtekniken for att komma tillratta med problemet ar att

stratifiera pa confounding-variabeln.

Matchning: parning av en eller fler Control (ej olycka) till var-

je Case(olycksfall) med avseende pa en eller fler valda variabler

(eventuella riskfaktorer). En association mellan olycka och ex-

poneringsfaktorn kan dé inte bero pa nagon av de bortmatchade

variablerna. De genom matchningen skapade undergrupperna analys-

eras sedan var for sig, eller, om man ar intresserad av den gem-

ensamma effekten av exponeringsvariabeln, genom hopvagning med

Mantel-Haentzel, se nasta avsnitt.

Ett matchat material bor analyseras med matchad analys (dvs med

bibehallande av parningen), eftersom en omatchad analys av ett

matchat material riskerar att ge bias i skattningen av den rel-

ativa risken. Om man matchar pa en variabel som har association

med exponeringsvariabeln, sa kommer en omatchad analys att ge

oddskvoten en bias mot ett (alltsa underskatta oddskvoten). An-

ledningen ar att man dé samtidigt styr datainsamlingen sa att en

del (hur stor del beror pa styrkan av associationen mellan match-

nings- och exponeringsvariabel) av exponeringsvariabelns effekt

ocksa forsvinner.

Den storsta nackdelen med matchning harror frén sattet att samla

in data. Detta medfor namligen att man inte i efterhand kan ratt

uppskatta effekten av matchningsvariabeln.



En konsekvens av matchning ar att vi far ett konstant forhallande

Case:Control-fall i varje undergrupp, vilket inte ar givet vid en

efter-stratifiering av datamaterialet. Det tidigare ar att fored-

ra nar man ska skatta undergruppernas oddskvoter. Om parningen

inte sker i samband med datainsamlingen utan i efterhand/ talar

man om postmatchning.

 

Overmatchning: matchning som reducerar validiteteller utvarder-

 

ingsmojligheterna vid CCS. Exempel pa en onodig matchning ar

matchning pa en variabel som har association med olycka/ej ol-

ycka men inte med exponeringsvariabeln. Skattningen av oddkvoten

blir i och for sig korrekt men den statistiska osakerheten blir

storre an vid en omatchad studie. Ett annat exempel ar att anal-

ysera ett matchat material med omatchade analysmetoder.

I specialfallet dé matchningsvariabeln F ligger mellan exponering

(E) och olycka (O) i en orsakskedja (E a F a O), ger aven en mat-

chad analys en viss underskattning av oddskvoten.

Alternativ till matchning ar

 

Stratifierad datainsamling: forma undergrupper och samla in ett

 

(i forvag) bestamt antal Case och Control. Man brukar halla samma

forhallande Case:Control i alla undergrupperna, daremot kan an-

talet Case variera mellan grupperna.

Fekvensmatchning: Ar en variant av stratifierad datainsamling. I

 

stallet_ for att bestamma antalet Case och Control i forvag, sa

tar man ut fallen pa mafa. Antalet fall i varje undergrupp blir

da proportionellt mot hur manga som finns i den totala populati

onen .

Efter-stratifiering: Indelningen i undergrupper sker i efterhand.

 

Man behover alltsa inte bestamma indelningen innan datainsamling-

en. Case:Control-forhallandet kommer att variera mellan grupperna

och nagra grupper kan sakna Case eller Control.



Regressionsanalys: Exponerings- och confounding-variablerna ér

 

férklarande variabler och olycksvariabeln ér den beroende

variabeln i en regressionsekvation (ev. logistisk). Storleken pé

de skattade regressionskoefficienterna visar betydelsen av resp.

férklarande variabel.



3 ANALYSMETODER FCR OMATCHAD ANALYS

Fér CCS har vi i det omatchade fallet fdljande fyrféltstabell

Olycka

Exponering Ja(Case) Nej(Control) Totalt

Ja a b m1

Nej c d m2

Totalt n1 n2 n

dér vi skattar W med Q = ad/bc.

I avsnitt 3.1 analyseras en ensam fyrféltstabell och i 3.2 redo-

gérs fdr stratifierad analys med Mantel-Haenzels metod. Avsnitt

3.4 behandlar logistisk regression vid stratisfierad analys.

