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چكيده

مقدمه :در بسیاری از مطالعات پزشكی و اپیدمیولوژی هر فرد تحت شرایطی میتواند وقایعی را چندین بار ،یكی پس از دیگـری
و به صورت متوالی تجربه نماید که آنها را وقایع بازگشتی مینامند .اهداف وسیع تحلیل اینگونه وقایع میتواند شامل توصـی
فرآیند رخداد واقعه در افراد ،پراکندگی وقایع از فردی به فرد دیگر و رابطه بین متغیرهای پیشبین ثابت یا وابسته بـه زمـان بـا
زمان رخداد واقعه باشد .از این رو ،هدف اصلی این مقاله ارائه و تفسیر مدلهای پیشرفته آماری به منظور تحلیـل درسـت ایـن
وقایع بود که در سالهای اخیر پیشنهاد شدهاند.
مواد و روش کار :در این مقاله ،برای مدلسازی وقایع بازگشتی روشهای تصحیح واریـانس کـه شـامل مـدلهـای  ،AGشـریی
 PWP-TT( PWPو  )PWP-GTو مدل حاشیهای  WLWهستند ،ارائه و با یكدیگر مقایسه شده اند.
یافته ها :اغلب ،مدلهای شریی  PWPزمانی کاربرد دارند که تعداد وقایع کمی برای هر فرد رخ دهد و مخایره رخـداد مجـدد
واقعه میان رخدادهای مختل تغییر نماید .در حالیکه مدل حاشیهای  WLWو مدل  AGبا پیشبینهای وابسته به زمان ،برای
تعیین فراوانی وقایع به کار میروند.
بحث و نتيجه گيری :محققان حوزه پزشكی و اپیدمیولوژی برای انتخاب صحیح مدلهای بازگشتی بایـد بـه ووامـل مختلفـی از
جمله تعداد وقایع ،ارتباط میان وقایع ،متغیر بودن اثر ووامل از واقعهای به واقعه دیگر ،فرایند بیولـوژیكی و سـاختار همبسـتگی
دادهها توجه نمایند.
کليدواژه :وقایع بازگشتی ،مدلهای بازگشتی ،مدل  ،AGمدل حاشیهای  ،WLWمدل شریی PWP
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مدلهای بازگشتی تصحیح واریانس در مطالعات پزشکی

