Biostatistik
Biostatistikdelen består af 3 opgaver med flere underspørgsmål og et appendiks. Angiv tydeligt i
besvarelsen spørgsmål og underspørgsmål, og begrund alle svar (med fx overvejelser,
mellemregninger, skitser etc.)

Opgave 1
(35%)
Det anerkendte videnskabelige tidsskrift Chinese Medical Journal bragte tidligere i år en artikel
hvor en gruppe forskere havde undersøgt forskellige aspekter ved svulster i æggestokkene (hos
kvinder). Forskeren klassificerede histologiske observationer af Seprase1 i 4 forskellige klasser efter
et sindrigt scoresystem (se tabellen herunder). Forskerne brugt χ- kvadrat testen til at analysere
deres data.
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immunohistokemi
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1
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Svulst type
Ondartet Godartet
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1
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1
13
0

a) Hvad tror du forskerne konkluderede?
b) Er χ- kvadrat testen den rigtige test?
c) Hvordan kunne forskerne have analyseret deres data på andre måder?

Opgave 2
(30%)
Det diskuteres ofte hvad der er sund at spise og hvad man skal holde sig fra. Fx er der lavet mange
undersøgelser af rødvins indflydelse på kræft. Hvordan ville du designe et studie til at undersøge
rødvins indvirkning på kræft? Skitsér kort design, statistisk analyse, etiske overvejelser. Beskriv
også fordel og ulemper mellem eksperimentelle versus andre typer studier. Kom evt. ind på ting
som placebo, dobbelt blinde studier, randomisering etc.

1

Seprase er et enzym, som menes at nedbryde proteiner i cellemembraner

Opgave 3
(35%)
Det anerkendte videnskabelige tidsskrift Circulation Journal bragte tidligere i år en artikel hvor en
stor gruppe forskere havde undersøgt betydningen af et højt plasma niveau af dopamine for
patienter med problemer med kranspulsåren. Patienter var opdelt i 2 grupper, en med højt dopamine
niveau og en med lavt. Pudsigt nok var antallet af patienter i hver gruppe ens; 105. Forskerne lavede
en overlevelsesanalyse af perioden indtil patienterne eventuelt oplevede et nærmere defineret
kardiovaskulært tilfælde. Alle patienter blev fulgt i hele perioden på 36 måneder. Se figuren
herunder.
a)
b)
c)
d)
e)

Hvilken typer overlevelseskurver viser nedenstående figur?
Hvad betyder ’p < 0.001 by log-rank test’
Hvad er den 1 årige overlevelses rate for de to grupper?
Hvad er den mediane overlevelsestid for de to grupper?
Hvor mange patienter var tilbage i hver gruppe (ca.)?

Appendiks

Slut på opgavesættet i biostatistik

