Phương pháp ước tính cỡ mẫu
cho nghiên cứu khoa học
(trích từ sách
"Phân tích dữ liệu với R: Hỏi và Đáp", nhà xuất bản Tổng Hợp 2017)

Câu hỏi 18.1 Ước tính cỡ mẫu cho một tỉ lệ. Chúng ta muốn ước tính số cỡ mẫu cần
thiết để xác định tỉ lệ viêm gan siêu vi B, với điều kiện khoảng tin cậy 95% không cao
hơn 5%. Trước đây, có nghiên cứu ở Việt Nam cho biết tỉ lệ viêm gan siêu vi B là
khoảng 20%. Câu hỏi đặt ra là chúng ta cần bao nhiêu đối tượng?
Đáp: Để trả lời câu hỏi, chúng ta gọi tỉ lệ nhiễm Hep B là p. Nếu chúng ta có n người, thì
sai số chuẩn (standard error – SE) là:

p ± 1.96 × SE
Trong đó:

SE = p(1− p ) / n
SE còn có tên là margin error. Công thức trên có nghĩa là chiều rộng của khoảng tin cậy
là w = 2×1.96×SE.
Quay lại trường hợp trên, chúng ta ước tính p = 0.20 (tức tỉ lệ nhiễm Hep B là 20%), và
margin error là 0.05 (hay 5%). Chúng ta muốn ước tính n sao cho 1.96×SE < 0.05. Nói
cách khác:

1.96 p(1 − p )/ n < 0.05
Giải phương trình trên bằng cách lấy bình phương 2 bên, chúng ta có:
2

⎛ 1.96 ⎞
n≥⎜
⎟ p (1 − p )
⎝ 0.05 ⎠
Thay thế p = 0.20, chúng ta có giá trị tối thiểu của n là 246.
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# p = tỉ lệ hiện hành muốn ước tính
# m = margin error (sai số chuẩn)
# giả dụ khoảng tin cậy 95%, tức alpha = 0.05
# n = số cỡ mẫu cần thiết
p = 0.20
m = 0.05
n = (1.96/m)^2*p*(1-p)
cbind(p, m, n)

Cũng có thể dùng chương trình epiDisplay như sau:
library(epiDisplay)
n.for.survey(p=0.20, delta=0.05, alpha=0.05)
Sample size for survey.
Assumptions:
Proportion
= 0.2
Confidence limit = 95 %
Delta
= 0.05 from the estimate.
Sample size

= 246

Câu hỏi 18.2 Ước tính cỡ mẫu cho một số trung bình. Công ti nhập cảng thịt gà nhận
một lô hàng gồm 2,000 con gà và muốn kiểm tra xem trọng lượng trung bình là bao
nhiêu. Công ti biết trong quá rằng độ lệch chuẩn (standard deviation) trọng lượng là
khoảng 0.2 kg. Công ti cần cần kiểm tra bao nhiêu con gà để sao cho khoảng tin cậy 95%
của trọng lượng thấp hơn 0.1 kg (tức 100 g).
Đáp: Gọi trọng lượng trung bình là x, độ lệch chuẩn là s. Nói chung, khoảng tin cậy 95%
của số trung bình có thể tính bằng:

x ± 1.96 × s / n
Công thức trên, margin error là d = 1.96 × s / n . Do đó, có thể giải phương trình trên
cho n:

⎛ 1.96 s ⎞
n=⎜
⎟
⎝ d ⎠
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Trong trường hợp trên, chúng ta có: s = 0.2 kg, d = 0.1/2 = 0.05. Với các thông số trên
số cỡ mẫu chúng ta cần cân 61 con gà.
Dùng R:
# s = độ lệch chuẩn
# d = margin error
# n = số cỡ mẫu cần thiết
s = 0.20
d = 0.05
n = (1.96*s/d)^2
cbind(s, d, n)