در مطالعــات اپیــدمیولوژی و بــالینی ،محققــان اغلــب بــا دادههــای
همبستهای مواجه میشوند که پاسخ مورد نظر آنها زمان تا رخـداد
واقعه موردنظر (زمان بقا) است؛ در نتیجه هدف این مطالعات تحلیل
چندمتغیره دادههای بقای همبسته است] .[1هم گروه شدن افراد در
گروهها (یبقات) ،تجربه چندین واقعه از یـك نـوی یـا وقـایع کـامال
متفاوت توسط یك فرد در یول زمان منجر به تولید دادههای بقـای
همبسته میشود که به ترتیب دادههای وقـایع خوشـهای ( Cluster
 ، )eventsبازگشــتی (( )Recurrent eventsوودکننــده) و چندگانــه
( )Multiple eventsنامیده میشـوند و هـر یـك روش تحلیـلهـای
خاصی دارند ] .[2دادههای بازگشتی در مطالعات پزشكی نقشی مهم
و اساسی دارند زیرا اغلب افراد مـیتواننـد بـروز یـك بیمـاری را بـه
صورت تكراری و بیش از یكبـار تجربـه کننـد؛ حمـالت آسـم ،وـود
تومور ،تشنج ،حمالت میگرنی ،وفونتهای گوشی و تنفسی ،حمالت
قلبی ،جراحتها و بستری شدن در بیمارستان مثالهایی از این نوی
وقایع هستند ] .[6-3وقایع بازگشتی دارای ترتیـب ااتـی بـوده و در
یول زمان به صورت یك دنباله مشخص و پشت سـر هـم رخ مـی-
دهند .ممكن است قبل از اتمام مطالعـه ،نتـوان وقـایع بازگشـتی را
مشاهده نمود که در این صورت مشاهده سانسور شـده ()Censored
خواهد بود .به ونوان مثال ،مشاهده بستری شدن گروهی از بیماران
به دفعات پشت سرهم در بیمارستان با اتمام مدت زمان مطالعه یا با
از دست دادن بیمار در یول مطالعه یا مرگ او پایـان مـییابـد و در
نتیجه این بیمار سانسور میشود .شكل ( )1مثـالی از رخـداد وقـایع
بازگشتی برای  5فرد را نشان میدهد ].[7
با توجه به این شكل ،در میان این افراد 3 ،نفـر حـداقل دو واقعـه را
تجربه کردهاند (مربعهای توپر) که از میان آنها  2فرد تا پایان زمان
مطالعه )60( ،ماه ،سانسور شدهاند (دایرههای خالی) ،سایر افـراد بـه
دالیلی نامرتبط با واقعه مورد نظر سانسور شدهاند .فرد اول بیشترین
تعداد واقعه ( 6واقعه) را در ماههای  15 ،12 ،9 ،6 ،4و  28و فرد ،3
 2واقعه را در ماه های  12و  47تجربه کردهاند .از آنجـا کـه هـدف
بسیاری از مطالعات اپیدمیولوژی و بالینی ارزیابی اثـر درمـان در بـه
تأخیر انداختن وود بیماری و یوالنی کـردن بقـای بیمـاران اسـت،
وجود همبستگی میان این وقایع منجر به تولید مجمووـه دادهای بـا
ساختار پیچیده میگردد و اگر این همبستگی ااتی در دادهها نادیده
گرفته شود ،فواصل ایمینان برای نرخهای برآوردی به غلط باریك و
فرض صفر بیش از مواردی که باید ،رد میشـود .در نتیجـه تحلیـل
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دادههای بازگشتی نیازمند استفاده از روشهای پیشـرفته و مناسـب
آماری برای پاسخگویی به سئواالت تحقیق است ] .[8پرکـاربردترین
روش برای تحلیل داده های بقا ،مدل رگرسیون مخـایرات متناسـب
کاکس ( )Cox proportional hazards regression modelاست کـه
با توجه به پیشفرض مهم این مدل (استقالل مشاهدات) ،از آن تنها
برای مدلسازی زمان رخداد اولین واقعه میتوان استفاده کرد کـه بـا
توجه به نادیده گرفتن وقایع بعدی ،برای تحلیل دادههای بازگشـتی
ناکارا است ] .[9روش دیگر برای تحلیل این داده ها کـه همبسـتگی
میان وقایع را در نظر می گیرند ،منظور کردن تعداد وقایع بـرای هـر
فرد و برازش مدل پواسـن ( )Poisson modelیـا دوجملـهای منفـی
( )Negative-Binomial modelاست کـه در حالـت کلـی معـادالت
برآوردی تعمـیم یافتـه ( )Generalized Estimating Equationsیـا
مدلهای اثرات تصادفی ( )Random effect modelنامیده میشـوند.
با ایـن حـال ایـن روش مدلسـازی ،زمـان رخـداد وقـایع را نادیـده
میگیرد و در تحلیل دادههای بقا ،روش کـارایی نیسـت .مـدلهـای
وقایع بازگشتی باید به گونهای باشند کـه بتواننـد از همـه ایالوـات
موجود در دادهها از جمله اثر وقایع قبلی بر واقعه فعلی برای بـرآورد
دقیق خطرات نسبی این نوی وقایع اسـتفاده نماینـد ] .[6 ،10مـدل
برای دادههای همبسته ابتدا در دادههای خوشهای بـه کـاربرده شـد
که در آن ساختاری برای همبستگی دادههـا در نظـر گرفتـه نشـد و
تنها ماتریس واریانس و کواریانس بـرآوردی تعـدیل گردیـد .پـس از
آن ،انوای مدلها با در نظر گرفتن الگوهای مختل همبستگی توسط
پژوهشگران مختل ارائه شد ] .[6یكی از روشهای متـداول تحلیـل
وقـایع بازگشـتی ،مـدلهـای تصـحیح واریـانس ( Random effect
 )modelاســت کــه بــا توجــه بــه تصــحیحی کــه بــر روی واریــانس
پارامترهای برآوردی انجام میدهد و کاربرد آنها کـه ممكـن اسـت
استنباط در سطح جامعه ،ارائه برآورد میانگین اثـر ووامـل خطـر یـا
تشخیص روند وقایع در یول زمان برای هر فـرد باشـد ،بـا یكـدیگر
تفاوت دارند ].[5
با ایـن کـه مباحـم مختلفـی در مـورد تحلیـل وقـایع بازگشـتی در
پژوهشهای مربوط به آمار زیسـتی ،اپیـدمیولوژی و پزشـكی انجـام
گرفته است ] ،[11-20همچنان در بسیاری از مطالعات برای تحلیل
دادههای بازگشتی از روشهای آمـاری ناکـارا یـا نامناسـب اسـتفاده
می شود .در نتیجه ،مقایسه این روشها که محققـان در حـوزههـای
مطالعات اپیدمیولوژی یـا مطالعـات مـرتبط را بـرای انتخـاب مـدل
مناسب یاری مینماید ،ضروری است.

مهسا سعادتی و

مدل های بازگشتی تصحیح واریانس ...

در این مقاله چهار مدل بازگشتی مختلـ تصـحیح واریـانس کـه از
لحاظ پیشفرض ها و ساختار داده ای با یكدیگر تفـاوت دارنـد ،ارائـه
میگردد .یكی از تفاوتهای اساسی این مدلها در روشی اسـت کـه
برای مدلسازی وقایع تكراری استفاده میکنند؛ مدلهای اندرسـون-
گیــل () )Andersen-Gill (AGو شــریی ()Conditional models
پــرنتیس -ویلیــامز -پترســون ( Peterson Prentice- Williams-
( ))PWPکه آنها را مدلهای فرایند مارکوفی ()Markove process
نیز می نامند ،فرض می کنند که الگوی وقایع تنهـا بـه وقایــعی کـه
بالفـــاصله قبــل از آنهــا رخ داده اســـت ،وابـــستهانــد .مــدلهــای
حاشیـهای ( )Marginal modelsوی -لیـن -ویسفیلد
(( )Wei- Lin - Weissfield )WLWبا میانگینها (یـا نـرخهـا) بـه
صورت فرایند شمارشی ( )Counting processبرخورد میکننـد کـه
امكان در نظر گرفتن هر نـوی سـاختاری را بـرای همبسـتگی میـان
وقایع تكراری فراهم مینمایند .هر یك از این مدلها برای پاسخ بـه
سئوالهای متفاوتی در مطالعات مختل به کار میروند.
هدف اصلی این مقاله ،توصی روشهای فوق برای مدلسـازی زمـان
رخداد وقایع بازگشتی به منظور ارائـه دسـتورالعملی بـرای انتخـاب
روش مناسب در تحلیل این دادهها و تأثیر انتخاب هر یـك از آنهـا
در تفسیر نتایج بود.

