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Typy štúdií



Úroveň dôkazov a odporúčaní

IA
Dôkazy z meta-analýz randomizovaných
kontrolovaných štúdií

IB
Dôkaz z aspoň jednej randomizovanej
kontrolovanej štúdie

IIA
Dôkaz z aspoň jednej kontrolovanej štúdie ale bez 
randomizácie

IIB Dôkaz z aspoň jednej kvázi experimentálnej štúdie

III
Dôkazy z neexperimentálnych popisných štúdií ako 
sú komparatívne štúdie, korelačné štúdie a case-
control štúdie

IV
Dôkaz založený na názoroch expertnej skupiny 
alebo skúseností rešpektovaných odborných 
autorít

AN
Odporúčania založené priamo na dôkazoch 
úrovne I

B
Odporúčania založené priamo na dôkazoch II 
úrovne alebo extrapolované z dôkazov úrovne I

C
Odporúčania založené na dôkazoch III úrovne 
alebo extrapolované z dôkazov I a II úrovne

D
Odporúčania založené priamo na dôkazoch 
úrovne IV alebo extrapolované z dôkazov úrovne 
I, II a III

N Bez odporúčania a dôkazov

Úrovne dôkazov Úrovne odporúčaní











Úrovne prevencie



Relatívne riziko (RR)

Zlyhanie Nezlyhanie

Liečba A B

Kontrola C D

Pravdepodobnosť výskytu udalosti (zlyhanie)
Pre liečbu = A/(A+B)
Pre kontrolu = C/(C+D)

Zlyhanie Nezlyhanie

Liečba 15 55

Kontrola 35 25

Pravdepodobnosť výskytu udalosti (zlyhanie)
Pre liečbu = 15/(15+55) = 0,22
Pre kontrolu = 35/(35+25) = 0,58

RR = 0,22/0,55
= 0,4



ODDS ratio(OR)

Zlyhanie Nezlyhanie

Liečba A B

Kontrola C D

Pravdepodobnosť výskytu udalosti (zlyhanie)
Pre liečbu = A/B
Pre kontrolu = C/D

Zlyhanie Nezlyhanie

Liečba 15 55

Kontrola 35 25

Pravdepodobnosť výskytu udalosti (zlyhanie)
Pre liečbu = 15/55 = 0,27
Pre kontrolu = 35/(35+25) = 1,4

OR = 0,27/1,4
= 0,19



ODDS ratio

• Among the included studies (3 randomized and 6 observational), 
there were 6340 patients in the "invasive" group and 13,358 patients 
in the "conservative" group. The 12-month mortality rate (odds
ratio [OR], 0.45; p < 0.00001), the 30-day mortality (OR, 0.50; p = 
0.0009), and events of stroke (OR, 0.42; p < 0.00001) were 
significantly lower in the invasive group. Major bleeding was higher in 
the invasive cohort (OR, 1.63; p = 0.03). Analysis of randomised
studies showed lower reinfarction with invasive approach at 12 
months (p = 0.0001).










