
Dodatne naloge 

 

1. V poskusu smo želeli primerjati učinek različnih doz zdravila (od 10 do 25 mg) pri 

zdravljenju revmatoidnega artritisa. Izid našega poskusa je povzet v indeksu 

učinkovitosti, ki meri stopnjo ublažitve različnih simptomov (vrednosti indeksa so 

med 1 in 100, večja vrednost indeksa pomeni bolj učinkovito zdravljenje). V poskus 

smo zajeli 80 bolnikov, poleg doze zdravila smo upoštevali še telesno težo bolnikov.  

Z modelom linearne regresije smo dobili naslednje rezultate:   

  

   

   

     

·    Kaj lahko sklepamo iz gornje tabele?  

a)      doza zdravila in teža sta med seboj statistično značilno povezani  

b)      indeks učinkovitosti je statistično značilno povezan z dozo in težo  

c)      z večanjem doze se veča indeks učinkovitosti, medtem ko je koeficient za 

težo premajhen, da bi bil značilen  

d)      niti teža niti doza nista statistično značilno povezani z indeksom 

učinkovitosti  

  Odgovor utemeljite tako, da interpretirate tiste vrednosti iz gornje tabele, ki ta odgovor 

nakazujejo!  

      ·        Katero ničelno hipotezo testiramo pri teži? Obkrožite pravilni odgovor:  

a)      ocenjeni koeficient za težo je enak 0  

b)      indeks učinkovitosti je linearno odvisen od teže  

c)      koeficient za težo v populaciji je enak 0  

d)      teža je povezana z indeksom učinkovitosti  

  Dodatno izberite enega od ostalih odgovorv in obrazložite, zakaj ni ustrezen.  

  B std. napaka Wald p  
konstanta 

-6,3 4,30 -1,5 ,148 

doza 3,6 0,08 45,3 <,001 
teza -0,3 0,05 -5,3 <,001 



Napovedati želimo pričakovano razliko med učinkovitostjo za dva enako težka pacienta, 

pri čemer je  pacient A prejemal dozo 10mg, pacient B pa 15mg. Obkroži pravilni 

odgovor:  

a)      Pri pacientu A pričakujemo za 3,6  večji indeks učinkovitosti  

b)      Pri pacientu A pričakujemo, da bo indeks učinkovitosti za 18 manjši  

c)      Pri pacientu A pričakujemo, da bo indeks učinkovitosti za 31,5 manjši  

d)      Napovedi ne moremo podati, saj ne poznamo teže pacientov  

Odgovor utemeljite z izračunom!  

  

Zakaj za tovrstno napoved ne potrebujemo podatka o teži obeh pacientov?  

  

2.  V poskusu smo želeli proučiti povezanost med hipertenzijo (prisotna ali ne), 

prekomerno težo, kajenjem in smrčanjem. Zbrali smo vzorec 433 moških starejših od 40 

let. Vse spremenljivke smo kodirali na enak način: 0=ne, 1=da.  

Rezultati analize so povzeti v spodnji tabeli:  

    b  SE  z  p  

konstanta  -2,38 1,01 -2,35 <0,05 

kajenje  -0,07 ? -0,24 ? 

prekomerna 

teža  ? 0,28 2,44 ? 

smrčanje  0,87 0,39 ? ? 

a)            Kateri regresijski model je bil uporabljen in zakaj?  

   

b)            Kaj nam pove vsaka od količin, ki jih poroča tabela (v enem stavku!):  

• b:  

• SE:  

• z:  

• p:  

   



  c)            Dopolnite izpuščene vrednosti v tabeli! Pri vsaki zapišite, kako ste do nje 

prišli. Pri p vrednostih označite le ali so večje ali manjše od 0,05 (mejna vrednost pri 5% 

tveganju je 1,96).  

         

d)            Rezultate v tabeli interpretirajte! (Katere spremenljivke so značilne, kakšna je 

njihova povezanost s hipertenzijo)  

e)            Ali lahko iz rezultatov analize zaključimo, da smrčanje povzroča hipertenzijo?  

 

f)            Izračunajte razmerje obetov za smrčanje ter dodajte 95% interval zaupanja! 

Razložite kaj nam pove ta interval zaupanja.  

   

  

g)            Izračunajte razmerje obetov za dva pacienta z enako telesno težo, pri čemer je 

en kadilec (drugi pa ne), drugega pa muči smrčanje (prvega pa ne). Kateri ima večje 

obete za hipertenzijo?  