مدل AG

که توسط اندرسون و گیل در سال  1982معرفی شد یك مدل
فرایند شمارشی است که از تعمیم مدل کاکس و برحسب افزایش
تعداد وقایع در یول زمان مدلسازی میشود ] .[22در این مدل،
پاسخ مورد نظر میتواند زمان شروی درمان تا رخداد واقعه باشد،
در نتیجه از مقیاس زمان کل برای مدلسازی استفاده میشود .در
این مدل همه افراد ،در معرض خطر همه وقایع در کل دوره
پیگیری هستند و در نتیجه میتوانند در مجمووه خطر یك واقعه
خاص بدون توجه به تعداد وقایعی که تاکنون تجربه کردهاند ،قرار
بگیرند .به ونوان مثال ،مجمووه خطر میتواند شامل زمان واقعه
اول برای یك فرد باشد در حالیکه برای فرد دیگر این زمان،
زمان رخداد واقعه دوم است .در این حالت تعداد افراد در معرض
خطر با افزایش تعداد وقایع ( ،)jکاهش مییابد.این مدل یك تابع
خطر پایه یكسان برای تمام وقایع در نظر میگیرد و یك پارامتر
کلی برای ووامل مورد نظر برآورد میکند.
برآوردهای این مدل ایستا ( )Stableو نسبت به مـدل کـاکس بـرای
زمان تا رخداد واقعه اول کاراتر هسـتند] . [21 ،6،3شـكل ( )2نحـوه
تعری مجمووه خطر ،تابع خطر پایه و ضرایب رگرسیونی را در ایـن
مدل نشان میدهد .همانگونه کـه مالحظـه مـیشـود هـر فـرد بـه
شریی که واقعه قبلی را تجربه کرده باشد در معـرض واقعـه بعـدی
قرار میگیرد و وابستگی میان وقایع از یریق تعداد وقایع قبلـی کـه
فرد تجربه نموده در مدل وارد میشود .در این مدل تنهـا یـك تـابع
خطر پایه مشترک ( ) وارد میشود و ضرایب رگرسیونی ( ) بـرای
همه وقایع یكسان است( .شكل  .2مجمووه خطـر ،تـابع خطـر پایـه
( ) و ضرایب رگرسیونی ( ) در مدل .)AG
در این مدل فرض می شود که همبستگی میـان زمـانهـای رخـداد
واقعه برای هر فرد می تواند با استفاده از وقایع قبلی تبیین شود که
به معنی غیرهمبسته بودن زمان رخداد وقایع به شرط پیشبـینهـا
است .این مدل زمانی مناسب است که همبستگی میان وقایع بـرای
هر فرد با استفاده از متغیرهای پیشبین قابـل توصـی باشـد ].[20
بنابراین وابستگی میتواند با استفاده از متغیرهای پیشبـین وابسـته

اگرچه نادیـده گـرفتن وابسـتگی میـان وقـایع در تحلیـل دادههـای
بازگشتی ،بر برآورد پارامترها اثرگذار نیست ،اما باوـم ایجـاد اریبـی
برآورد واریانس این پارامترها و در نتیجه ودم دستیابی به اسـتنباط
صحیح در مورد اثر متغیرهـای پـیش بـین بـر زمـان رخـداد وقـایع
بازگشتی میگردد .در مدلهای بازگشتی تصحیح واریانس ،واریـانس
ضرایب از یریق یبقهبندی تابع خطر پایه یا بكـارگیری روشهـایی
برای تعدیل همبستگی بین مشاهدات اصالح میشود .شبیهسـازی-
های انجام شده جهت بررسی برآورد اثر درمان توسط محققان ولوم
پزشكی نشان میدهد که نادیده گرفتن پراکندگی میان افراد منجـر
به ایجاد اریبی منفی و در نتیجه کـم بـرآوردی اثـر درمـان هسـتند
] .[21انوای مدلهای زیرمجمووه این روش شـامل مـدلهـای ،AG
حاشیهای  WLWو شریی  PWPمـیباشـند ] .[6کـه در ادامـه بـه
معرفی آنها پرداخته میشود .در کلیه مدلها فـرض مـیشـود کـه
رخداد وقایع و سانسور شدن به شرط متغیرهای پیشبین از یكدیگر
مستقلند (فرض استقالل سانسورها) .یكی از مسائل مهم کـه منجـر
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به تفاوت میان این مدلها میشود ،مقیاس زمانــی اسـت .مقــیاس
زمانی اغلـب شامل زمـان کــل ( ))TT(Total timeو فاصـله زمـانی
بین وقایع () )Gap time (GTاسـت .در مقیـاس اول ،زمـان از آغـاز
مطالعه تا رخداد واقعه برای هر فرد و در مقیاس دوم ،فاصـله زمـانی
میان واقعه فعلی و واقعه قبلی مورد نظر است ].[3

به زمان ،مانند تعداد وقایع قبلی یا توابعی از آن تعیین شود .اما اگـر
این فرض برقرار نباشد ،باید از ماتریس کواریانس ساندویچی اسـتوار
( ،)Robust Sandwich covariance matrixبــرای برآوردگرهــای
ضرایب رگرسیونی استفاده کرد ][9که خطاهای استاندارد اسـتواری
را تولید میکند .مدل  AGزمانی برای تحلیل دادهها به کار مـیرود
که کلیه وابستگیها میان وقایع از یریق پیشبـینهـای وابسـته بـه
زمان بیان شوند و هدف از انجام مطالعه ،بررسی اثر کلـی بـر شـدت
رخداد یك واقعه بازگشتی باشد .از این مدل برای تحلیل وود مجدد
سلولهای سریانی ] [12و بستری شدن سالمندان در بیمارستان به
ولت بیماری قلبی ] [18استفاده شده است.
مدل حاشيهای WLW