3.1 Woolfs metod

I en 2x2 tabell kan variansen fér logaritmen av den skattade

oddskvoten beréknas approximativt med

Var(1n(@)) z (l/a + l/b + 1/0 + l/d) (3.1)

Dé ln(@) ér approximativt normalférdelat f6: stora samples, er-

hélles ett (approximativt) konfidensintervall fdr ln(W) som

 

1n(@) i zaJ(l/a + l/b + 1/0 + l/d)

dér za ér normalférdelningskoefficienten (20.05 = 1.96). Genom

att ta antilogen fér vi konfidensintervallet fér oddskvoten.

Konfidensintervallet kan anvéndas fér signifikanstest ocksé:

técker det inte ever W=l, ér W#l med sannolikheten l-a.



Vi kan aven anvanda xZ-test fér att testa Hozw=l i tabellen ovan:

2 _ (ad-bc)2n
nlnzmlm2

ar approximativt xz-férdelad med en frihetsgrad. Ett ensidigt

signifikanstest erhalles genom att observera att idxz ar approx-
imativt N(O,1).

3.2 Mantel-Haenzels metod

Fer att komma undan effekten av en confounding-variabel kan man

stratifiera materialet pa denna variabel. Man erhaller dé tva el-

ler fler 2x2 tabeller, dar vardet pa den stratifierande variabeln

ar konstant i varje tabell. Om oddskvoterna ar ungefar lika i de

olika tabellerna kan man gdra en summerad skattning som ar kor-

rigerad fér inverkan av stratifieringsvariabeln.( Om oddskvoterna

inte a: lika, finns en interaktion mellan exponerings- och strat-

ifieringsvariablerna.) Den summerade Skattningen kan geras med

Mantel-Haenzel. Skattningen beraknas med uttrycket

Ymh = 2(aidi/ni)/2 (biCi/ni)

dar indexet i anger att data kommer fran den izte tabellen som

ser ut sé har:

Olycka

Exponering Ja(Case) Nej(Control) Totalt

Ja ai bi m1i

Nej Ci di m2i
Totalt nli n2i ni

Under H0:W=1 ar

E(ai)=n1im1i/ni och Var(ai)=nlin2imlim2i/niz(ni-l). Dé ar

xzmh = (IEai-2E(ai)| - %)2/2Var(ai) (3.3)



approximativt xz-fordelad med en frihetsgrad och kan anvandas for

att testa H0 mot H1:W¢I. For ensidiga test kan vi anvanda att

variabeln idxz ar approximativt N(O,1). Ett konfidensintervall
for oddskvoten kan konstrueras pa ett Woolf-liknande satt. Lat

wi = bici/ni

vi = (ai+ci)/aici + (bi+di)/bidi = l/ai+l/bi+1/ci+l/di (3.4)

vi ar en skattning av Var(ln(;i)) (jamfor (3.1)). For stora samp-

les a:

Var(ln($hh)) z Ewizvi/(Zwi)2 (3.5)

och ett approximativt konfidensintervall for ln(W) far vi som

 

A

ln(Wmh) i zaJ Zwizvi/(Zwi)2 (3.6)

Tar vi antilogen av detta far vi konfidensintervallet for W. Det

kan namnas att Mantel Haenzel-skattningen av W ar det viktade

medelvardet av tabellernas T-skattningar med wi som vikter,dvs

W h = Ewiwi/ZWi
m

Skattningen (3.4) fungerar inte om négon tabell bar 0 i négon

ruta. Man kan da anvanda

vi' = l/(ai+%) + 1/(bi+%) + 1/(ci+%) + 1/(di+%)

i stallet for vi i (3.5) och (3.6).

Ytterligare ett sétt ar att anvanda test-baserade konfidensinter-

vall (som i SAS-proceduren FREQ). Detta beraknas som

exp[(1 :za/szmh )ln(@hh)]



3.3 Interaktioner och heterogenitet

Nar tva variabler, X och y, samverkar, sé att de tillsammans ger

en effekt som avviker frén nagot monster, talar man om interakti-

on. Monstret kan vara additivt eller multiplikativt.

Om variablernas gemensammaeffekt ar summan av deras individuella

effekter sé finns ingen additiv interaktion. Lat Rx,Ry och ny

 

vara relativa risken for variablerna X,y resp "bade x och y".

