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Estudis aleatoritzats vs.
observacionals



Causalitat en recerca clínica

• L’objectiu és establir una relació de causa/efecte entre el 
tractament i el seu resultat (“outcome”).

• La causalitat és difícil d’establir en estudis observacionals
degut a la confusió: grups de tractament no comparables 
en termes d’una variable que té impacte per se en 
l’outcome.

• Per tal d’evitar la confusió es porten a terme estudis
aleatoritzats.



Limitacions de l’aleatorització

• De vegades no és possible aleatoritzar l’exposició per 
qüestions ètiques i/o logístiques (p.e., fumar i càncer de 
pulmó).

• En el cas dels tractaments farmacològics el disseny que es 
considera “gold standard” és l’assaig clínic aleatoritzat
(ACA), però habitualment té poca validesa externa (i.e., els 
pacients inclosos a l’assaig són poc representatius dels 
pacients habituals a la pràctica clínica rutinària).



Els estudis observacionals

• Per tant, els estudis observacionals poden ser en alguns 
casos l’única alternativa (p.e., fumar i càncer de pulmó).

• En general, els estudis observacionals tenen la validesa 
externa que li manca al ACA.

Però...

• Hem de tenir en compte les variables confusores!!



Estudis observacionals
longitudinals



Estudis observacionals longitudinals

• En el cas de l’estimació de l’efectivitat de tractaments en 
estudis observacionals longitudinals (o de mesures 
repetides) hem de tenir en compte tres potencials 
problemes:

1) Confusió o grups de tractament no comparables

2) Dades missing o pèrdues per seguiment

3) Canvis de tractament



Confusió

• En els assaigs clínics aleatoritzats (ACAs) el fet que els 
tractaments s’assignin de manera aleatòria fa que els 
diferents grups de tractament siguin comparables en 
termes de possibles variables confusores.

• En el cas dels estudis observacionals això no està garantit i 
per tant, ajustos a les anàlisis són necessaris.



Pèrdues per seguiment

• En estudis longitudinals és molt habitual que els pacients 
no completin el seguiment establert en el protocol de 
l’estudi.

• Els motius poden ser múltiples: efectes secundaris, falta 
d’eficàcia (poc compliment) o eficàcia, canvi de centre, etc.

• Els mecanismes que generen aquestes dades faltants es 
classifiquen en:

MCAR (Missing Completetly At Random)

MAR (Missing At Random)

MNAR (Missing Not At Random)



Canvis de tractament

• En estudis longitudinals observacionals pot ser habitual que 
els pacients canviïn de tractament durant el seguiment, a 
més les decisions per portar a terme aquests canvis sovint 
es basen en factors que també canvien amb el temps i 
poden ser diferents per cadascun dels tractaments.



Mètodes d’anàlisi (1)

• Un mètode clàssic per estimar l’efectivitat de tractaments 
és fer servir la tècnica d’intenció per tractar combinada 
amb la imputació LOCF (Last Observation Carried Forward): 
agrupar els pacients segons el tractament que inicien en 
l’estudi i imputar l’últim valor a la resta de visites missing.

• Un altre és l’anàlisi per protocol: només incloure a 
l’anàlisi als pacients que mantenen el tractament inicial i 
completen el seguiment.

Però,...

• Deixant de banda la confusió, si hi ha molts canvis de 
tractament i/o pèrdues per seguiment les estimacions 
poden estar esbiaixades!!!



Mètodes d’anàlisi (2)

• Una altra possibilitat, aparentment senzilla, es fer servir 
models per mesures repetides (GEE, models mitxos, 
etc.) on el tractament s’introdueixi com una variable 
dependent del temps i s’ajusti pels confusors.

Però,...

• Si a les nostres dades ens trobem amb confusors que 
varien amb el temps (un predictor del següent “outcome” i 
del següent tractament) que a més estan influenciats pels 
tractaments previs, les estimacions poden estar 
esbiaixades!!!



Tk-1

Yk
Tk

Ck-1

Confusió que varia amb el temps

k = indicador temporal (visita)

T = tractament

C = confusor

Y = outcome



Marginal Structural
Models



Marginal Structural Models (MSMs)

• Els MSMs han estat desenvolupats per Robins.



Marginal Structural Models (MSMs)

• Els MSMs són útils per estimar l’efectivitat de tractaments 
(o exposicions) que varien amb el temps en presència de 
confusors que també varien amb el temps.

• Es basen en la teoria de “counterfactuals” i s’estimen a 
partir d’uns pesos inversos a la probabilitat de rebre el 
tractament en cada visita.