را می توان براساس میانگین تعداد وقایع وقتی هیچ متغیر پیشبـین
وابسته به زمانی وجود ندارد ،تفسیر کـرد ] .[23-21 ،17 ،8در ایـن
مدل اگر فردی  4واقعه را تجربه کند ،بازههای خطر برای آن شـامل
میشود و توابع خطر و
و
،
،
چهار بازه
ضرایب رگ رسیونی متفاوتی برای هر واقعه به صورت جداگانه در نظر
گرفته میشود .شكل ( )3نحوه تعری مجمووه خطر ،تابع خطر پایه
و ضرایب رگرسیونی را در این مدل نشان میدهـد .همـانگونـه کـه
مالحظه می شود هر فرد با تجربه هر تعداد واقعـه از شـروی مطالعـه
مورد بررسی قرار میگیرد .در این مدل برای هـر یبقـه کـه از روی
تعداد وقایع ساخته میشود یك تابع خطر پایه مجـزا ( ) در نظـر
گرفته می شود و ضرایب رگرسیونی ( ) بـرای هـر یبقـه متفـاوت
خواهد بود (شكل  .3مجموعه خطر ،تابع خطر پایه ( ) و ضرایب رگرسیيونی
( ) در مدل .)WLW
این روش ساختار وابستگی میان زمانهای رخداد واقعـه بـرای یـك
فرد را تعیین نمیکند ولی برآورد واریـانسهـا براسـاس همبسـتگی
بین وقایع تعـدیل مـیگـردد .از آنجـا کـه ایـن مـدل همـه وقـایع
بازگشتی برای یك فرد را به صورت یـك فراینـد شمارشـی تنهـا در
نظر میگیرد و به پیشبینهای وابسته بـه زمـان بـرای نشـان دادن
تاریخچه وقایع قبلی نیاز ندارد ،از مدل  AGمنعطـ تـر و سـادهتـر
است ] .[17اگر هیچ متغیر پیش بین وابسته به زمانی که اثـر وقـایع
قبلی بر روی رخداد مجدد وقایع بعدی را به حساب میآورد در مدل
 AGوارد نشود ،برآوردهای نقطه ای این مدل و مدل  AGبا یكـدیگر
مشابه ،اما برآورد ماتریس کوواریانس آنها برای ضـرایب رگرسـیونی
با یكدیگر متفاوت خواهند بـود .ایـن روش در بسـیاری از مطالعـات
پزشكی که در آن به دست آوردن ساختار وابستگی مورد نظر نباشد،

مدلهای شرطی PWP

وقایع چندگانه مرتب شده را با اسـتفاده از یبقـهبنـدی روی تعـداد
وقایع قبلی در جریان مطالعه تحلیل میکنند و تابع خطـر پایـه نیـز
براساس این تعری برای هر واقعه ،مقدار متفـاوتی دارد ] .[13کلیـه
افراد در معرض خطر اولین یبقه هسـتند ،امـا تنهـا کسـانیکـه در
یبقه قبلی در معرض خطر واقعه بودهاند وارد یبقه بعدی میشـوند
] .[11به وبارت دیگر در این مدل فردی در معرض خطـر واقعـه jام
قرار میگیرد که قبال ( )j-1واقعه را تجربه کرده باشد ] .[6 ،3امتیـاز
مدل  PWPنسبت به مدل  WLWاین است کـه نـرخ واقعـه بعـدی
برای یك فرد به شریی که قـبال واقعـهای را در یـی دوره مطالعـه
تجربه کرده باشـد ،محاسـبه مـیشـود ] .[25 ،21شـكل ( )4نحـوه
تعری مجمووه خطر ،تابع خطر پایه و ضرایب رگرسیونی را در ایـن
مدل نشان میدهد .همانگونه که مالحظه میشود هر فرد زمانی در
معرض یك واقعه قرار میگیرد که واقعه قبلی را تجربه کـرده باشـد.
در این مدل برای هر یبقه ،یك تابع خطر پایه مجـزا ( ) در نظـر
گرفته می شود و ضرایب رگرسیونی ( ) بـرای هـر یبقـه متفـاوت
خواهد بود (شكل  .4مجمووه خطر ،تابع خطر پایـه ( ) و ضـرایب
رگرسیونی ( ) در مدل )PWP
در این مدل می توان هر دو اثر کلی و ویژه -واقعه ()Event-specific
را برای هر پیشبین به دست آورد .نكتـهای کـه در اسـتفاده از ایـن
مدل باید مورد توجه قرار گیرد این است که در این روش بـه دلیـل
شریی شدن مجمووه خطر ،تعداد افراد با افـزایش تعـداد وقـایع ()j
578
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ساختار وابستگی پیچیده یا مجهول بوده و به خصوص با اسـتفاده از
متغیرهای وابسته به زمان در مدل  AGنتوان آنها را در نظر گرفت،
کاربرد دارد .از آن جا که ممكـن اسـت وارد کـردن تاریخچـه وقـایع
قبلی اثر متغیرهای پیشبین را در مقایسه با اثرات حاشـیهای آنهـا
ضعی تر برآورد کند ،زمانیکه مطالعه اثر متغیر پـیشبـین بـر نـرخ
حاشیهای وقایع در نقطه مشخصی از زمـان در سـطح جامعـه مـورد
نیاز باشد ،این روش مفید است .ایـن روش نسـبت بـه سـاختارهای
همبستگی درون فردی بین وقایع اسـتوار اسـت؛ ولـی در خصـوص
رابطه میان زمانهای رخداد واقعه ایالوی فـراهم نمـیآورد .شـایان
اکر است این روش به پیشفرض مسـتقل بـودن سانسـورها بسـیار
حساس است و برای جلوگیری از اریبی ،این پیش فرض باید بررسی
گردد ] .[24هزینه مراقبتهای پزشكی و وفونـتهـای چندگانـه در
بیماران ،مثال هایی از کاربرد این مدل در مطالعات پزشـكی هسـتند
].[8

مهسا سعادتی و

مدل های بازگشتی تصحیح واریانس ...

