
Oppgaver i STK3100.

Oppgave 22 I epidemiologisk forskning er en ofte interessert i å undersøke
om en faktor F er en risikofaktor for en bestemt sykdom D, dvs. om tilst-
edeværelsen av faktoren hos en person øker sannsynligheten for at personen
utvikler sykdommen.

La P (D|F ) være sannsynligheten for at en person med F utvikler sykdom-
men, og la P (D|F̄ ) være sannsynligheten for at en person uten F gjør det.
De tilsvarende sannsynlighetene for at sykdommen ikke utvikles betegnes
P (D̄|F ) og P (D̄|F̄ ). Med disse betegnelsene ønsker vi å teste

H0 : P (D|F ) = P (D|F̄ ) mot H1 : P (D|F ) > P (D|F̄ ). (1)

Det er greit hvordan H0 kan testes basert p̊a en prospektiv undersøkelse
hvor en følger grupper av personer med og uten F og registrerer antall
sykdomstilfelle i de to gruppene. Hypotesen kan imidlertid ogs̊a testes ut fra
en s̊akalt case-control eller kasus-kontroll studie, hvor en for en gruppe med
sykdommen (”kasus”) undersøker hvor mange som har den aktuelle faktoren
F , og en gjør tilsvarende for en gruppe uten sykdommen (”kontroller”).
Nøkkelen til at dette er mulig er følgende relasjon

P (D|F )/P (D̄|F )
P (D|F̄ )/P (D̄|F̄ )

=
P (F |D)/P (F̄ |D)
P (F |D̄)/P (F̄ |D̄)

, (2)

dvs. at oddsforholdet er det samme for en prospektiv studie som for en
kasus-kontroll undersøkelse.

a) Vis relasjonen (16), og forklar hvorfor denne medfører at hypotesen
(15) kan testes p̊a grunnlag av data fra en kasus-kontroll studie.

I tabellen nedenfor gjengis resultatet fra en kasus-kontroll studie av betyd-
ningen av passiv røyking som en mulig risikofaktor for lungekreft. (Tallene
er hentet fra Tabell 8.3 i D.H. Freeman, Jr. (1987). Applied categorical data
analysis. Marcel Deckker.)

Ektefelle Ektefelle

Kjønn Gruppe røyker røyker ikke Total

Mann Case 2 6 8
Control 26 154 180
Total 28 160 188

Kvinne Case 14 8 22
Control 61 72 133
Total 75 80 155
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I denne studien ble ikke-røykende pasienter med lungekreft (“kasus”) klas-
sifisert etter om deres ektefelle røyker eller ikke. Tilsvarende ble en sam-
menlignbar gruppe av ikke-røykere uten lungekreft (“kontroller”) klassifisert
etter ektefellens røykevaner.

b) Estimer og fortolk odds-ratioen for lungekreft ved eksponering for pas-
siv røyking blant kvinner ut fra tallene i tabellen. Finn ogs̊a et 95%
konfidensintervall for denne odds-ratioen ved metoden i Oppgave 20
og test p̊a denne bakgrunn om effekten er signifikant.

c) Gjør en vanlig binomisk test for om det er signifikant forskjell p̊a om
ektefellen røyker blant kvinnelige kasus og kontroller. Sammenlign
resultatet med punkt b).

d) Gjenta punktene b) og c) for menn. Angi et problem med denne
analysen.

e) Som beskrevet p̊a forlesning, kan man ogs̊a gjøre logistisk regresjon p̊a
kasus-kontroll data. Gjør det p̊a de aktuelle dataene med faktorene
passiv røyking og kjønn. Sammenlign med resultatene fra de stratifi-
serte analysene.


