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OKÉNKO STATISTIKA

Analýza dat v neurologii
LI. Yuleovo Q – užitečný nástroj pro srovnávání různých odhadů
poměru šancí
Minulý díl seriálu jsme zakončili poznámkou
o velkém číselném rozsahu možných hodnot poměru šancí (OR), který může být problémem při vzájemném srovnávání výstupů
různých studií. Připomeňme, že poměr šancí
probíráme z různých pohledů od dílu 35 našeho seriálu jako velmi významný ukazatel
míry vztahu „expozice–účinek“ v observačních studiích. OR počítáme podle vztahu
uvedeného pod následující nejjednodušší
možnou tabulkou četností 2 × 2 (tab. 1). Jelikož v polích tabulky a–d jsou uvedeny četnosti dané vzorkovacím plánem studie,
může odhad OR nabývat jakékoli hodnoty
od 0 do nekonečna. V tomto dílu seriálu se
pokusíme odpovědět na otázku, která v této

souvislosti jistě mnohé čtenáře napadla.
A sice, zda existují nějaké ukazatele umožňující snadné srovnávání odhadů poměru šancí
publikovaných různými studiemi, aniž musíme provádět složité statistické testy?
Nespornou výhodou poměru šancí je jistě
to, že v rámci jedné práce umožňuje vzájemně srovnat míru asociace více faktorů
s cílovým parametrem; číselné vyjádření OR
včetně intervalu spolehlivosti je velice instruktivní, ať již v tabulkách nebo grafech.
O dost obtížněji se však srovnávají odhady
OR publikované různými studiemi, neboť jejich hodnota závisí na mnoha faktorech, od
velikosti vzorku až po statistickou techniku,
která je pro odhad použita. Hodnoty OR také
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mohou u problematicky rozložených vzorků
nabývat až extrémně vysokých hodnot.
Zatímco spodní hranice možných hodnot

ZpĤsob výpoþtu pomČru šancí (jde o pomČr pomČrĤ) vede v rĤzných studiích k þíselnČ velmi heterogenním výstupĤm. PĜíklad dokumentuje
nČkolik takových situací vþetnČ komentáĜe pĜíþin daného þíselného výsledku.
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OR (95% IS): 4,0 (0,1; 137,0)

PomČr šancí nabývá þíselnČ bČžné
hodnoty, nicménČ rozsah jeho 95%
intervalu spolehlivosti je v dĤsledku
malé velikosti vzorku extrémní.
Je zĜejmé, že odhad je nestabilní
a velmi málo spolehlivý.

OR (95% IS): 160,0 (36,2; 707,3)

Velmi silný vztah mezi rizikovým
faktorem a událostí vede k velmi
vysokým hodnotám pomČru
šancí i hranicím jeho intervalu
spolehlivosti.
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rizikovým faktorem a událostí.
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Příklad 1. Ukázky výsledků výpočtu poměru šancí (OR) za různých podmínek.
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OR je jasně ohraničena nulou, horní hranice
prakticky neexistuje.
V příkladu 1 uvádíme několik případů dokládajících číselnou heterogenitu odhadů
OR.
V praxi takto můžeme čelit úkolu znázornit ve srovnávacím grafu či tabulce hodnoty
OR, které se mohou lišit až o dva řády. Takové
srovnání v grafu samozřejmě postrádá smysl.
Odhady OR lze sice zlogaritmovat (log(OR))
a tak je snáze vykreslit do jednoho grafu,
ale takto transformované hodnoty jsou obtížně interpretovatelné a čitelné. Pro srovnání různých odhadů OR je možné také využít statistické testy (viz díl 37 seriálu), které
sice pomohou určit, zda je rozdíl mezi různými odhady OR statisticky významný, ale
nenabídnou nám lehce použitelnou škálu
pro kvantitativní porovnání různých hodnot.
Tento problém má naštěstí velmi snadné
řešení a tím je transformace odhadu OR do
statistiky zvané Yuleovo Q (Yule’s Q). Je nazvána po svém autorovi, skotském statistikovi jménem George Udny Yule (1871–1951).
Jde v podstatě o transformaci převádějící
hodnoty OR do jasně čitelné škály od –1 do
+1, což z ní činí velmi užitečný nástroj pro