کاهش مییابند .در ومل ممكن است مجمووه خطـر بـرای یبقـات
بعدی بسیار کوچك باشد ،بنـابراین نیـاز بـه محـدود کـردن تعـداد
معینی از وقایع بازگشتی است که در این صورت برآوردهـای ویـژه-
واقعه بسیار غیرقابل اوتماد خواهند شد ] .[3در این مدل وـالوه بـر
در نظر گرفتن پاسخی مشابه با مدل  AGو مدل ( WLWزمان کـل،
 ،)TTمی توان پاسخ را براساس فاصله زمانی ( )GTکه فاصـله میـان
رخداد واقعه فعلی و رخداد قبلـی اسـت تعریـ کـرد .زمـانیکـه از
مقیـاس فاصـله زمـانی یـا زمـان انتظـار ( )Waiting timeاســتفاده
می شود ،بعد از رخـداد هر واقعه بازگشـتی مقیاس زمانی با در نظـر
گرفتن فرایند بازگشتی ( )Renewal processمجددا صفر مـیشـود.
مطالعه فاصله زمانی اغلب برای وقایع با فراوانی رخداد کم ،هنگـامی
که بررسی رخداد یك واقعه بعد از واقعه قبلی یا پیشبینـی رخـداد
واقعه بعدی مد نظر باشد ،مفید است .بنابراین مدلهای  PWPبه دو
شكل می توانند برازش یابند؛ مـدل  PWP-TTکـه اثـر یـك متغیـر
پیش بین را بر روی jامین واقعـه از زمـان ورود بـه مطالعـه بررسـی
میکند و مدل  PWP-GTکه اثر یك متغیر کاکس اسـت و بـر روی
تعداد وقایع یبقهبندی میشوند تـا بـه ایـن ترتیـب وابسـتگی بـین
وقایع در مدل لحاظ گردد .ویژگی متمایز این مدل نسبت بـه مـدل
 AGآن است که تابع خطر پایه میتواند از واقعهای بـه واقعـه دیگـر
تغییر کند و در نتیجه ،مدل می تواند براساس وابستگی واقعه کنونی
به وقایع قبلی تعدیل گـردد .در هـر دو مـدل  ،PWPتـابع خطـر در
زمان برای واقعه jام بر روی کل وقایع قبلی شریی مـیشـود ].[6
برخالف مدل  ،AGاثر پیشبینها ممكن است از واقعهای بـه واقعـه
دیگر در مدل های  PWPتغییـر نماینـد .بنـابراین مـدلهـای PWP
زمانی که اثر پیشبین ها در جریان رخـداد وقـایع تغییـر مـیکننـد،
بیماریهایی که مراحل آن در یول مدت پیگیری یكسـان نیسـتند
(مانند برخی بیماریها از جمله وفونتهای ویروسـی کـه بـه دلیـل
پیشرفت ایمنی بدن ،ضعی میشوند) یا خطر رخـداد واقعـه بعـدی
افزایش مییابد (مانند تشدید وفونتهای ریوی) بر مدل  AGترجیح
داده میشود.

