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بازگشت پیشامدهای بقاء تحلیل

٢ آ راد، حبیب ١ س یادگار، خاک

مشهد فردوس اه دانش ، ریاض علوم ده دانش آمار، گروه

یده چ
که است تصادف متغیرهای تحلیل و تجزیه برای متنوع آماری های نی ت شامل ای مجموعه بقا، تحلیل
و بهبودی ست، (ش پایان ها آن برای هم و دقیق زمان مبداء هم ی هر برای که باشد م مثبت مقادیر دارای
داده این در است. محقق موردنظر واقعه ی وقوع زمان پزش تحقیقات از بسیاری در شود. م تعریف مرگ)
مثال عنوان به کند. م تجربه بار ی از بیش را موردنظر رخداد فرد هر که شویم م رو روبه مواردی با گاه ها
و معرف ما هدف کنند. تجربه را قلب حمله بار ی از بیش مشخص زمان ی ط در است ن مم قلب بیماران
باشد. م ای حاشیه مدل و دوم و اول نوع شرط های مدل ، فزون برازش مدل شامل آماری های رهیافت مقایسه
شامل ها داده باشد. م بیمار ی از متوال های ویزیت ط ثبت بالین اطالعات شامل عود های داده مجموعه
کلینی در ١٣٨٧ سال اول نیمه پایان تا ١٣٨۴ سال ابتدای از که هستند قلب بیماران از ۶۴ حجم به ای نمونه

بیماری، سابقه جنسیت، بیمار، سن متغیر شامل ها داده اند. شده آوری جم مشهد ( (ع قائم بیمارستان قلب
خطر احتمال باشد بیشتر نقطه دو این بین فاصله چه هر که ،... و قلب در شده گیری اندازه نقطه دو بین فاصله
مقدار بامقایسه و است گرفته قرار بررس مورد آماری مدل چهار مقاله این در یابد. م افزایش بیمار در ته س بروز
تحلیل همچنین است. شده انتخاب ها داده به برازش برای مدل بهترین اول نوع شرط مدل ها آن کای آ آماره
پارامتری مدل که است این از حاک نتای دادیم قرار بررس مورد نمودار وسیله به پارامتری دیدگاه از را ها داده

باشد. نم مناسب ها داده توزی بودن وایبل فرض با

اول. نوع شرط مدل متناسب، ین میان مدل ، فزون برازش مدل ، بازگشت داده کلماتکلیدی:

مقدمه ١
شود: م ارایه ها داده نوع این تحلیل برای مدل چهار

متناسب. های ین میان مدل گیل١(١٩٨٢)و و آندرسون توسط فزون برازش ١-مدل
١samanehkhaki99@yahoo.com
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اول نوع شرط مدل ترتیب به که شود م بررس دیدگاه دو از خود که پترسون٢(١٩٨١) و ویلیام شرط مدل -٢
شود. م نامیده دوم نوع و

.٣wlw مدل -٣
ابتدا است. شده انجام phreg رویه از استفاده با و ٩٫ ١ نسخه SAS افزار نرم توسط مقاله این در ها داده بررس
دهد. م برازش زمان های مولفه از ی هر به کاکس مدل ی فوق رهیافت گیریم. م نظر در فزون برازش مدل
در اما یابد. م تخمین واریانس اساس بر فزون برازش مدل است. واریانس شدن تعدیل در مدل دو این تفاوت
در وجنسیت سن متغیر دو اثر علت همین به است. یافته تعدیل واریانس اساس بر مدل متناسب های ین میان مدل
باشد. نم دار معن متناسب های ین میان مدل در متغیرها همین اثر که حال در است دار معن فزون برازش مدل
٠٫ ٠٢۴ و ٠٫ ٠٠٠٧ مقدارهای p با وجنسیت سن اثرات فزون برازش مدل در است: ترتیب این به مدل برازش نتای
مخاطره کند تغییر واحد ی اندازه به فرد سن اگر که دهد م نشان سن متغیر برای مخاطره نسبت و هستند دار معن

یافت. خواهد افزایش ١٫ ٠٢١ اندازه به
p = ٠٫ ١١٠۵ با متناسب های ین میان مدل به نسبت داری معن طور به p = ٠٫ ٠٠٠٧ با مدل این در سن متغیر اثر
است. واریانس شدن تعدیل مدل دو این در اثرات داری معن تفاوت دلیل شد گفته که طور همان است. بیشتر