Ingen additiv interaktion betyder att

(ny-l) = (RX-1) + (Ry 1).

Om variablernas gemensamma effekt a: Erodukten av deras individu-

ella effekter sé finns ingen multiplikativ interaktion. Detta kan

skrivas i relativa risker

ny = RX-Ry.

o . o
Antag att W h och whh a: tva Mantel-Haenzel skattnlngar fran ob-

eroende studier eller fran oberoende undergrupper inom samma

studie. For att testa om skattningarna skiljer sig at kan vi an-

vanda att under nollhypotesen om lika skattningar

2 A(1) A(2) 2 A(1) A(2)
x = (ln(Whh) - ln(Wmh)) /(Var(ln(Wmh)) + Var(ln(Thh)))

ar xz-fordelad med en frihetsgrad. Vérdena i uttrycket beraknas

med (3.5) och (3.6). Vi kan anvanda denna testvariabel for att

testa om det finns négon multiplikativ interaktion mellan expon-

eringsvariabel och stratifieringsvariabel.
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3.4 Logistisk regression

Nar man har ménga stratifieringsvariabler blir ovanstaende anal-

ysmetod svarhanterlig och kraver stora datamaterial for att un-

dergrupperna inte ska bli helt utarmade. I detta lage kan man i

stallet anvanda en logistisk regressionsmodell. Man gor da antag-

andeg att sannolikheten for en olycka beror pa en uppséttning

variabler X1,....,X enligt modellen
P

pX = P(olycka|x1,...,xp) = l/[l + e (B0+51X1+"'+Bpxp)] (3,7)

Fordelen med en logistisk gentemot en linjar regressionsmodell ar

att den logistiska alltid ger sannolikheter i intervallet (0,1),

oavsett vilka xi varden man stoppar in. Pa samma satt som i lin-

jara regressionsmodeller maste man se upp med variabler som ar

starkt korrelerade med varandra. Med sadana variabler ar det stor

risk att effekten av var och en underskattas.

I en CCS beror det skattade BO-vardet pa forhallandet mellan

samplingsandelarna f1 och f2 (se avsnitt l). Eftersom forhallan-

det ar okant kan man inte skatta px ratt. Med CCS kan vi endast

skatta oddkvoten korrekt.

Lat x=(x1,...,xp) och x*=(x1*,....,xp*) vara tva uppsattningar

variabler. Tidigare har oddskvoterna beraknats for en exponer-

ingsvariabel, dvs oddset att raka ut for en olycka om man ar ut-

satt for exponering dividerat med oddset att raka ut for en ol-

ycka utan att vara utsatt for exponering. Nu kan vi jamfora tva

personer med olika uppsattningar variabler. I en logistisk reg-

ressionsansats ar exponeringsvariabeln likstalld med ovriga var-

iabler. Relativa oddset (oddskvoten) att raka ut for en olycka

for en individ med x* jamfort med en individ med x ar

*, _ Px*/(1'PX*) _ 251(Xi* Xi)
W(X .X) - px/(l_px) - e (3.8)



11

Endast de faktorer som skiljer x* och x paverkar saledes odds

kvoten. Observera att oddskvoten blir oforandrad dé varden pa

gemensamma variabler andras. sarskilt enkelt blir det att berakna

oddskvoten da de xi som skiljer x* och X ar kodade 0 eller 1.

3.4.1 Interaktioner vid logistisk regression

Vi kan lagga till interaktioner mellan X1 och var och en av de

aterstaende variablerna genom att generalisera (3.7) till

P P

PX = P(Olkaa|X1,...,Xp) = 1/ 1 + e 2 2

Parametern 7i ar ett métt pa interaktionen mellan x1 och xi. Om

x1 ar exponeringsvariabeln som kan anta vardena 1 eller 0 (ex-

ponering/ej exponering) blir oddskvoten for association mellan

exponering och olycka

p
(Bl + ZYiXi)

W = e 2

Oddskvoten ar nu inte langre oforandrad da gemensamma variabler

for individerna X* och x andras. Vidare blir effekten av

variablen Xj for exponerade individer (x1=1) Bj+yj och for ej

exponerade individer (x1=0) blir den Bj.