در این بخش به بررسی دو مطالعه وود مجدد سـریان مثانـه ] [8و
رخداد دیسشارژ در بیماران صروی ] [26که بـرای تحلیـل آنهـا از
مدل های بازگشتی تصحیح واریانس استفاده شـده اسـت ،پرداختـه
شد.
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مطالعه وود سریان مثانه :در مطالعهای که به منظور بررسـی تـأثیر
درمان بر وود مجدد سریان مثانه انجام گرفت 85 ،بیمار انتخـاب و
به مدت  64ماه پیگیری شدند .کلیه بیمـاران بعـد از خـارر کـردن
تومور در مطالعه وارد و بیمارانی که قبل از اتمام مطالعه ،آنرا ترک
کردند یا وودی را تجربه ننمودند به ونوان سانسـور در نظـر گرفتـه
شدند .در این مطالعه از مدلهای بازگشتی PWP-TT ،WLW ،AG
و  PWP-GTاستفاده شد و این مدلها با یكدیگر مقایسه گردیدنـد.
متغیرهای پیشبین در این مطالعه نوی درمان (تیئوتپـا ()Thiotepa
و دارونما) ،تعداد تومورهای اولیه و اندازه بزرگترین تومور (برحسـب
سانتیمتر) بودند .با اسـتفاده از مـدل کـاکس در ایـن دادههـا تنهـا
میتوان تأثیر درمان بر وود اول را بررسی نمود و در نتیجـه  %63از
وقایع نادیده گرفته خواهند شد .به منظور تحلیل صحیح این دادهها
از مدلهای بازگشتی استفاده گردیـد کـه نتـایج آن در جـدول ()1
ارائه شده است ]( [8جدول  .1نتایج برازش مدلهـای بازگشـتی در
مطالعه وود سریان مثانه).
نكته مهم در تحلیل دادهها توجه به تفسیر متفاوت پارامترها در هـر
یك از این مدلهاست .یافتههای جدول ( )1حـاکی از آن اسـت کـه
برآوردهای نقطه ای در هر دو مدل  AGو  WLWیكسان است ،زیرا
متغیرهای پیش بین وابسته به زمان در مدل  AGوارد نشـدهاند؛ بـا
ایـن حال هر یـك از این مـدلها نـسبتهای مختلفی را مدلسـازی
مـیکننـد .مـدل  ،AGتــابع شــدت ( )function Intensityو مــدل
 WLWنرخ واقعه را مدلسازی مینمایند .نتایج مـدل  AGحـاکی از
آن اســت کــه بیمــاران در گــروه درمــانی ،کــاهش  37درصــدی در
مخایره وود مجدد دارند ،اگرچه با تعدیل بر روی تعـداد تومورهـای
اولیه ،نوی درمان به صورت مرزی در این مـدل معنـیدار مـیشـود.
تعداد تومورهای اولیه ،وامل تشخیصی مهم و معنیداری بـرای وـود
مجدد سریان مثانه در همه مدلها است .اندازه بزرگترین تومـور بـا
وجود تعداد تومورهای اولیه ،در هیچیك از  4مدل معنیدار نیسـت.
برآوردهای حاصل از مدلهای  PWPبراساس مجمووه خطر محدود
شده به دست آمده اند ،بدین معنی که مجمووـه خطـر تنهـا شـامل
افراد با تعداد مشابه وود مجدد در واقعـه قبلـی اسـت .بـا توجـه بـه
اینکه هر یك از این مدلها پیشفرضهـای مختلفـی دارنـد نبایـد
آنها را مستقیم با یكدیگر مقایسه کرد .مهمترین دلیل برای انتخاب
هر مدل به سئواالت پژوهش و مجمووه خطر بستگی دارد ].[8
مطالعه رخداد دیسشارژ ( )IEDدر بیماران مبتال بـه صـری :در ایــن
مطـالعه ،بیـماران مبتال به صـــری کـه جهــت بــررسی بیــماری

بیمار ،ووامل مؤثر بر زمان کل وقوی  IEDهسـتند .در مـدل
 TTدو وامل سن و وضعیـت جانبـازی بیمار از وـوامل مؤثر بر زمان
کل وقوی  IEDهستند .نتایج جدول ( )2نشـان مـیدهـد کـه خطـر
رخداد واقعه فعلی در مدل  AGبا افزایش تعداد وقایع قبلی افـزایش
مییابد .در هر دو مدل ،سن رابطه معكوس با زمان کـل وقـوی IED
دارد و نشان میدهد که در سنین باالتر خطر کاهش زمان کل وقوی
 ،IEDافزایش می یابد .در مورد متغیر وضعیت جانبـازی نیـز هـر دو
مدل نتایج مشابهی را نشان میدهد به گونهای که خطر کوتاه بـودن
فاصله زمانی وقوی  IEDدر گروه جانبازان بیشتر است و در دو مـدل
تقریبا برابر  2/4برابر گروه غیرجانباز میباشد.
در مدل  PWP-GTنیز دو وامل سن و وضـعیت جانبـازی بیمـار از
ووامل مؤثر بر فاصله زمانی بین وقوی IEDهـا هسـتند .سـن رابطـه
معكوس با فاصله زمانی رخداد  IEDها دارد و نشان میدهد کـه بـه
شریی که  IEDقبلی رخ دهد ،در سنین باالتر خطر کاهش فاصـله
زمانی بین وقوی IEDها وجود دارد .در گروه جانبازان به شریی کـه
 IEDقبلی رخ دهد ،خطر کوتاه بودن فاصله زمانی بین وقوی IEDها
بیشتر است و تقریبا  3برابر گروه غیرجانبازان است ].[26

خـــــود تحـــــت مراقـــــبت  24ســـــاوته و Video( V-EEG

PWP-

جدول  :1نتایج برازش مدلهای بازگشتی در مطالعه عود سرطان مثانه

مدلهای تصحيح واریانس
نوی درمان
(مرجع :دارونما)
تعداد تومورهای اولیه
اندازه بزرگترین تومور

AG
)HR(95%CI
0/63
()0/40 ،0/99

WLW
)RR(95%CI
0/63
()0/38 ،1/04

PWP-TT
)HR(95%CI
0/72
()0/48 ،1/05

PWP-GT
)HR(95%CI
0/76
()0/51 ،1/15

1/19
()1/05 ،1/35
0/96
()0/83 ،1/11

1/19
()1/05 ،1/34
0/96
()0/83 ،1/11

1/19
()1/02 ،1/24
0/96
()0/88 ،1/12

1/17
()1/06 ،1/29
1/01
()0/89 ،1/14

 : HRنسبت خطر : RR ،خطر نسبی : CI ،فاصله ایمینان

جدول  :2نتایج برازش مدلهای بازگشتی در مطالعه رخداد  IEDدر بيماران مبتال به صرع
متغير پيشبين