 

 

 

3.      Proučevali smo uspešnost celjenja razjede (0=ni zaceljena, 1=je zaceljena) po treh 

mesecih glede na uporabo mazila (mazilo 0 ali mazilo 1). Dobili smo spodnjo 

kontingenčno tabelo, test Hi-kvadrat je pokazal statistično značilno povezanost (p=0,04).  

  uspešnost celjenja 

mazilo 0 1 

0 21 33 

1 8 36 

Podrobnejši pregled podatkov je pokazal, da je bilo pri večjih razjedah pogosteje 
uporabljeno mazilo 1. Zato smo se odločili za multivariatno analizo podatkov, pri čemer 

bi poleg vrste mazila uporabili še velikost razjede (premer v mm).  

   

·        Kateri regresijski model moramo uporabiti?  

   



   

   

·        Kaj bo odvisna spremenljivka in kaj neodvisne?  

    ·        Izmislite si konkretne rezultate, ki bi jih lahko s pomočjo regresije dobili, ter jih 

interpretirajte! Pri tem se osredotočite na statistično značilnost posameznih spremenljivk 

in na predznak ocenjenih koeficientov.  

 ·        Kako bi s pomočjo teh rezultatov (ki ste jih napisali pri prejšnji točki)  lahko 

sklepali o uspešnosti celjenja razjede za pacienta, ki je uporabljal mazilo 1 in imel premer 

razjede 0,5cm?  

a)     S pomočjo regresijske enačbe lahko izračunamo ali se bo razjeda zacelila 

(Y=1) ali ne (Y=0).  

b)    Izračunamo lahko obete mazila 1 glede na mazilo 0  

c)     Najprej izračunamo ogroženost pacienta in nato izrazimo čas zacelitve  

d)    S pomočjo ocenjenih koeficientov lahko izračunamo verjetnost zacelitve v 

dveh mesecih.  

  4.       Proučevali smo preživetje bolnikov po miokardnem infartku. V raziskavo smo 

vključili 120 bolnikov, vsakega izmed njih smo spremljali največ dve leti. Ob koncu 

raziskave je bilo živih še 75 bolnikov, 35 jih je umrlo, 10 pa smo jih iz raziskave izgubili 

pred iztekom dveletnega obdobja.  

·        Oceniti želimo preživetje bolnikov po dveh letih:  

a)      ocenjeno preživetje je 0,625  

b)      ocenjeno preživetje je 0,682  

c)      ocenjeno preživetje je 0,467  

d)      preživetja ne moremo oceniti, saj nimamo dovolj podatkov  

Odgovor utemeljite!  

   

·        Skicirajte oceno preživetja po metodi Kaplan-Meier in obrazložite, zakaj 

ne morete oceniti mediane časa preživetja.  



5. V regresijski model smo vključili dve spremenljivki in dobili naslednji rezultat: 

koeficient                      standardna napaka  

Beta1               0.1                               0.01  

Beta2               1.2                               0.90  

Za katero spremenljivko pričakujete večjo statistično značilnost povezanosti z 

izidom (t.j. nižjo vrednost p)?  

a)      za spremenljivko 1, saj je koeficient bližje 0  

b)      za spremenljivko 2, saj je koeficient večji  

c)      za spremenljivko 1, saj je standardna napaka manjša  

d)      za spremenljivko 2, saj je standardna napaka večja  

e)      za spremenljivko 1, saj je razmerje med koeficientom in standardno 

napako večje  

f)        za spremenljivko 2, saj je razmerje med koeficientom in standardno 

napako manjše  

 

6.    Predpostavka o sorazmernih ogroženostih za starost v Coxovem modelu pravi: 

a)      vpliv starosti na preživetje je linearen  

b)      razmerje ogroženosti med dvema pacientoma, katerih starost se 

razlikuje za eno leto, je  prvo leto po diagnozi enako  kot pet let po diagnozi  

c)      razmerje ogroženosti med dvema pacientoma, katerih starost se 

razlikuje za eno leto, je neznačilno ne glede na čas od diagnoze  

d)      učinek starosti lahko preverimo z log-log testom  

   

Izmislite si in opišite konkretni primer, v katerem ta predpostavka ne bi bila 

izpolnjena (lahko dodate skico)  

      



7. Za ustrezni regresijski model se odločamo glede na  

a)      število neodvisnih spremenljivk  

b)      vrsto neodvisnih spremenljivk  

c)      vrsto odvisne spremenljivke  

Odgovor utemeljite tako, da si za vsakega od regresijskih modelov (linearna 

regresija, logistična regresija, Coxov model)  izmislite primer študije, v kateri bi 

ga uporabili  

8. Spremljali smo preživetje sedmih bolnikov po maligni bolezni. Za vsakega imamo 

podan čas, ko je prenehal biti vključen v raziskavo, in razlog za to (1 = smrt zaradi 

bolezni, 0 = drugo). Ocenite krivuljo preživetja po metodi Kaplan-Meier in jo skicirajte! 

  

bolnik št. čas (leta) razlog 

1 0,3 1 

2 2,0 1 

3 2,5 0 

4 0,5 0 

5 1,2 1 

6 4,0 1 

7 3,2 0 

   