Câu hỏi 18.3 Ước tính cỡ mẫu cho 2 tỉ lệ. Một nghiên cứu lâm sàng đánh giá hiệu quả
của một loại thuốc chống gãy xương. Hai nhóm bệnh nhân sẽ được tuyển. Nhóm 1 được điều
trị bằng thuốc, và nhóm 2 là nhóm đối chứng (giả dược hay placebo). Các nhà nghiên cứu giả
thiết rằng tỉ lệ gãy xương trong nhóm 2 là khoảng 10%, và thuốc có thể làm giảm tỉ lệ gãy
xương khoảng 40% (tức tỉ lệ trong nhóm điều trị là 6%). Nếu các nhà nghiên cứu muốn thử
nghiệm giả thiết này với sai sót I là 0.01 và power = 0.90, bao nhiêu bệnh nhân cần phải được
tuyển mộ cho nghiên cứu?
Đáp: Gọi tỉ lệ của hai nhóm là p1 và p2, và gọi tỉ lệ trung bình là p. Trong đó p = (p1 + p2) /2.
Theo lí thuyết, cỡ mẫu cần thiết cho mỗi nhóm là (xấp xỉ):

n=

2 p (1− p) ( zα /2 + zβ )

( p1 − p2 )

2

2

Trong đó, zα /2 và zβ là hai hằng số phản ảnh sai sót loại I và loại II. Chẳng hạn như nếu α
2

2

= 0.05 và β = 0.20 thì ( zα /2 + zβ ) = 7.84, hay nếu α = 0.01 và β = 0.20 thì ( zα /2 + zβ ) =
2

13.32, hay nếu α = 0.05 và β = 0.10 thì ( zα /2 + zβ ) = 10.5. Chúng ta có thể dùng hàm
n.for.2p để có đáp số:
library(epiDisplay)
n.for.2p(p1=0.10, p2=0.06, power=0.9, alpha=0.01, ratio=1)
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> n.for.2p(p1=0.10, p2=0.06, power=0.9, alpha=0.01, ratio=1)
Estimation of sample size for testing Ho: p1==p2
Assumptions:
alpha
power
p1
p2
n2/n1

=
=
=
=
=

0.01
0.9
0.1
0.06
1

Estimated required sample size:
n1 = 1416
n2 = 1416
n1 + n2 = 2832

Kết quả cho biết nghiên cứu cần 1416 bệnh nhân cho mỗi nhóm (hay 2832 bệnh nhân cho
toàn nghiên cứu).
Câu hỏi 18.4 Ước tính cỡ mẫu cho 2 số trung bình. Để đánh giá hiệu quả của thuốc
chống loãng xương, nhà nghiên cứu thiết kế một nghiên cứu lâm sàng gồm 2 nhóm bệnh
nhân: nhóm 1 được điều trị bằng thuốc mới, nhóm 2 là nhóm chứng (placebo). Biến kết
quả là mật độ xương hay BMD (tính bằng g/cm2). Qua nghiên cứu sơ khởi, nhà nghiên
cứu biết rằng BMD trung bình ở phụ nữ sau mãn kinh là m1 = 0.80 g/cm2 và độ lệch
chuẩn là s = 0.12 g/cm2. Qua y văn, nhà nghiên cứu biết rằng thuốc có thể tăng BMD 5%
sau 1 năm điều trị. Do đó, có thể nói mục tiêu là BMD trung bình của nhóm điều trị là m2
=0.8 x 1.05 = 0.84. Giả dụ rằng độ lệch chuẩn của nhóm 2 cũng là 0.12 g/cm2. Nói cách
khác, độ ảnh hưởng ES là: ES = (0.84 – 0.80) / 0.12 = 0.33. Nhà nghiên cứu muốn có
power là 80% và sai sót loại I là 5%. Hỏi nghiên cứu cần bao nhiêu đối tượng?
Đáp: Gọi trị số trung bình của nhóm 2 là x1 và nhóm placebo là x2, chúng ta có: x2 =
0.8*1.05 = 0.84 g/cm2 (tức tăng 5% so với nhóm 1), và do đó, hiệu số d = 0.84 – 0.80 = 0.04
g/cm2. Độ lệch chuẩn là s = 0.12 g/cm2. Với power = 0.90 và α = 0.05, cỡ mẫu cần thiết là:

n=

2s 2 ( zα /2 + zβ )

( m1 − m2 )