Counterfactuals (1)

• En un món “ideal” l’efecte causal d’un tractament en un 
individu el mesuraríem com la diferència d’”outcomes” amb 
i sense el tractament en el mateix individu: 

Yi
T=1 – Yi

T=0

• I de manera anàloga mesuraríem l’efecte causal mitjà (o 
marginal) del tractament en la població d’interès:

E[Y T=1] – E[Y T=0]

• Ara bé, al món “real” només observem un dels possibles 
counterfactuals, per tant el que podem mesurar és:

E[Y|T=1] – E[Y|T=0]



Counterfactuals (2)

• Per tant, per poder estimar l’efecte causal hauríem de tenir 
la següent igualtat:

E[Y|T=1] – E[Y|T=0] =  E[Y T=1] – E[Y T=0]

• En el cas dels estudis aleatoritzats aquesta igualtat és certa 
donat que els pacients dels diferents grups de tractament 
són “intercanviables”.

• En el cas dels estudis observacionals longitudinals els MSMs
(sota unes certes assumpcions) fent servir uns pesos 
inversos a la probabilitat de rebre el tractament ens 
permeten passar d’un estudi observacional a un de pseudo-
aleatoritizat (pacients intercanviables) on l’estimació causal 
és factible.  



Pesos inversos al tractament

• El primer pas per estimar un MSM és estimar els pesos 
inversos a la probabilitat de rebre el tractament en cada 
pacient/visita.

• Aquests pesos són desconeguts i s’han d’estimar a partir de 
les dades fent servir regressions logístiques (o 
politòmiques). En aquestes regressions hem d’incloure com 
a covariables tant els confusors que varien amb el temps 
com els que no.

• Si les pèrdues per seguiment segueixen un patró MAR, 
també es poden incorporar al MSM fent servir uns pesos 
anàlegs als dels tractaments.



Ajust dels MSMs

• Una vegada hem estimat els pesos, el MSM s’ajusta amb un 
model GEE fent servir els pesos anteriors.

• El model GEE pot incloure confusors basals, però les 
úniques variables que poden variar amb el temps són el 
tractament i la visita.

• Per tant, ajustar un MSM és un procés de dues etapes.



Assumpcions dels MSMs

• Consistència.

• Inclusió de tots els confusors.

• Positivitat (no confusió perfecta).

• Temporalitat relació causa/efecte.

• Especificació correcta del model.

• Pèrdues de seguiment MCAR o MAR.



Un exemple: 
l’estudi SOHO



L’estudi SOHO

• Estudi multicèntric prospectiu observacional per estudiar 
l’efectivitat de la medicació antipsicòtica en l’esquizofrènia. 
L’estudi va ser finançant per Eli Lilly.

• Criteri d’inclusió dels pacients: pacients que iniciaven 
tractament antipsicòtic per l’esquizofrènia (N propera als 
10,000 pacients).

• Seguiment de 3 anys: Visites als 0, 3, 6, 12, 18, 24, 30 i 
36 mesos.

• La gravetat clínica es va mesurar amb l’escala ICG (1-7). 



Efectivitat del tractament en la remissió(1)

• Els pacients seleccionats van ser els pacients que van 
completar els tres anys de seguiment de l’estudi, o que 
com o molt es van perdre una visita del seguiment 
(N=6516).

• Tractaments: olanzapina, risperidona, amisulpride, 
quetiapina, clozapina, típics orals, típics depot i combinació.

• La remissió es va definir com una puntuació de 3 (gravetat 
lleu) o menys en l’escala ICG, per un període de 6 mesos o 
més. A més a més, el pacient no havia d'haver estat 
hospitalitzat a causa de l’esquizofrènia durant aquest 
període.



Efectivitat del tractament en la remissió(2)

• Un model GEE logístic es va utilitzar per a analitzar els 
factors associats amb els períodes en remissió durant el 
seguiment. Com la remissió es va definir com tenir una 
gravetat de malaltia baixa per un període de com a mínim 6 
mesos, les observacions de seguiment es van dividir en 
períodes de 6 mesos (6-12 mesos, 12-18 mesos, 18-24 
mesos, 24-30 mesos i 30-36 mesos). 

• Tractament i visita es van introduir com a variables que 
canvien amb el temps i els confusors es van ajustar segons 
el valor a la visita basal (sexe, edat, ICG basal, etc).

• Però, podria haver confusió que varia amb el temps?



