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SOUHRN

Biomedicínský výzkum má velmi èasto observaèní charakter. Jeho výsledky ve formì publikací však nejsou èasto správnì doku-
mentovány, což snižuje možnost posoudit jeho klady a zápory a jeho zevšeobecnìní. Proto vznikla iniciativa nazvaná STROBE 
(Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology), která vypracovala doporuèení pro observaèní studie 
kohortové, pøípadù a kontrol a prùøezové. Tato doporuèení jsou obsažena v seznamu 22 bodù, uvedených v tomto sdìlení.

Klíèová slova: STROBE, observaèní studie, doporuèení pro publikaci

SUMMARY

Biomedical research largely involves observation. Published results are often not properly documented which hampers assess-
ment of the strengths and weaknesses of a study. That is why STROBE (Strengthening the Reporting of Observational Studies 
in Epidemiology) was developed. Recommendations for cohort, case-control and cross-sectional studies have been prepared in 
the form of a checklist of 22 items, presented in this paper.
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Úvod

Biomedicínský výzkum používá velmi èasto design 
observaèních epidemiologických studií. Publikace výsled-
kù tohoto výzkumu však èasto nejsou správnì doku-
mentovány, a proto je obtížné posoudit jejich validitu, 
pøípadný vliv zavádìjících faktorù a zhodnotit možnost 
jejich zevšeobecnìní. Proto vznikla iniciativa nazvaná 
STROBE (Strengthening the Reporting of Observational 
Studies in Epidemiology), která vypracovala doporuèe-
ní pro observaèní studie kohortové, pøípadù a kontrol 
a prùøezové. Tato doporuèení jsou obsažena v seznamu 
22 bodù, uvedených v tomto sdìlení (4).

Doporuèení jak publikovat výsledky výzkumu mohou 
významnì ovlivnit kvalitu tìchto publikací. Napøíklad 
v roce 1996 byly vytvoøeny standardy pro publikaci klinic-
kých pokusù CONSORT (The Consolidated Standards 
of Reporting Trials), které byly o rok pozdìji revidovány 
a pomohly zvýšit kvalitu publikací klinických pokusù 
(3). Podobné standardy následovaly i v jiných oblastech 
výzkumu, jako jsou meta-analýza randomizovaných 
pokusù nebo diagnostické studie (1,2).

Na základì uvedených pøíznivých zkušeností bylo 
pøikroèeno k vytvoøení doporuèení i v oblasti observaè-
ních studií.

Seznam doporučení

1. uvádìt design studie v obvyklé terminologii jak v názvu 
tak i v abstraktu; v abstraktu uvádìt struènì, co bylo 
udìláno a co bylo zjištìno;

2. vysvìtlit vìdecké podklady, které vedly k dané studii;
3. uvádìt specifické cíle studie vèetnì hypotéz, které mají 

být testovány;
4. prezentovat klíèové èásti designu studie;
5. popsat prostøedí, ve kterém je studie provádìna, vèet-

nì období náboru subjektù, jejich expozice, sledování 
a postupy sbìru údajù;

6. a) kohortová studie: kritéria vhodnosti osob pro studii, 
zdroje a metody výbìru osob do studie, metody sle-
dování;
studie pøípadù a kontrol: kritéria vhodnosti osob pro studii, 
zdroje a metody urèování pøípadù a výbìr kontrol;
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Í prùøezová studie: kritéria vhodnosti osob pro studii, 
zdroje a metody výbìru úèastníkù studie;
b) kohortová studie: pro párové studie uvádìt kritéria 
párování a poèet exponovaných a neexponovaných;
studie pøípadù a kontrol: pro párové studie uvádìt krité-
ria párování a poèet kontrol k jednomu pøípadu

7. definovat výstupy, expozice, prediktory, potenciální 
zavádìjící faktory a pokud je to vhodné, uvádìt dia-
gnostická kritéria;

8. * pro každou promìnnou uvést zdroj údajù a detaily 
metod hodnocení nebo mìøení, popsat srovnatelnost 
metod hodnocení;

9. popsat zpùsob eliminace bias (systematických chyb);
10. popsat, jak byla urèena velikost vzorku;
11. popsat, jak byly analyzovány kvantitativní promìnné,  

zda bylo provedeno rozdìlení do skupin a proè;
12.  a) popsat všechny statistické metody vèetnì tìch, kte-

ré byly použity pro kontrolu zavádìjících faktorù;
b) popsat metody k vyšetøování podskupin a vzá-
jemných vztahù;
c) uvést, jak bylo nakládáno s chybìjícími údaji;
d) u kohortové studie vysvìtlit, jak bylo nakládáno 
se ztrátami ze sledování;
 u studie pøípadù a kontrol vysvìtlit, jak bylo 
provádìno párování pøípadù s kontrolami;
 u prùøezové studie popsat analytické metody, které 
byly brány v úvahu pro strategii výbìru subjektù;
e) popsat analýzu senzitivity;

13. *   uvádìt poèty subjektù v jednotlivých fázích studie: 
na pøíklad potenciálnì vhodní pro studii, vyšetøova-
ní, zda jsou vhodní, potvrzení vhodnosti, zaøazeni do 
studie, dokonèili sledování a byli analyzováni:

   • dùvody pro neúèast ve studii v každé fázi studie;
   • zvážit použití schématického diagramu postupu;
14. * charakteristika úèastníkù studie (demografická, 

klinická, sociální) a informace o expozici a potenci-
álních zavádìjících faktorech:

   • poèet úèastníkù s chybìjícími údaji pro každou pro-
mìnnou;

   • u kohortové studie uvést celkový èas sledování (na 
pøíklad prùmìrný a celkový);

15.  * kohortová studie – poèet následkù (výstupù) studie 
pøípadù a kontrol – poèet v každé kategorii expozice 
prùøezová studie – poèet výstupù;

16. u nepøizpùsobených (unadjusted) výsledkù (odhadù) 
a pokud je to vhodné i u výsledkù pøizpùsobených 
hlavním zavádìjícím faktorùm (s použitím 95% inter-
valu spolehlivosti): 

   • uvádìt hranice kategorií, pokud byly výsledky kate-
gorizovány; 

   • pokud je to vhodné transformovat relativní riziko do 
absolutního rizika za smysluplné èasové období;

17. uvádìt ostatní provedené analýzy – podskupin, inter-
akce, analýza senzitivity;

18. sumarizace klíèových výsledkù vzhledem ke stano-
veným cílùm studie;

19. diskutovat limitace studie vzhledem k potenciálnímu 
pùsobení bias nebo jiné nepøesnosti, a to jak smìr 
pùsobení bias, tak jeho rozsah;

20. opatrná celková interpretace výsledkù vzhledem 
k cílùm, limitacím, výsledkùm jiných studií;

21. zevšeobecnitelnost (externí validita) dosažených 
výsledkù;

22. zdroje financování studie a úloha poskytovatelù 
finanèních zdrojù.

Závěr

Tato doporuèení neznamenají, že by se jich autoøi pøi 
publikaci observaèní studie mìli rigidnì držet, ale mìla 
by být brána v úvahu pro vìtší srozumitelnost a hodno-
titelnost studie a jejich výsledkù.
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* uvádìt informace zvlášś pro pøípady a kontroly u studií pøípadù a kontrol a pro exponované a neexponované u kohortových nebo 
prùøezových studií