3.4.2 Parameterskattningar och konfidensintervall

For att skatta parametrarna Bi och yi anvands maximum likelihood

metoden. I SAS finns proceduren CATMOD som utfor en sadan skatt-

ning for en logistisk regressionansats. Den skattade oddskvoten

far vi genom att satta in de skattade Bi- (och ev. 71-) vardena i

(3.8):
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@(X*:X) = ez i(xi*-Xi)

Vidare ger SAS-utskriften standardavvikelsen for varje skattad

parameter. Aven kovariansmatrisen for de skattade parametrarna

gar att fa ut. Lat 52- beteckna elementet pa rad i kolumn j i1j

denna matris. Standardavvikelsen for skattningen av parameter i

beraknas som

si = 5 ii och konfidensintervallet for Bi ges av Biizasi.

Variansen for ln(@(x*:x)) skattas med

Szii (X*i-Xi) + 2 2 Szij(X*i Xi) (X*j-Xj)VlnT = I _
1%]r

a
M
w

Ett approximativt konfidensintervall for oddkvoten ?(x*:x) ar dé

eln(W(X*:X)izaJVlnw.

3.4.3 Likelihood kvot test

 

I SAS utskriften erhalles ocksa vardet "-2 log likelihood" for

den maximerade likelihooden. Antag att vi har gjort 2 parameter-

skattningar, en med parametrarna 50,.., Bk och en med parametrar-

na 60,..,Bk+m, och erhallit vardena L(Bk) resp. L(Bk+m) for "-2

log likelihood". Vi kan da testa nollhypotesen att parametrarna

Bk+1,..,Bk+m ar lika med noll med

sz = L(Bk+m) L( k)

som ar approximativt xZ-fordelad (under nollhypotesen) med m fri-

hetsgrader. Denna test erbjuder (med m=1) ett alternativt satt

att berakna konfidensintervall for en parameterskattning.
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3.4.4 Nagra ord pa vagen

Schlesselman diskuterar val av parametrar pa sid 252-254. Lat X1

vara den intressanta variabeln. Bérja med att ansatta exponenten

50+61X1.

Undersbk sedan om nagon confounding-variabel andrar det skattade

Bl-vardet. Dvs préva exponenterna Bo+ lxl+ zx2 eller 0+ lxl+

+53x3. Om det blir andringar i l-skattningen, bér confounding-

-variabeln vara med.

Nasta nivé galler interaktioner: finns nagra misstankta sédana?

Lagg till interaktionstermer och préva exponenter av typen 60+

+ 1xl+yx1x2. Om 7 ar markant skilt fran O har vi en interaktion.

Kontrollera hela tiden om resultaten verkar férnuftiga.

Pa sid 254-263 ger Schlesselman nagra illustrativa exempel pa an-

vandning av logistisk regression.
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4 MATCHAD ANALYS

En korrekt analys av enmatchad studie behéller parningen av Case

och Control-fall. Antag att matchningen ar gjord sé att varje par

a: unikt (man kan inte bilda nagra undergrupper pa grundval av

matchningen). For att klargora idén bakom det hela, antag att vi

har en Control per Case. Vi far dé fyra mojliga utfall for varje

par Case och Control, namligen (++),(+-),(-+) och (--) dar + och

- markerar exponerad resp. ej exponerad individ. Antag vidare att

vi fatt A, B, C resp. D stycken av dessa olika utfall i studien.

Lat N beteckna totala antalet par. Vi far dé tabellen

Control

+ Totalt

Case + A B A+B

- C D C+D

Totalt A+C B+D N

I gruppen A ar bade Case och Control-fall utsatta for exponering,

och i D-gruppen ar ingen individ exponerad. I dessa grupper kan

man alltsa inte urskilja nagon exponeringseffekt, och de kan inte

bidra med nagon information avseende oddskvoten. Maximum likeli-

hood skattningen av oddskvoten blir

9y=B/c

Samma resultat erhalles med Mantel-Haenzel skattningen (3.2) om

varje matchat par betraktas som en undergrupp. I de N undergrup-

perna kan frekvenserna ai, bi, ci och di bara anta vardena 0

eller 1 (med ett Control-fall per Case) och ni=2. Vi far alltsa

Cph = B/C (4.1)
m

Detta kan utnyttjas da vi har ett variabelt antal Control-fall

per Case. Den skattade oddskvoten far vi genom att anvanda (3.2)

och lata varje Case-Control par bilda en undergrupp. Vi anvander

sedan (3.3) for signifikanstest och testbaserade konfidensinter-
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vall (se avsnitt 3.2).