Tab. 1. Výpočet poměru šancí (OR) na základě tabulky četností 2 × 2.
Dělení na případy a kontroly dle výskytu
sledovaného jevu (nemoci; u retrospektivní
studie případů a kontrol jde o první
kritérium výběru osob)

Dělení dle expozice (vlivu sledované
události) jedinců v minulosti
(u retrospektivní studie zjištěno zpětně)
expozice (událost):
ano

expozice (událost):
ne

případy

a

b
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c

d

Šance výskytu jevu u exponované a neexponované skupiny: OE = a/c; ONE = b/d.
Výpočet poměru šancí provádíme podle vztahu: OR = ad/bc.

stor v díle 21 našeho seriálu. Statistika Q má
řadu zajímavých vlastností. Například nemá
žádné modelové statistické rozdělení („distribution-free statistics“) a nezávisí na marginálních rozděleních četností ve zdrojové tabulce (Awosami et al, 1999; Warrens, 2008).
Jeho hlavním omezením je, že znaky dávané
do vzájemné asociace musí být povinně binarizovány, neboť Yuleovo Q patří mezi ukazatele určené pouze pro tabulky četností
2 × 2. Vynásobíme-li absolutní hodnotu Q
konstantou 100, můžeme jej interpretovat

vzájemné srovnávání a řazení i číselně velmi
odlišných odhadů OR.
Yuleovo Q vypočítáme přímo z odhadu OR
velmi jednoduše podle vztahu:
Q = (OR – 1)/(OR + 1),
nebo alternativně přímo z čtyřpolní tabulky četností:
Q = (bc – ad)/(bc + ad).
Yuleovo Q se řadí mezi tzv. kontingenční
koeﬁcienty, kterým jsme věnovali velký pro-

Yuleovo Q (Yule’s Q) slouží k transformaci odhadu pomČrĤ šancí (OR) do škály s rozsahem –1 až +1, která umožĖuje snadné srovnání
a interpretaci
i velmi rozdílných þíselných OR. Yuleovo Q je vypoþteno z pomČru šancí (OR) pomocí následujícího vztahu:
p

OR  1
QQ OR  1
OR 11

Alternativní možností je potom výpoþet pĜímo ze þtyĜpolní tabulky þetností:

Q

bc  ad
bc  ad

Následující tabulka demonstruje použití Yuleova Q pro srovnání þíselnČ heterogenních pomČrĤ šancí (OR).
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ýíselný rozsah odhadĤ pomČrĤ šancí mezi jednotlivými studiemi je extrémní (od témČĜ 0 do více než 5 000) a v pĤvodních hodnotách
vyluþuje smysluplnou vizualizaci. Použitím Yuleova Q pomČry šancí transformujeme do škály od –1 do +1 a umožníme vizuální srovnání.

Příklad 2. Yuleovo Q jako nástroj transformace heterogenních odhadů poměru šancí (OR).
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PĜíklad popisuje výpoþet Yuleova Q a jeho statistické významnosti pomocí Z testu. V souboru pacientĤ je zjišĢován vztah mezi výskytem
rizikové skupiny pacientĤ a výskytem události.
Riziková
skupina
ano
ne