2

2

Nhớ rằng mức độ ảnh hưởng ES là:
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ES =

( m1 − m2 )
s

Do đó, công thức trên cũng có thể viết lại đơn giản hơn:

n=

2 ( zα /2 + zβ )

( ES )

2

2

Nếu α = 0.05 và β = 0.20 (tức power bằng 0.8), thì công thức trên còn đơn giản hơn:
n=

16

( ES )

2

Chúng ta có thể dùng hàm n.for.2means trong epiDisplay để ước tính cỡ mẫu:
library(epiDisplay)
> n.for.2means(mu1=0.80, mu2=0.84, sd1=0.12, sd2=0.12, power=0.9,
alpha=0.05, ratio=1)
Estimation of sample size for testing Ho: mu1==mu2
Assumptions:
alpha
power
n2/n1
mu1
mu2
sd1
sd2

=
=
=
=
=
=
=

0.05
0.9
1
0.8
0.84
0.12
0.12

Estimated required sample size:
n1 = 190
n2 = 190
n1 + n2 = 380

Kết quả cho thấy nhà nghiên cứu cần tuyển n = 380 bệnh nhân (190 cho mỗi nhóm) cho công
trình nghiên cứu.
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Câu hỏi 18.5 Ước tính cỡ mẫu cho tỉ số nguy cơ (risk ratio). Nhà nghiên cứu muốn
đánh giá mối liên quan giữa hút thuốc lá và bệnh tim mạch qua một nghiên cứu đoàn hệ
mà đối tượng sẽ được theo dõi 5 năm. Trước đây, có nghiên cứu cho thấy tỉ lệ tử vong vì
bệnh tim mạch mỗi năm ở người không hút thuốc lá là 413 / 100,000. Nhà nghiên cứu giả
định rằng hút thuốc lá sẽ tăng nguy cơ tử vong 40% (nói cách khác, RR = 1.4). Nhà
nghiên cứu muốn ước tính số cỡ mẫu (số người hút thuốc lá và không hút thuốc lá) cần
thiết với điều kiện α = 0.05 (một chiều) và power = 90% (tức beta = 0.1).
Đáp: Công thức ước tính cỡ mẫu cho một nghiên cứu với tỉ số nguy cơ là chỉ số đo lường
hiệu quả phụ thuộc vào [dĩ nhiên] tỉ số nguy cơ và các tỉ lệ của biến lâm sàng (ví dụ như
tử vong). Gọi n1 và n2 là số cỡ mẫu của hai nhóm, và nếu n1 = n2 thì r = n1 / n2 = 1. Gọi tỉ
số nguy cơ là RR, π là tỉ lệ tử vong ở nhóm chứng (không hút thuốc lá), pc là tỉ lệ tử vong
trung bình của hai nhóm, tổng số cỡ mẫu (n = n1 + n2) có thể ước tính theo công thức sau:
n=

r +1
2

r ( RR −1) π

[t1 + t2 ]

2

trong đó,

t1 = zα

(r +1) pc (1− pc )

t2 = zβ RR.π (1− RR.π ) + rπ (1− π )
và

pc =

π ( r.RR +1)
r +1

Ở đây, chúng ta có thể ước tính vài thông số cần thiết như sau: tỉ lệ tử vong 5 năm nhóm
không hút thuốc là p = 5 × 413/100000 = 0.02065, và vì RR = 1.4, nên tỉ lệ tử vong ở
nhóm hút thuốc lá là π1 = 0.02065 × 1.4 = 0.02891, z0.05 = 1.6449, z0.10 = 1.2816. Nếu r =
1, chúng ta có tỉ lệ tử vong trung bình là:

pc =

0.0265 × (1.4 +1)
= 0.02478
(1+1)

và:

