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 چکیده

مان رویداد داده ها، اغلب به انواع روش های آماری در دسترس محققان برای تجزیه و تحلیل مدت ز

 Cox hazard regressionو  Kaplan-Meierعنوان بررسی حفظ بقاء اشاره شده است. برآورد 

مدل زنجیره مارکوف می تواند اطالعات سانسور شده، . معموالً ابزاری مناسب برای تمام مطالعات نیست

سستی و احتماالت غیرثابت بقاء را در خود خطرات رقابتی )سانسور آموزنده(، نتایج متعدد، نتایج مکرر، 

ت زمان رویدادها نادیده گرفته جای دهد. مدل زنجیره مارکوف، هر چند اغلب توسط محققان در آنالیز مد

و دارای کاربرد گسترده ای در  شود شده، اما مدت طوالنی است که در مطالعات بالینی استفاده می 

 .زمینه های دیگر است
. 

 

، Cox hazard regressionمدل نیمه مارکوف، زنجیره مارکوف، فرایند مارکوف، : واژگان کلیدی
Kaplan-Meier 

 

 

 
 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 
 

 

 مقدمه 

 

تجزیه و تحلیل داده های زمان به رویداد در مطالعات انسانی و حیوانی چالش های چند آماری را نشان می دهد. عالوه بر 

مشکل خطر ") لفی از شکست ها هم تحت بررسی قرار بگیردانواع مختاست مشاهدات سانسور شده، ممکن  ومشکالت 

، نتایج  بالینی دیگری  (Abner EL, Kryscio RJ, Cooper GE, Fardo DW, Jicha GA, et al.2012)("رقابتی

یا می  در طول پیگیری مشاهده شود، از جمله آنهایی که خطر ابتال به نارسایی را تغییر می دهند واست از شکست ممکن 

در طول زمان ثابت باشد شکست )به عنوان مثال سستی( امکان دارد  نند بیش از یکبار رخ دهند، واینکه حساسیت فرد بهتوا

(Kryscio RJ, Abner EL, Lin Y, Cooper GE, Fardo DW, et al. 2013) . در حالی که مدت زمان رویداد

احتی رمی تواند ب Cox hazard regressionد و ح -برآورد محصول Kaplan-Meierمانند روش تجزیه و تحلیل معمول 

 .بی ارزش نگه می دارد استفاده شودداده های سانسور شده مؤثر که فرضیه سانسور را  اجرا و از

تجزیه و تحلیل مربوط به سانسور اطالعات، نتایج متعدد و یا احتمال غیر ثابت بقاء به خوبی از فرآیندهای مارکوف مناسب 

شامل  Cox hazard regression. رویکرد معاصر در مشکل سانسور شده اطالعات در (Crowder M,2012)استفاده کند

 تجزیه و تحلیل بقاء چند متغیره است.

 
 مارکوف فرآیند

، یکی )و تنها یکی( کند از طریق تعداد متناهی از حاالت تعریف رکوف فرآیندی تصادفی است که حرکت یک فرد رافرآیند ما

ت هر فرد در هر زمان خاص آن را توصیف کند. حرکات ممکن است در میان حالتها با یک ماتریس انتقال و است که می بایس

 . (Crowder M,2012)یا نمودار حالت به تصویر کشیده شود

 منظور فسخ فرآیند، حداقل یکی از حاالت باید جذب شود، به عنوان مثال، افراد صفر احتمال ترک حاالتی که یکبار به آنه ب

. مرگ، به عنوان  (Salazar JC, Schmitt FA, Yu L, Mendiondo MS, Kryscio RJ ,2007)وارد شده است

برای نتایج  و مثال، حالت جذب معموالً در مطالعات بالینی استفاده می شود، اما آن نیز در معرض خطر رقابتی شناخته شده

به طور مداوم و یا گسسته و همچنین دارای زمان همگن و یا  کوففرآیندهای مار بالینی در مطالعات افراد مسن تر می باشد.