شود. م مشاهده زیر خروج در مدل دو این تحلیل

واریانس اساس بر فزون برازش مدل :١ جدول
مخاطره نرخ Pr > ChiSq دو کای آماره استاندارد خطای پارامتر برآورد آزادی درجه پارامتر
١٫ ٠٢١ ٠٫ ٠٠٠٧ ١١٫ ۵۴٠۶ ٠٫ ٠٠۶١٢ ٠٫ ٠٢٠٨٠ ١ سن
٠٫ ۵۴٣ ٠٫ ٠٢۴٠ ۵٫ ٠٩۴٠ ٠٫ ٢٧٠۵٠ −٠٫ ۶١٠۵١ ١ جنسیت
١٫ ١٩٣ ٠٫ ۶۵٩١ ٠٫ ١٩۴٧ ٠٫ ٣٩٩۶٧ ٠٫ ١٧۶٣۴ ١ بیماری سابقه
١٫ ٠٠ ٠٫ ٩۵٣٨ ٠٫ ٠٠٣۴۴ ٠٫ ٠٠۴٩۵ ٠٫ ٠٠٠٢٨۶٨ ١ نقطه دو بین فاصله

یافته تعدیل واریانس براساس متناسب های ین میان مدل :٢ جدول
مخاطره نرخ Pr > ChiSq دو کای آماره استاندارد خطای پارامتر برآورد آزادی درجه پارامتر
١٫ ٠٢١ ٠٫ ١١٠۵ ٢٫ ۵۴٧٢ ٠٫ ٠١٣٠٣ ٠٫ ٠٢٠٨٠ ١ سن
٠٫ ۵۴٣ ٠٫ ١٨٢٩ ١٫ ٧٧٣٨ ٠٫ ۴۵٨۴٠ −٠٫ ۶١٠۵١ ١ جنسیت
١٫ ١٩٣ ٠٫ ٧٨٩٢ ٠٫ ٠٧١۵ ٠٫ ۶۵٩۶۶ ٠٫ ١٧۶٣۴ ١ بیماری سابقه
١٫ ٠٠ ٠٫ ٩۵٣٨ ٠٫ ٠٠٣۴ ٠٫ ٠٠۴٩۵ ٠٫ ٠٠٠٢٨۶٨ ١ نقطه دو بین فاصله

مورد رخداد از ویزیت(تجربه) امین k+ ١ برای ریس مجموعه مدل این در گیریم، م نظر در را شرط مدل حال
ی تنها که بیماری مثال برای شود. م محدود اند داشته را رخداد همان از ویزیت k ابتدا که بیماران آن به نظر

ویزیت دومین برای شده سانسور مشاهده ی بیمار این و داریم رر م رخداد برای مشاهده ی شود م ویزیت بار
از محدودی تعداد چون گیرد. قرار چهارم و سوم های ویزیت برای ریس مجموعه در نباید و شود م محسوب
موردنظر رخداد از ویزیت ۵ بررس به تنها ما اند کرده تجربه را موردنظر رخداد از ویزیت بار ١٣ حداکثر بیماران
ویزیت اولین و سن متقابل اثر آیا که نمائیم بررس خواهیم م سن متغیر اثر برای مثال طور به کنیم. م اکتفا
دهد م نشان تحلیل نتای خیر؟ یا است موثر شوک) نمودن وارد برای مناسب (روز وابسته متغیر روی بر بیماران

٢Williams and Peterson
٣Wei lin and weissfeld
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٠٫ ٠۴٧ مقدار p با بیماران کل برای چهارم ویزیت و سن متقابل اثر هستند. شده سانسور ها داده درصد ٣٠٫ که٢۶
داری معن اثر هی و باشد. م دار معن ٠٫ ٠٢٩ مقدار p با نیز چهارم ویزیت و جنسیت متقابل اثر است. دار معن
و قلب نقطه دو بین شده گیری اندازه فاصله و ویزیت بار ۵ و بیماری سابقه متغیر متقابل اثرات از کدام هر برای
اگر داد. قرار آزمون مورد را β = ٠ فرضیه توانیم م خطرات بودن متناسب منظور به شود. نم دیده ویزیت بار ۵
نسبت آزمون طبق باشد. نم معتبر خطرات بودن متناسب فرض که معناست این به گردد β داری معن به منجر آزمون
کاکس مدل در خطرات بنابراین شود م پذیرفته ٠٫ ۴۵ مقدار p با ٠٫ ٠۵ خطای سط در فوق فرضیه راستنمائ
از داری معن اثر هی که دهد م نشان نتای پردازیم. م دوم نوع شرط مدل بررس به حال باشد. م متناسب
سن ویزیت، بار ۵ و قلب نقطه دو بین شده گیری اندازه فاصله ویزیت، بار ۵ و بیماری سابقه متغیر متقابل اثرات

شود. نم دیده ویزیت بار ۵ و بیمار جنسیت ویزیت، بار ۵ و بیمار
پس است ی از بیشتر دوم ویزیت و سن متغیر متقابل اثر اول، ویزیت و سن متغیر متقابل اثر برای مخاطره ضریب
p با ٠٫ ٠۵ خطای سط در صفر فرضیه راستنمائ نسبت آزمون طبق است. همراه بقاء میزان در کاهش با آزمایش