t1 = 1.6449 (1+1) × 0.02478 (1− 0.02478) = 0.3616233
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t2 = 1.2816 0.02891× (1− 0.02891) + 0.02065 × (1− 0.02065) = 0.2816541
tổng số cỡ mẫu là:
r +1
1+1
2
2
n=
0.3616 + 0.28165] = 12130
[t1 + t2 ] =
2
2
2 [
r ( RR −1) π
1( 0.4) ( 0.02065)
Nói cách khác, nhà nghiên cứu cần tuyển 12130 cá nhân (6065 người hút thuốc và 6065
người không hút thuốc) cho công trình nghiên cứu.
Có thể dùng hàm epi.cohortsize trong epiR và có cùng kết quả:
library(epiR)
smoke=1.4*(5*413)/100000
nonsmoke=(5*413)/100000
epi.cohortsize(exposed=smoke, unexposed=nonsmoke, n=NA,
power=0.90, r=1, design=1, sided.test=1, conf.level=0.95)
$n.crude
[1] 12130
$n.total
[1] 12130
$n.exposed
[1] 6065
$n.unexposed
[1] 6065

Kết quả cho thấy nhà nghiên cứu cần tuyển 12130 đối tượng. Nhưng nếu tỉ lệ hút thuốc
lá trong cộng đồng là 1/3 (33%), thì cỡ mẫu sẽ thấp hơn (khoảng 12000 người):
> epi.cohortsize(exposed=smoke, unexposed=nonsmoke, n=NA,
power=0.90, r=1/3, design=1, sided.test=1, conf.level=0.95)
$n.crude
[1] 15982
$n.total
[1] 15982.66667
$n.exposed
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[1] 3995.666667
$n.unexposed
[1] 11987

Câu hỏi 18.6 Ước tính cỡ mẫu cho odds ratio trong nghiên cứu bệnh chứng. Một
nghiên cứu bệnh chứng về mối liên quan giữa hút thuốc lá và bệnh tim mạch được hoạch
định. Theo kế hoạch, một nhóm bệnh nhân và một nhóm chứng (cỡ mẫu như nhau, tức r
= 1) sẽ được so sánh về tỉ lệ hút thuốc lá. Các nhà nghiên cứu đặt giả thuyết là tỉ số nguy
cơ là 2 khoảng 30% người trong cộng đồng hút thuốc lá. Câu hỏi đặt ra là cần bao nhiêu
người cho nghiên cứu để có power 90% để phát hiện tỉ số đó có ý nghĩa thống kê ở mức
độ 5%.
Đáp: Trong nghiên cứu bệnh chứng, như đề cập trong phần đầu, mục tiêu là so sánh tỉ lệ
phơi nhiễm yếu tố nguy cơ giữa nhóm bệnh và nhóm chứng. Gọi E là có yếu tố nguy cơ,
NE là không có yếu tố nguy cơ, D là bệnh, ND là không mắc bệnh (nhóm chứng). Trong
nghiên cứu bệnh chứng, chúng ta có thể ước tính π1 là xác suất E trong nhóm bệnh, và π2
là xác suất E trong nhóm chứng:
π1 = P(E | D)
π2 = P(E | ND)
Giả thuyết đặt ra là:
H0: π1 = π2
HA: π1 / π2 = λ
Xin nhắc lại rằng chúng ta không biết π1 và π2 trong quần thể. Tuy nhiên, với mẫu nghiên
cứu, chúng ta có thể ước tính hai chỉ số tương ứng là p1 và p2. Gọi P = xác suất phơi
nhiễm yếu tố nguy cơ = P(E), chúng ta có thể nói rằng tỉ lệ quan sát p1 ≈ P. Với giả
thuyết HA, chúng ta có tỉ lệ phơi nhiễm yếu tố nguy cơ trong nhóm chứng là:
p2 =

λP
1+ ( λ −1) P

Số cỡ mẫu n có thể ước tính từ các lí giải trên như sau:
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2

(r +1)"#1+ ( λ −1) P$%
n=
2
2
rP 2 ( P −1) ( λ −1)

"
&z
& α /2
#

2

(r +1) Pc (1− Pc ) + zβ

$
+ rP (1− P ) '
2
'
"#1+ ( λ −1) P$%
%

λ P (1− P )

Trong đó: r là tỉ số cỡ mẫu nhóm bệnh trên nhóm chứng (thường r = 1), và

Pc =

⎤
P ⎡
rλ
+ 1⎥
⎢
1 + r ⎣1 + (λ − 1)P ⎦

Trong trường hợp này, chúng ta có: P = 0.30, λ = 2, zα/2 = 1.96, và zβ = 1.2816. Thay các
giá trị này vào phương trình [10]:

Pc =

0.3 ⎡ 2
⎤
+ 1⎥ = 0.3808
⎢
2 ⎣1 + 0.3 ⎦

và số cỡ mẫu là:
2

#
&
2 ( 0.3) ( 0.7)
%
n= 2
1.96 2 ( 0.3808) ( 0.6192 ) +1.28
+ ( 0.3× 0.7) ( = 376
2
1.32
('
0.3 (−0.7) %$
2 ×1.32

Có thể dùng hàm epi.ccsize trong epiR và có cùng kết quả:
library(epiR)
epi.ccsize(OR = 2, p0=0.30, n=NA, power=0.90, r=1, sided.test=2,
conf.level=0.95, method="unmatched")
> epi.ccsize(OR = 2, p0=0.30, n=NA, power=0.90, r=1, sided.test=2,
conf.level=0.95, method="unmatched")
$n.total
[1] 376
$n.case
[1] 188
$n.control
[1] 188
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Trong hàm trên, nhóm control và treat được cho giá trị sao cho OR = 2, tỉ lệ hút thuốc lá
là 30%. Kết quả là 376 đối tượng cần được tuyển cho nghiên cứu.
Câu hỏi 18.7 Ước tính cỡ mẫu so sánh hai survival curve hoặc ước tính hazard ratio.
Một nghiên cứu lâm sàng theo mô hình RCT nhằm mục đích đánh giá hiệu quả của
levamisole (một loại thuốc điều trị ung thư ruột) so với nhóm chứng (placebo). Qua y
văn, biết rằng tỉ lệ sống sót trong vòng 1 năm của nhóm chứng là 50%, và hi vọng rằng
nhóm được điều trị là 60%. Nghiên cứu cần quan sát bao nhiêu biến cố cho mỗi nhóm?
Đáp: Số biến cố cần quan sát để đạt α = 0.05 và β = 0.20 là 172 cho nhóm 1 và 172 cho
nhóm 2.

Có thể áp dụng công thức e1

( zα
=

2

+ zβ ) " 1+ rHR %2
$
' để tính. Trong đó, chúng ta có π1 = 0.5
(1+ r ) r # 1− HR &
/2

và π2 = 0.60, HR = log(0.6) / log(0.5) = 0.7369, và nếu r = 1 (cỡ mẫu hai nhóm bằng nhau):

(1.96 + 0.842)
e1 =
(1+1) ×1

2

# 1+1× 0.7369 &
%
( = 172
$ 1− 0.7369 '

Cũng có thể tính bằng hàm epi.survivalsize trong package epiR như sau (kết quả
169 biến cố):
epi.survivalsize(treat=0.50, control=0.60, n=NA,
power=0.80, r=1, design=1, sided.test=2, conf.level=0.95)
> epi.survivalsize(treat = 0.50, control = 0.60, n = NA, power
= 0.80, r = 1, design = 1, sided.test = 2, conf.level = 0.95)
$n.crude
[1] 338
$n.total
[1] 338
$n.treat
[1] 169
$n.control
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[1] 169

Câu hỏi 18.8 Ước tính cỡ mẫu cho nghiên cứu chẩn đoán. Nhà nghiên cứu muốn đánh
giá độ nhạy của một xét nghiệm mới trong việc chẩn đoán rối loạn cường dương. Biết
rằng trong cộng đồng có khoảng 55% người rối loạn cường dương. Nghiên cứu trước đây
cho thấy độ nhạy của phương phát xét nghiệm hiện hành là 85%. Nhà nghiên cứu hi vọng
rằng xét nghiệm mới sẽ có độ nhạy 95%, và muốn ước tính số cỡ mẫu cần thiết cho
nghiên cứu với điều kiện α = 0.05 (một chiều) và β = 0.20.
Đáp: Trong nghiên cứu chẩn đoán, nhà nghiên cứu hay quan tâm đến hai chỉ số quan
trọng: độ nhạy (sensitivity) và độ đặc hiệu (specificity). Độ nhạy, có khi hiểu là dương
tính thật hay true positive, là xác suất bệnh nhân có kết quả dương tính (+ve). Độ đặc
hiệu, có khi hiểu là âm tính thật hay true negative, là xác suất một người không có bệnh
có kết quả xét nghiệm âm tính (-ve). Gọi D là bệnh, ND là không bệnh, định nghĩa trên
có thể viết theo ngôn ngữ xác suất như sau:
Sensitivity = P(+ve | D)
Specificity = P(-ve | ND)
Do đó, trong nghiên cứu chẩn đoán, chúng ta muốn biết cần bao nhiêu bệnh nhân (nd) để
“chứng minh” một độ nhạy khác với độ nhạy. Thông thường, chúng ta muốn so sánh độ
nhạy của nghiên cứu (Se) và với độ nhạy hiện tại (Se0). Phương pháp ước tính nd có thể
dựa vào phương pháp ước tính cỡ mẫu cho 2 tỉ lệ (2):
2