زمان ناهمگن باشد. تمرکز این مقاله به طور گسسته می باشد، زیرا فرآیندهای زمان همگن مارکوف به نام زنجیره مارکوف می 

 باشد

 

  زنجیره مارکوف
در ارتباط با هر یک از انتقاالت بین حاالت در یک مدل زنجیره مارکوف به تحلیلگران برای محاسبه و میزان )یا شدت( حرکت 

سیکل تک اجازه می دهد و همچنین تعداد تقریبی چرخه در حالت خاصی به سر می برد. هنگامی که مشاهدات در فواصل 

 تفسیر شده باشد. زمان صرف شده در تمام کشورهای ،منظم ساخته می شود، تعداد چرخه می تواند به عنوان زمانی در حالت

 قبل از جذب را می توان به منظور برآورد زمان زنده ماندن خالصه نمود. 
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 استفاده از زنجیره مارکوف نیاز به دو فرضیه اساسی دارد:

 ال ثابت در طول زمان)زمان همگن( احتمال انتق 

 ( بستگی دارد.به احتمال انتقال بعدی تنها به حالت فعلی )مرتبه اول خاصیت مارکوف 

و رقابت های خطری را  یل همزمان چندین وقایع موردنظری تجزیه و تحلیل زمان رویدادها می باشد. تجزیه و تحلاین مدل برا

از طریق حاالت تعریف شده در مدل می گنجانند، و همچنین ضعف های فردی را از طریق اثرات تصادفی موضوعات خاص در 

برای زنجیره مارکوف مناسب است. از آنجایی که افراد نیاز  نظر می گیرد. اطالعات سانسور شده، در دو سمت چپ و راست

 ایگزین کنند. سانسور فاصله ایندارند برای ورود به ماتریس انتقال در هر حالت خاص، داده های سمت چپ سانسور شده را ج

یا در انتهای آن  رسمی در زنجیره مارکوف می باشد، که فرض می کنیم عمل انتقال تنها یکبار در هر سیکل، یا در ابتدا

. در واقع انتقاالت (Salazar JC, Schmitt FA, Yu L, Mendiondo MS, Kryscio RJ ,2007)جایگزین نیست

مطمئن در هر زمانی در نظر گرفته می شوند، و انتقاالت مشاهده نشده ممکن است که در بین چرخه های ارزیابی باشد. روشی 

ه انتقاالت در وسط سیکل رخ می دهد، و برای کاهش تعصب ناشی از فرض اینکه  مانند اصالح نیمه چرخه، که در آن فرضی

 .انتقال را تنها در آغاز چرخه یا پایان آن پیشنهاد شده است

اگر مدل بالینی و ساختار داده ها پشتیبانی شود، این فرضیه را به وجود می آورد که تمام انتقال ها یک طرفه است)یعنی، هیچ 

ممکن نیست(، یک مدل نیمه مارکوف است، که یک مورد از زنجیره مارکوف که در آن زمان سپری شده در انتقال معکوسی 

حال حاضر به حالت آن در هر دو حالت مجاور قبل و آینده بستگی دارد، و می توان برای داده های سانسور شده بازه ای را در 

 .(Song C, Kuo L, Derby CA, Lipton RB, Hall CB ,2011)نظر گرفت

در نهایت، بر خالف تجزیه و تحلیل زمان های سنتی رویداد که در آن تنها یک نتیجه برای هر فرد ممکن است، زنجیره 

مارکوف به تحلیلگران برای محاسبه زمان زنده ماندن در حاالت متعدد این اجازه را می دهد. این امر به ویژه برای مطالعات 

به خوبی تعریف شده، مانند سرطان و بیماری های خود ایمن، که در آن بهبودی و عود  رابا مراحل آن که بیماری های مزمن

کمردرد مورد توجه بقای کلی هستند، و زوال عقل به علت بیماری های عصبی، که در آن حاالت بیماری های پیش بالینی و 

و استراتژی های پیشگیرانه آن می باشد. خفیف و عالمت آن به طور فزاینده مورد توجه پژوهشگران برای شناسایی درمان 

مانند تجزیه و تحلیل سنتی زمان که منحنی بقا آن ممکن است از نتایج مدل برآورد شود. میانگین زمان بقا ممکن با استفاده 

، یا شبیه سازی زنجیره ای مونت کارلو نتیجه گرفته  Covariate-adjusted regressionاز راه حل ماتریس، شبیه سازی 

شود. این محاسبات دست و پاگیرتر است، اما هنوز هم ممکن که طبق برآوردهای احتمال انتقال از مدل رگرسیون همگام 