Om matchningsvariabeln ger upphov till homogena grupper, kan

grupperna var for sig analyseras med omatchad analys. Om daremot

matchningen ger Case-Control-par som ar unika, bor analysen

fortgé som ovan. Man erhaller dé endast ett gemensamt varde och

antar att exponeringseffekten ar densamma for alla par.

Man kan stratifiera ett matchat material pa ej matchande vari-

abler, men bor dé samtidigt behalla indelningen som matchningen

givit upphov till.

4.1 Matchad logistisk regression

Ar ett besvarligt kapitelnar vi har varierande antal Controlfall

per Case. I varje fall har vi for narvarande inte tillgéng till

programpaket (som tex SAS SUGI prooeduren MCSTRAT) som klarar en

sadan logistisk regression. I situationer dar matchningsvariabeln

ger upphov till homogena grupper kan man dock overvaga en

stratifierad analys. Antag att vi erhallit k sadana grupper. Lat

en grupp vara O-grupp och lat Ij vara en indikatorvariabel som ar

1 for grupp j och O annars. Man kan dé anpassa modellen

k p

px = P(olycka|x1,...,xp) = 1/ 1 + e 2 (4.2)

dar aj representerar effekten av den jzte gruppen jamfort med

nollgruppen. Har antar man att effekten av den omatchade variab-

eln Xi (dvs Bi) ar samma i alla strata. Det ar mojligt att baka

in interaktionstermer bade mellan xi-variablerna sinsemellan och

mellan en xi-variabel och en Ij-variabel.
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4.2 Interaktioner, exempel mm.

Antag att 21,...2k a: matchningsvariabler, exvis halka/barmark,

tatort/landsbygd och tidpunkt. Antag att X1,....Xp ar omatchade

variabler, exvis dubbat/odubbat fordon, bakhjulsdrift/framhjuls-

drift, kvinnlig/manlig forare. Vidare har vi ett varierande antal

(beroende pa bortfall) Control-fordon per Case (dvs olycksford-

on). Genom att urvalet styrts av matchningen kan vi inte berakna

nagon korrekt effekt av matchningsvariablerna.

Det forsta vi kan gora, ar att anvanda (4.1) for att skatta den

gemensamma oddskvoten for olycka for négon av de omatchade vari-

ablerna. Detta kan ju tankas vara relevant for variabeln kvinn-

lig/manlig forare men inte for dubbat/odubbat fordon. Denna ex-

poneringsvariabel (lat den vara x1) ar sakert korrelerad till

alla matchningsvariablerna, framfor allt tidpunkten. Dessutom har

interaktionen mellan x1 och halka/barmark (sag zl) sakert stor

betydelse for relativa risken for olycka.

Om vi antar att andelen dubbade fordonar olika for varje tid-

punkt, sé kan vi inte bilda nagra homogena grupper som i 4.1. Om

vi daremot kan anse dubbandelen konstant for nagot tidsintervall,

kan vi ta ut de olyckor som intraffade under denna tid. De kan

sedan delas upp i 4 homogena grupper efter matchningsvariablerna

halka/barmark och tatort/ej tatort (under forutsattning att inga

fler matchningsvariabler finns). Grupperna kan da analyseras med

stratiferad analys, dvs med (4.2) eller med Mantel-Haenzel.

Den naturliga fortsattningen ar dock att stratifiera materialet

pa z1 (halkolyckor och inte halkolyckor) och anvanda parad analys

(4.1) pa de tva undergrupperna var for sig, for att bestamma

oddskvoterna for x1. Skillnader har antyder interaktioner mellan

X1 och zl. Samma procedur kan anvandas for ovriga xi och zi

variabler som tilléter stratifiering.
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I det har sammanhanget bér man betanka att det statistiska vardet

av ett individuellt signifikanstest minskar med antalet utférda

test (mass-signifikans problemet). Man bér alltsa lagga upp fér-

séket sa att det svarar mot en eller ett begransat antal bestamda

fragestallningar. Dessa underséks och avrapporteras. Andrasig-

nifikanser som man "hittar" i materialet har inget eller tvivel-

aktigt statistiskt varde.