Tk-1

Yk
Tk

Ck-1

Confusió que varia amb el temps

k = indicador temporal (visita)

T = tractament antipsicòtic

C = ICG (gravetat clínica)

Y = remissió



Tk-1

Yk
Tk

Ck-1

Confusió que varia amb el temps

k = indicador temporal (visita)

T = tractament antipsicòtic

C = ICG (gravetat clínica)

Y = remissió

És a dir, estem davant les condicions d’aplicació del s MSMs!



Pesos de probabilitat inversa al 
tractament (IPT) (1)

• Els pesos IPT “no estabilitzats” (W per abreujar) a la visita 
t, des de t=1 (visita de 6 mesos) fins a t=5 (visita de 36 
mesos) es poden definir com:

T=tractament rebut
C=confusors que varien amb el temps
B=confusors basals

∏
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Pesos de probabilitat inversa al 
tractament (IPT) (2)

• Però, seguint el consell de Robins és millor calcular els 
pesos IPT "estabilitzats" (SW per abreujar), on t va des de 
t=1 (visita de 6 mesos) fins a t=5 (visita de 36 mesos):

T=tractament rebut
C=confusors que varien amb el temps
B=confusors basals

∏
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Ajust del MSM per la remissió

• Els pesos IPT “estabilitzats” s’estimen ajustant models de 
regressió multinomials pel numerador i el denominador de 
l’expressió anterior.

• Una vegada que els pesos IPT "estabilitzats" s’han obtingut, 
el MSM s’ajusta fent servir els pesos en el model GEE 
"convencional".



Resultats



Model GEE “convencional” vs. MSM

Un OR <1 indica una versemblança menor de remissió comparativament amb el 
tractament amb olanzapina. 

*0.05>p>0.01; **p<0.01 

Estimacions GEE "convencionals"  
Tractament 

OR IC 95%   

Amisulpride 0,726* 0,561 0,938    

Clozapina 0,784* 0,649 0,946    

Típics depot 0,592** 0,505 0,693    

Típics orals 0,636** 0,548 0,738    

Quetiapina 0,657** 0,563 0,766    

Risperidona 0,740** 0,661 0,829    

Combinació 0,637** 0,577 0,703    
 



Model GEE “convencional” vs. MSM

Un OR <1 indica una versemblança menor de remissió comparativament amb el 
tractament amb olanzapina. 

*0.05>p>0.01; **p<0.01 

Estimacions GEE "convencionals" Estimacions MSM 
Tractament 

OR IC 95% OR IC 95% 

Amisulpride 0,726* 0,561 0,938 0,835 0,574 1,216 

Clozapina 0,784* 0,649 0,946 1,038 0,753 1,430 

Típics depot 0,592** 0,505 0,693 0,771* 0,622 0,956 

Típics orals 0,636** 0,548 0,738 0,724* 0,527 0,995 

Quetiapina 0,657** 0,563 0,766 0,729** 0,578 0,919 

Risperidona 0,740** 0,661 0,829 0,764** 0,647 0,902 

Combinació 0,637** 0,577 0,703 1,012 0,853 1,200 
 



Diagrames de caixa dels logaritmes dels pesos 
”estabilitzats” inversos a la probabilitat del tractament 

(SW) per olanzapina per  l’ICG previ
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Diagrames de caixa dels logaritmes dels pesos 
”estabilitzats” inversos a la probabilitat del tractament 

(SW) per clozapina per  l’ICG previ
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Pèrdues per seguiment i MSM

• Per tal d’incorporar les pèrdues per seguiment al MSM hem 
de fer servir el producte de pesos SW(t) x SW’(t), on:

• R(t)=0 vol dir que el pacient continua a l’estudi més enllà
de la visita t.

• Estimem l’expressió amb regressions logístiques.
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Distribució dels pesos

• Una vegada hem obtingut els pesos “estabilitzats” (SW) és 
important comprovar que tinguin una mitjana igual a 1 i si 
tenim pesos “extrems”.

• En el cas del nostre exemple tenim:

Mitjana Desviació 

Estandard 

Mínim P1 P99 Màxim 

1.079 0.972 0.004 0.152 4.331 31.867 

 



Conclusions



Conclusions

1. Tot i que els estudis aleatoritzats ens protegeixen dels 
efectes confusors de tant variables mesurades com de no 
mesurades, els estudis observacionals poden complementar 
(o ser l’única alternativa) als aleatoritzats. 

2. Sota certes condicions els MSMs poden estimar els efectes 
causals de tractaments en estudis observacionals
longitudinals.
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