تنظیم و مشتق گرفته شود. در مقابل، مدل نیمه مارکوف برآورد معنی زمان بقا به طور مستقیم و بدون نیاز به محاسبات 

 . (Pan F, Goh JW, Cutter G, Su W, Pleimes D, et al., 2012)اضافی است
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 مدل متفاوتی از فرضیات

تأیید فرضیات مدل زمان همگن را می توان با استفاده از آزمون نسبت احتمال ارزیابی، و مرتبه اول مارکوف فرضیه اموال را می 

 مورد بررسی قرار داد.  chi-squareتوان با آزمون 

است، به ویژه در مطالعات بیماری های مزمن که در آن مطالعات سال های  فرضیه زمان همگن اغلب برای پاسخگویی دشوار

طوالنی، چرخه مشاهده تنها می تواند یک سال یا بیشتر از آن را پوشش دهد، و افزایش سن به طور کلی بیشتر مربوط به خطر 

 . (Yu L, Griffith WS, Tyas SL, Snowdon DA, Kryscio RJ , 2010)ابتال به بیماری یا مرگ می باشد

با این حال، این نگرانی را می توان با طبقه بندی داده ها )به عنوان مثال، با گروه سنی و یا دوره مطالعه( و یا مدل رگرسیون، 

در نظر گرفت. در رگرسیون، متغیرهای کمکی ممکن  ،که در آن اثر متغیرهای کمکی در برآورد احتمال انتقال کاهش می یابد

ز مدل زنجیره بسته به زمان باشند. حتی هنگامی که فرضیه های اساسی مدل برآورده شده می باشند، استفاده ایا ثابت و یا وا

 . (van Raalte AA, Caswell H , 2013)ناموفق باشد مارکوف هنوز هم امکان دارد

از سلول های پیاده سازی  بیش از حد در برخیاست چگالی داده ها، به عنوان مثال، فرکانس مشاهده هر نوع انتقال، ممکن 

به برآورد نادرست و یا  در آن چند حادثه مشاهده شده، احتمال داردمدل رگرسیون پراکنده باشد. سلول های پراکنده، که 

 . (Hochreiter R, Wozabal D , 2010)همگرایی مدل شودمنجر به جلوگیری از 

 

  گیریبحث و نتیجه
سال استفاده شده، اما ترکیب اثرات تصادفی موضوعات خاص در  60ی برای بیشتر از اگرچه مدل مارکوف در کاربردهای بالین

زنجیره مارکوف برای محاسبه تمایالت فرد به انتقاالت توسعه نسبتاً تازه است. با این حال، گنجاندن اثرات تصادفی در برآورد 

. از همه مهمتر باید مفهوم خود را به دقت در نظر احتمال بسیار پیچیده است، و اتصاالت مدل مانند می تواند وقت گیر باشد

 وکه در آن ها معکوس انتقاالت ممکن نیست  حاالتیبگیرد. مدل هایی که از حاالت تونل استفاده می کنند ) به عنوان مثال، 

  (.از اثرات تصادفی پیچیده استفاده می کنند

به مدل سازی های متنوع تر این اجازه را می دهد که در روش های در پایان، زنجیره مارکوف ابزاری مفید برای آنالیز بقا که 

استاندارد زمان رویدادها در دسترس باشد. در حالی که تمرکز مقاله بر مطالعات بالینی بوده است، زنجیره مارکوف کاربردهای 

می و جمعیت شناسی دارد. واضح و روشنی در زمینه های مختلف از جمله پژوهش کار، امور مالی، علوم سیاسی، مهندسی شی

با این حال، در حالی که بسیاری از خوانندگان مجله و داوران به آسانی نتایجی از مدل مارکوف را درک کنند، آنها ممکن 

آشنایی با مفروضات در زمینه آماری نداشته باشند، به ویژه در زمینه هایی که در آن استفاده از مدل مارکوف هنوز گسترده 

نین باشد، آنها ممکن چالش محققان را نادیده بگیرند و نشان بدهند که این فرضیات قابل دفاع هستند. با توجه نیست. اگر چ

به اینکه استفاده نادرست از مدل مارکوف ممکن نتایج متعصبانه ای را در بر داشته باشد، و شاید برخی از استانداردها در 

 .ردنیاز باشدگزارش نتایج مدل مارکوف و تأیید فرضیات آن مو
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