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ABSTRACT 
The article presents a particular category of single-case experiments: the ABAB experimental 
designs. Besides the implementation procedures of these designs in clinical research, the article 
discuss the issue of internal validity, related to the main assumptions of this category of designs: 
the reversal dependent variable and ethical aspects of intervention retreatment. Along with 
reflections upon the main threats to internal validity and advantages of the ABAB designs, we 
also describe a tipology of these experiments, from simple ones like the B design, AB or ABA 
designs to more complex ones, like the ABAC design. The article presents a detailed approach of 
the key elements in single-case experiments, underlying implementation opportunities of the 
ABAB experimental designs in clinical research. 
 
 

EXPERIMENTUL DE TIP ABAB CU UN SINGUR SUBIECT ÎN CERCETAREA 
CLINICĂ: ELEMENTE TEORETICE șI APLICAțII 

 
REZUMAT 
Articolul prezintă o categorie de designuri experimentale cu un singur subiect: designurile de tip 
ABAB. În afara procedurilor de implementare a acestor designuri în cercetarea clinică, articolul 
mai discută și problema validității interne a acestui tip de experimente în relație cu cele două 
asumpții fundamentale pe care se întemeiază: reversibilitatea variabilei dependente și principiile 
etice legate de retragerea intervenției terapeutice. Alături de reflecții asupra principalelor 
amenințări la adresa validității experimentelor reversibile și de descrierea avantajelor acestor 
designuri, este descrisă și o tipologie a acestor experimente, pornind de la cele mai simple, de tip 
B, AB sau ABA până la cele mai complexe precum designul de tip ABAC. Articolul prezintă o 
abordare detaliată a punctelor cheie în cercetarea experimentală cu un singur subiect accentuând 
oportunitățile de implementare a designurilor de tip ABAB în cercetarea clinică. 
 