AG

PWP-TT

PWP-GT

تعداد وقایع قبلی
سن
وضعیت جانبازی
سن
وضعیت جانبازی
سن
وضعیت جانبازی

برآورد ضریب

 SEضریب

P-value

0/176
-0/025
0/868
-0/031
0/868
-0/032
1/098

0/059
0/011
0/336
0/0142
0/353
0/013
0/325

0/0029
0/0228
0/0098
0/0314
0/0138
0/0124
0/0007

580

نسبت خطر
()HR
1/192
0/975
2/381
0/970
2/383
0/969
2/999
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( )Electroecephalogramروشــی بــرای مــانیتور کــردن وضــعیت
بیماران) قرار داشتند ،بررسی شدند .در نوار مغزی این بیماران نووی
 IEDظاهر میشود که مورد توجه متخصصان مغز و اوصـاب بـوده و
در تشخیص بیماری صری و نوی آن نقـش تعیـینکننـدهای دارد .از
آنجا که  IEDمیتواند در یول ثبـت نوار مـغزی چنـدین بار بـرای
بیمار رخ دهد ،لـذا یـك واقعـه بازگشـتی اسـت .در ایـن مطالعـه از
مدل های بازگشتی  PWP-TT ،AGو  PWP-GTبه منظور تشخیص
ووامل مؤثر بر تعداد IEDها استفاده شد؛ زمان وقوی آنها به ونـوان
پاسخ و متغیرهای سن و وضعیت جانباز بودن به ونوان پیشبین در
نظر گرفته شد .جدول ( )2نتایج حاصل از برازش مدلهای بازگشتی
را نشان میدهد ] .[26با توجه به اینکه مدل  AGشـریی نیسـت و
در آن ضرایب به شرط وقایع قبلی برآورد نمیشـوند ،بنـابراین بایـد
تعداد وقایع قبلی در مدل وارد گردنـد .مـدل  PWP-TTیـك مـدل
شریی است که در آن اثر متغیرهای پیشبـین بـر واقعـه فعلـی بـه
شرط وقایع قبلی محاسبه می شود .در این جدول مالحظه مـیشـود
که در مدل  AGسه وامل تعداد وقایع قبلی ،سن و وضعیت جانبازی
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جدول  .3مقایسه مدلهای تصحيح واریانس برای وقایع بازگشتی

یبقهبندی
براساس واقعه

AG

وقــایع را مســتقل در نظــر
میگیرد.

دوره زمانی از شروی
مشاهده
(زمان کل)

مشترک

دارد

ندارد

WLW

شــامل کلیــه افــرادی کــه
واقعـــه jام را در زمـــان
تجربــه نكــردهانــد نیــز
میباشد.

دوره زمانی از شروی
مشاهده
(زمان کل)

متفاوت

PWP-TT

شامل کلیه افـرادی اسـت
که واقعه j-1ام را تجربه و
واقعـــه jام را در زمـــان t
تجربه نكردهاند.

دوره زمانی از شروی
مشاهده
(زمان کل)

متفاوت

PWP-GT

شامل کلیه افـرادی اسـت
که واقعه j-1ام را تجربه و
واقعـــه jام را در زمـــان t
تجربه نكردهاند.

دوره زمانی از واقعه
قبلی مشاهده
(فاصله زمانی)

متفاوت

t

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

دارد

شكل  .1مثالی از رخداد وقایع بازگشتی برای  5فرد
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سایر ویژگیها
 مدل کاکس حالت خاصی از این مدل است. استقالل افزایشی وقایع فرض اصلی این مدل است که اغلب برقرار نیست؛بدین معنی که رخداد یك واقعه ،رخداد واقعه بعدی را کم یا زیاد نمیکند.
 فرض میشود که تمام همبستگیهای موجود میان وقایع از یریقپیشبینها تبیین میشود ،بنابراین به شرط پیشبینها ،مشاهدات مربوط به
یك فرد از یكدیگر مستقلند.
 یك پارامتر کلی برای ووامل مورد نظر برآورد میکند. دادهها در این مدل براساس تعداد وقایع یبقهبندی میشوند ،بنابراینهای متفاوتی برای هر واقعه در نظر گرفته میشود.
 برخالف مدل  ،AGها متفاوتند اما اثر پیشبینها در هر یبقه یكساناست.
 در خصوص رابطه میان زمانهای رخداد واقعه ایالوی فراهم نمیآورد. نرخ واقعه بعدی برای یك فرد به شریی که قبال واقعهای را در یی دورهمطالعه تجربه کرده باشد ،محاسبه میشود.
 همانند مدل  ،WLWوقایع یبقهبندی میشوند اما امتیاز این مدل ساختیبقات براساس ترتیب وقایع است ،بنابراین های متفاوتی برای هر واقعه
در نظر گرفته میشود.
 با توجه به در نظر گرفتن ترتیب وقایع از مدل  WLWکاراتر است. در این مدل میتوان هر دو اثر کلی و ویژه -واقعه را برای هر پیشبین بهدست آورد.
 مجمووه خطر ،تعداد افراد با افزایش تعداد وقایع ( )jکاهش مییابند. نرخ واقعه بعدی برای یك فرد به شریی که قبال واقعهای را در یی دورهمطالعه تجربه کرده باشد ،محاسبه میشود.
 همانند مدل  ،WLWوقایع یبقهبندی میشوند اما امتیاز این مدل ساختیبقات براساس ترتیب وقایع است ،بنابراین های متفاوتی برای هر واقعه
در نظر گرفته میشود.
 با توجه به در نظر گرفتن ترتیب وقایع از مدل  WLWکاراتر است. در این مدل میتوان هر دو اثر کلی و ویژه -واقعه را برای هر پیشبین بهدست آورد.
 -مجمووه خطر ،تعداد افراد با افزایش تعداد وقایع ( )jکاهش مییابند.
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مدل