!z
#
" α /2 Se0 (1− Se0 ) + zβ Se (1− Se) $
nd =
2
( Se0 − Se)

Nếu nghiên cứu muốn so sánh hai độ nhạy (Se1 và Se2), công thức trên có thể chỉnh sửa
thành (cho hai nhóm độc lập):

nd

[z
=

α /2

(Se1 + Se2 )(2 − Se1 − Se2 ) + z β 2[Se1 (1 − Se1 ) + Se2 (1 − Se2 )]]
(Se1 − Se2 )2

2
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Công thức trên ước tính cỡ mẫu cho 2 nhóm độc lập. Trong nhiều trường hợp, nhà nghiên
cứu có thể so sánh độ nhạy trong cùng một nhóm, và số bệnh cần thiết là:
2

" z Λ + z Λ 2 − ζ 2 3+ Λ / 4 $
(
) %
β
# α /2
nd =
Λζ 2

trong đó,
Λ = (1− Se1 ) Se2 + (1− Se2 ) Se1

ζ = (1− Se1 ) Se2 − (1− Se2 ) Se1
Với những thông tin trên, chúng ta có z0.05 = 1.645, z0.20 = 0.842. Số cỡ mẫu cần thiết là:
2

⎡
⎤
⎢⎣1.645 0.86 (1− 0.86 ) + 0.842 0.95 (1− 0.95) ⎥⎦
nd =
= 70
2
(0.95 − 0.86)
Nhà nghiên cứu cần tuyển 70 bệnh nhân và số không mắc bệnh (tính theo tỉ lệ hiện hành
55%) là 70 / 0.55 = 127. Tính chung, công trình nghiên cứu cần 127 + 70 = 197 cá nhân.
Phương pháp trên cũng có thể tính qua hàm power.diagnostic.test trong chương
trình MKmisc:
library(MKmisc)

# tính cỡ mẫu cho độ nhậy của test mới 95%, độ nhạy của test cũ 0.85 (tức delta=0.10),
với power là 80%
power.diagnostic.test(sens=0.95, delta=0.10, power=0.80)
> power.diagnostic.test(sens=0.95, delta=0.10, power=0.80)
Diagnostic test exact power calculation
sens
n
n1
delta
sig.level
power
prev

=
=
=
=
=
=
=

0.95
68
68
0.1
0.05
0.8
NULL
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Kết quả tính toán hơi khác nhưng xấp xỉ so với tính thủ công.
Câu hỏi 18.9 Ước tính cỡ mẫu cho nghiên cứu chẩn đoán. Một nghiên cứu có mục tiêu
là so sánh hai độ nhạy của hai phương pháp xét nghiệm để chẩn đoán bệnh viêm răng với
mức độ ý nghĩa thống kê 5% (kiểm định hai chiều) và power 80%. Nhà nghiên cứu giả
định rằng xét nghiệm 1 có độ nhạy là 66%, và xét nghiệm 2 có độ nhạy 27%. Hãy ước
tính số cỡ mẫu cần thiết cho nghiên cứu.
Đáp: Với những số liệu trên, số bệnh nhân cần thiết là:

nd =

⎡1.96
⎣⎢

2

(0.66 + 0.27) (2 − 0.66 − 0.27) + 0.842

2 ⎡⎣0.66 (1− 0.66 ) +0.27 (1− 0.27)⎤⎦⎤⎥
⎦

(0.66 − 0.27)

