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 آشنایی با آنالیز داده های بقا در حیطه پزشکی با رویکرد برآورد بقای خالص

 3، محدثه پاک نظر1، حجت زارعی1محمود محمدی، 2فاطمه پاک نظر

 های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایرانمرکز تحقیقات مراقبت.٥

 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.2

 دانشگاه فرهنگیان سمنان، سمنان، ایران.٩

آنالیز داده های زمان بقا، نقش بسیار مهمی را در علوم پزشکی ایفا میکند. یکی از مهمترین حوزه های کاربردی آن در موردبیماران  مقدمه و هدف :

بروز و  ،مبتال به سرطان می باشد.  سرطان معده یکی از شایعترین سرطانها در سراسر دنیا است، ایران جزکشورهایی است که این بیماری در آن شیوع 

ار از همان بیماری، مرگ و میر سالیانه  نسبتا باالیی دارد.در مطالعات بقای بیماران سرطانی این انتظار وجود دارد که برآوردها  با توجه به احتمال مرگ بیم

لت  که داده ها در حا صورت بگیرد. این درحالی است که بیمار بعد از تشخیص بیماری ممکن است به دالیل دیگری مستقل از سرطان  فوت کند. در این

د میک بستر رقابت جویی خطرات قرار دارند  رویکرد معمول این است که  علت مرگ دقیقا برای هرفرد مشخص گردد و صرفا مرگ هایی به عنوان پیا

اختصاصی  می شود و به آن بقایاصلی مورد نظر قرار بگیرند که به دلیل سرطان رخ داده باشند . در این حالت تحلیل در چارچوب بقای اختصاصی  انجام 

تواند  یبرای علت گفته می شود. اما این پیش فرض که دالیل ذکر شده برای مرگ به جز سرطان واقعا مستقل از آن  باشند در واقعیت  درست نیست و م

وش  مرگ با هر علت به عنوان پیامد اصلی برآوردها را دچار  خطای منظم )بایاس(  نماید . روش دیگر استفاده از چارچوب بقای نسبی است. در این ر

یماران گ در بدر بیماران سرطانی با مرگ و میر جمعیت  مرجع مورد قیاس قرار می گیرد. در واقع  برای  استفاده از این روش نیازی به اطالع از علت مر

سی در جمعیت مرجع زیاد نباشد ، اندازه گیری بقای خالص تحت بررسی نیست. در داده های جمعیتی نشان داده شده است  چنانچه شیوع سرطان مورد برر

ظر سنی،  ندر چارچوب بقای نسبی کمتر تحت تاثیر  بایاس های فوق الذکر  قرار می گیرد . در این روش بقای بیماران نسبت به  بقای جمعیت همسان از 

 جنسی و زمان تقویمی سنجش می شود. 

بیمار مبتال به سرطان معده که در انستیتو کانسر ایران بستری بوده اند ، بقای خالص  330ده از داده های بیمارستانی در مطالعه حاضر با استفا روش مطالعه :

 لساله  بیماران  بعد از انجام عمل جراحی به عنوان  اقدام درمانی اصلی، در چارچوب بقای نسبی با هدف معرفی و کاربست این روش  در تحلی 3یک تا 

 بحث شده است.  بقا برآورد و

درصد بدست آمد. همچنین بقای  33/14و  35/15، 05/34، 75/44، 35/57ساله بیماران مورد بررسی به ترتیب  3احتمال بقای خالص یک تا  یافته ها :

درصد  44/25تا  41/45از بیماری  3تا  2درصد بوده است. همچنین  این شاخص برای مراحل   37/27و 22/15ساله برای مردان وزنان به ترتیب  3خالص  

درصد بوده که از نظر عددی  نسبت  27/11تغییر کاهشی داشته است. بقای خالص در بیماران مبتال به فرم شایعتر پاتولوژیکی بیماری )یعنی آدنوکارسینوما( 

افزایش نشان می دهد. برآورد نسبت مخاطره قابل درصد (. با افزایش  تعداد درمان های تکمیلی، بقای نسبی نیز  33/11به سایر فرمها  کمتر بوده است )

( و استفاده کمتر از درمان های P=.007( ، سن باالتر )P=.001سال اول پیگیری نشان داد مرحله باالتر بیماری ) 3انتظار در مدل چندگانه در محدوده 

( همراهی داشته است و تمامی یافته های مقاله  با excess mortality( به طور مستقل از یکدیگر  با افزایش  مرگ و میر اضافه )P<.001تکمیلی  )

 نتایج مطالعات مشابه  که در آن ها علت مرگ را بصورت دقیق در آنالیز بکار گرفته بودند، مشابهت داشتند.

ر برای تحلیل داده ده از این روش بیشتبا توجه به عدم نیاز به اطالعات علت دقیق مرگ که معموال از ضعف داده های ثبتی میباشند، استفا نتیجه گیری :

 های ثبت سرطان توصیه می شود. 

 بقای نسبی، بقای خالص، سرطان معده کلمات کلیدی :
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