Událost
ne
ano
a
b
c
d

Riziková
skupina
ano
ne

Událost
ne
ano
24
41
44
21

PomČr šancí (OR) a Yuleovo Q jsou spoþítány standardním zpĤsobem.
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Statistická významnost koeficientu Q je poþítána pomocí Z testu s nulovou hypotézou Q = 0. V prvním kroku je koeficient Q pĜeveden
na Z statistiku se standardizovaným normálním rozdČlením podle následujícího vztahu:
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V druhém kroku je vypoþtená hodnota Z statistiky srovnána s kvantilem standardizovaného normálního rozdČlení, postup je shodný jako pĜi
jiných parametrických testech, kdy v pĜípadČ hladiny statistické významnostii D
D=0,05 je jako hranice pro statistickou významnost použita
hodnota z1-Į/2 = 1,96.
Výsledná hodnota Z statistiky ve výše uvedeném výpoþtu je za touto kritickou hranicí, proto zamítáme nulovou hypotézu, že Q = 0, þímž
potvrzujeme statisticky významný vztah mezi charakteristikou pacientĤ a výskytem události. Skuteþná statistická významnost je pro
dané Z menší než 0,001.

Příklad 3. Hodnocení statistické významnosti Yuleova Q.
v procentech. Takto zjednodušeně řečeno
vyjadřuje relativní redukci chyby, kterou děláme, když z jednoho znaku v tabulce četností predikujeme hodnoty znaku druhého
(Baddie a Fred, 1995).
Jak již bylo řečeno, hlavním přínosem Yuleova Q je standardizace hodnot OR do intervalu < –1; +1 >. Hodnoty Q blízké nule znamenají malou závislost asociovaných znaků
a naopak hodnoty blízké –1 nebo +1 znamenají velmi silnou závislost. V literatuře můžeme nalézt i podrobnější dělení škály pro
Yuleovo Q, které mohou být interpretačně
velmi užitečné. Jako příklad uvádíme škálu
pro Q publikovanou Bohrnstedtem a Knokem v roce 1988:
• hodnoty Q 0–0,24: žádný nebo zanedbatelný vztah proměnných,
• hodnoty Q 0,25–0,49: slabý vztah,
• hodnoty Q 0,50–0,74: středně silný vztah,
• hodnoty Q 0,75–1,00: velmi silný vztah.
Velkou výhodou výpočtu Q je, že jej lze
aplikovat na již publikované odhady OR.
Tedy bez znalosti primárních dat a bez dalších předpokladů o rozdělení zapojených
statistik. Ukázku transformace i velmi rozdílných hodnot OR pomocí Yuleova Q přináší
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příklad 2. Je patrné, že aplikace tohoto jednoduchého nástroje značně zvyšuje čitelnost a usnadňuje interpretaci rozdílných odhadů OR.
I u statistiky Q se můžeme opřít o hodnocení její významnosti, což vzhledem k jejím
hodnotám znamená testovat platnost hypotézy Q = 0 (tedy hypotézy neexistence závislosti „expozice–účinek“ v tabulce četností).
Statistický test využívá standardizovaného
normálního rozdělení (testová statistika Z).
Příklad 3 je ukázkou tohoto testu.
Je zajímavé, jak se statistický ukazatel
starší více než 100 let stále užitečně uplatňuje v prezentování výsledků současného
výzkumu. Nadto i v relativně soudobé literatuře nalezneme metodické práce rozšiřující informační potenciál nebo usilující o nové aplikace Yuleova Q. Jako příklad
můžeme uvést práci Lipsitze a Fitzmaurice z roku 1994 zaměřenou na uplatnění
Q statistiky při analýze vícerozměrných binárních dat. Statistika Q dále nalézá velké
uplatnění v moderní analýze sociologických
průzkumů a v hodnocení edukačních programů, kde je zkoumání vlivu různých prediktorů na efektivitu vzdělávání velmi časté
(Adeyemi, 2003).

Pozn.: Určitou modiﬁkací statistiky Q je tzv.
Yuleovo Y, které počítáme dle následujícího
vztahu: Y = (√OR – 1)/(√OR + 1). Statistika Y je
také nazývána koeﬁcient koligace, zatímco
statistika Q je nazývána koeﬁcient asociace.
Rozdíl je zde v uplatnění druhé odmocniny
odhadu OR. Rovněž škála statistiky Y nabývá
hodnot od –1 do +1, v tomto smyslu není při
jejím uplatnění žádný rozdíl od Q. Yuleovo
Y transformuje hodnoty OR konzervativněji
než statistika Q.
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