2

= 49

Nếu tỉ lệ viêm răng trong cộng đồng là 25%, số nhóm chứng có thể ước tính là 49 / 0.25
= 200. Tính chung, nhà nghiên cứu cần tuyển mộ 49 bệnh nhân và 200 người thuộc nhóm
chứng cho công trình nghiên cứu.
Tuy nhiên, nếu hai xét nghiệm có thể làm trên 1 nhóm đối tượng thì:

Λ = (1 − 0.27)0.66 + (1 − 0.66)0.27 = 0.5736
và

ζ = (1 − 0.27)0.66 − (1 − 0.66)0.27 = 0.3900
Công thức trên sẽ cho ra kết quả cỡ mẫu cần thiết:
2

⎡1.96 × 0.5736 + 0.842 0.5736 2 − 0.39 2 3+ 0.5736 / 4 ⎤
(
) ⎦
⎣
nd =
= 26
0.5736 × 0.39 2

Do đó, số cỡ mẫu cần xét nghiệm là 26 / 0.25 = 104 (giả định rằng tỉ lệ viêm răng là
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25%).

Câu hỏi 18.10 Ước tính cỡ mẫu cho đường biểu diễn ROC. Nhà nghiên cứu muốn ước
tính số cỡ mẫu cần thiết để đánh giá độ chính xác của MRI trong việc chẩn đoán viêm
khớp xương. Khoảng 40% cá nhân có viêm khớp xương. Qua y văn, nhà nghiên cứu biết
rằng độ nhạy là 45% và độ đặc hiệu là 90%, và khoảng tin cậy của AUC là w = 10% (tức
0.1).
Đáp: Đường biểu diễn ROC là một chỉ số thống kê phản ảnh mức độ phân biệt
(discrimination) bệnh và không bệnh của một phương pháp xét nghiệm. Trong chẩn đoán,
khi phương pháp xét nghiệm tăng độ nhạy thì độ đặc hiệu sẽ giảm, và ngược lại, khi độ
nhạy giảm thì độ đặc hiệu tăng. ROC là một “thỏa hiệp” giữa độ nhạy và độ đặc hiệu, để
có độ nhạy và độ đặc hiệu tối ưu nhất.
Đường ROC được vẽ với trục tung là độ nhạy, và trục hoành là tỉ lệ dương tính giả (FPR
– false positive rate). FPR thật sự là 1 trừ cho độ đặc hiệu. Diện tích dưới đường ROC
được gọi là area under the curve (AUC). Mục tiêu của nghiên cứu chẩn đoán thường là
(a) ước tính AUC, hoặc (b) so sánh các phương pháp xét nghiệm là so sánh AUC sao cho
có ý nghĩa thống kê. Đối với nghiên cứu có mục tiêu ước tính AUC trong một khoảng tin
cậy w, công thức ước tính số bệnh nhân cần thiết là (3-4):

σ⎞
⎛
nd = 4⎜ zα / 2 × ⎟
w⎠
⎝

2

Trong đó:
2

e− A / 4
1 5 A2 A2
σ=
1+ +
+
R
8
8R
2 π

A = z1−FPR − z1−TPR
Chú ý: FPR = 1 – độ đặc hiệu, và TPR = độ nhạy.
Với các thông tin trên, chúng ta có thể tính: R = 0.6 / 0.4 = 1.5, FPR = 0.1, TPR = 0.45.
Do đó, z0.1 = 1.2816, và z0.45 = 0.1257, A = 1.2816 – 0.1257 = 1.1559, σ = 0.3265 (các
bạn có thể kiểm tra). Từ đó, số cỡ mẫu cần thiết là:
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⎡ 0.32652 ⎤
nd = 4⎢
⎥1.96 = 164
2
⎣ 0.1 ⎦
Số đối tượng nhóm chứng là 164 x 1.5 = 246. Tính chung, nhà nghiên cứu cần 164 + 246
= 410 đối tượng.
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