باشد. م معتبر خطرات بودن متناسب فرض بنابراین شود م پذیرفته ٠٫ ٩٨ مقدار
داده پیشامد چندین از خاص حالت ی عود های داده باشد. م wlw مدل ها داده تحلیل برای رهیافت چهارمین
مدل ی روش این و شود. م محسوب متغیره چند ست ش های زمان عنوان به عود های زمان که هستند ها
ی اساس بر رگرسیون پارامترهای از آماری استنباط ی و دهد م برازش زمان های مولفه از هری به کاکس

تجربه بار ی را موردنظر رخداد که بیماری شرط مدل برخالف مدل این در دهد. م انجام کواریانس ماتریس
ی شود، م محسوب موردنظر رخداد از ویزیت دومین برای شده سانسور مشاهده ی ه این بر عالوه کند م

مشاهدات درصد که است علت همین به باشد. م نیز پنجم و چهارم سوم، های ویزیت برای شده سانسور مشاهده
مجموع از wlw مدل در است. بیشتر شرط مدل شده سانسور مشاهدات درصد از همواره wlw مدل در شده سانسور
مورد رخداد بار ١٣ بیمار ٣ تنها ترتیب همین به و رخداد بار ٢ بیمار ٣۴ رخداد، بار ی تنها بیمار ۶٣ بیمار، ۶۵

اند. کرده تجربه را محقق نظر
فاصله ویزیت، بار ۵ و بیماری سابقه متغیر متقابل اثرات از داری معن اثر هی که دهد م نشان مدل این نتای
دیده ویزیت بار ۵ و بیمار جنسیت ویزیت، بار ۵ و بیمار سن ویزیت، بار ۵ و قلب نقطه دو بین شده گیری اندازه

شود. نم

پژوهش دست�آورد�های ٢

ها واریانس برابری فرض که دهد م نشان موردنظر رخداد از افراد ویزیت بار ١٣ برای واریانس ن هم آزمون
برای شوک نمودن وارد مناسب زمان نظر از سیزدهم تا اول ویزیت ر دی بیان به شود. م رد ٠٫ ٠٠٠١ مقدار p با
توجه با باشد. م ١٢ آزادی درجه و ١١٣٫ ٣۶۵ با برابر دو کای آماره مقدار ندارد. سان ی واریانس بیماران کل
برای که بیماری ۶۴ مجموع پردازیم.از م سیزدهم تا اول ویزیت جداگانه بررس به ها واریانس نبودن ن هم به
مربوط داده ١٧ همچنین هستند. شده سانسور ر دی بیمار ٣۶ و کامل مشاهده بیمار ٢٨ اند شده ویزیت بار اولین
سابقه ر دی بیمار ۵٨ و قلب بیماری سابقه دارای بیمار ۶ و باشد م مرد بیماران به مربوط داده ۴٧ و زن بیماران به
بسیار سابقه بدون بیماران مقابل در هستند بیماری سابقه دارای که بیماران تعداد ه این به توجه با ندارند. بیماری
کنیم. م خودداری تحلیل این در شوک نمودن وارد برای مناسب روز و بیماری سابقه مقایسه از ما لذا هستند، کم
و...) ین میان معیار، (انحراف های آماره از استفاده یا و هیستوگرام نمودار از توان م بیمار سن متغیر بررس برای
٧٨ آنان سن حداکثر و سال ١٢ بیماران سن حداقل و ۴٧٫ ۶٢ قلب بیماران سن ین میان نمود. خالصه را ها داده
سابقه جنسیت، سن، متغیرهای اثرات است. سال ۶٠ و ۴٠ بین بازه در بیماران سن فراوان بیشترین باشد. م سال
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دار معن متناسب های ین میان مدل در ٠.٠۵ خطای سط در قلب در گیری اندازه نقطه دو بین فاصله ، فامیل
مقدار مدل هر دادن برازش از پس باید که است کای آ آماره آماری های مدل مقایسه روشهای از ی باشد. نم
دهد م نشان تحلیل نتیجه است. بهتری مدل باشد کمتر همه از آن کای آ آماره مقدار که مدل و گردد محاسبه آن
دارد، را مقدار کمترین ر دی مدل سه با مقایسه در ٣٨٣٫ ۶٨ با برابر اول نوع شرط مدل در کای آ آماره مقدار که

است. اول نوع شرط مدل ها داده به برازش برای مدل بهترین لذا
این به نمود. تعیین توان م نمودار کم با را ها داده توزی بودن وایبل بقاء های داده داشتن صورت در همچنین
کنیم. م رسم logt مقابل در را log[−logS(t)] سپس کنیم. م برآورد مایر کاپلن روش از را S(t) ابتدا که صورت
مدل لذا اند نموده قط را ر همدی نظر مورد رخداد از ویزیت بار ۵ برای نمودار این در خطوط ه این به توجه با

باشد. نم مناسب ها داده توزی بودن وایبل فرض با پارامتری
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