مجمووه خطر برای
واقعه jام در زمان t

مقیاس زمانی

مخایره پایه ( )
بــــرای وقــــایع
مختل

خطاهای
استاندارد
نیرومند

شكل  .3مجموعه خطر ،تابع خطر پایه (

) و ضرایب رگرسيونی (

) در مدل WLW

شكل  .4مجموعه خطر ،تابع خطر پایه (

) و ضرایب رگرسيونی (

) در مدل PWP

خطر و همچنین ثابت یا متغیر فرض کردن خطر پایه است .در مدل
 AGکلیه افراد در دوره مطالعه در معرض خطر مجدد رخداد واقعـه
قرار میگیرند .اگر فرض ثابت ماندن مخـایره رخـداد مجـدد واقعـه
بدون توجه به وقایع قبلی برقرار باشـد ،همچنـین اگـر بتـوان خطـر
زمینهای مشترکی را در فرآیندی ماننـد بیمـاری ،در نظـر گرفـت و
تنها برآورد نرخ کلی از وود مجدد مد نظر باشد ،مدل  AGپیشـنهاد
میشود ] .[15در این حالت توجه به منطقی بـودن در نظـر گـرفتن
خطرات پایه مشترک بسیار مهم است .این مدل فرض مـیکنـد کـه
زمان های میان وقایع به شرط پیشبـینهـا غیرهمبسـته هسـتند و
حذف یك متغیر پیشبین مهم میتواند وابستگی را کاهش دهد .در
این حالت خطاهای استاندارد کمبرآورد می شوند که منجر بـه تـورم
خطای نوی اول میگردد .یك روش برای اصالح این مدل بـرازش آن
با پیشبینهای وابسته به زمان برحسب تعـداد وقـایع اسـت .امتیـاز
مدل  AGقابلیت آن در وارد نمودن پیشبینهای وابسته به زمـان و
فواصل غیرپیوسته مخایرات است ].[29
اگر این فرض که رخداد اولین واقعه احتمال رخداد مجـدد واقعـه را
افزایش میدهد برقرار باشد یا هرگاه وابستگی بـه وقـایع گذشـته در
افراد قوی باشد و زمانی که برآورد اثرات برای هـر واقعـه بـه صـورت
جداگانه مد نظر است ،اسـتفاده از مـدل  PWPبـا تـابع خطـر پایـه
غیرمشترک مناسب است .این مدلها فـرض مـیکننـد کـه افـرادی
می توانند در معرض خطر واقعه فعلی قرار گیرند کـه واقعـه قبلـی را
تجربه کرده باشند .از آن جا که در این مدلها مجمووه خطـر بـرای

بحث و نتيجهگيري

مدل های وقایع بازگشتی به درک روند بیماری ها کمـك مـیکننـد،
بنابراین به کار بردن چنین دادههایی برای مطالعه رونـد بیمـاریهـا
حائز اهمیت است که برای تحلیـل معتبـر آنهـا بایـد از روشهـای
پیشرفته و مناسب آماری استفاده کرد .بررسی اثر ووامـل خطـر بـر
روی تعداد وقایع بازگشتی در یول زمان تنها با درنظر گرفتن واقعـه
اول ،نتایج ناکـارایی بـه دنبـال خواهـد داشـت ( .)27 ،11متأسـفانه
بسیاری از پژوهشگران با وجود محدودیتهای روشهـای کالسـیك
آمـاری و ایجـاد روشهـای معتبـر بـرای تحلیـل ایـن نـوی دادههــا،
همچنان از روشهای نادرست مدلسازی مانند رگرسـیون لجسـتیك
استفاده میکنند ] .[19 ،28روش های مختلفی در تحلیل بقـا بـرای
وارد کردن همبستگی درون -فردی که از رخداد چندین واقعه برای
یك فرد ایجاد میشود ،پیشنهاد شدهانـد .انتخـاب مـدل مناسـب از
میان مدلهای موجود به توزیع زمینهای زمـانهـای رخـداد واقعـه،
همبستگی بین وقـایع درون فـردی ،تعـداد وقـایع رخ داده و هـدف
مطالعه که بررسی اثر متغیرهای پـیشبـین بـه شـرط سـابقه فـرد،
متوسط اثر جامعه یا اندازهگیری وابسـتگی وقـایع یـك فـرد اسـت،
بستگی دارد .همچنین فرآینـد بیولـوژیكی بیمـاری نیـز پایـهای در
انتخاب مدل برای زمان رخداد وقایع فراهم میکند .با توجه به وـدم
توافق در زمینه انتخاب مدل مناسب برای تحلیـل وقـایع بازگشـتی
بقا ،در این مقاله انوای مدلهـای تصـحیح واریـانس بررسـی شـدند.
مهمترین تفاوت میان مدل های بازگشـتی ،نحـوه تعریـ مجمووـه
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شكل  .2مجموعه خطر ،تابع خطر پایه ( ) و ضرایب رگرسيونی ( ) در مدل AG
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وقایع بعدی کوچك میشود ،برآوردهای غیرپایدار ( )Unstableتولید
میکنند که از محدودیتهای این مدلها است و برای رفع آن ،اغلب
باید دادهها را برید (.[6] )Truncate
در مدل  WLWکلیه افراد در یـول دوره مطالعـه ،بـدون توجـه بـه
رخـداد وقــایع قبلــی ،در معــرض خطــر رخــداد مجــدد وقــایع قــرار
می گیرند اما تابع خطر پایه برای هر واقعه بهصورت جداگانه در مدل
وارد میشود .زمانی که هدف مطالعه مدلسـازی تعـداد مـورد انتظـار
وقایع یا نرخ رخداد مجدد آنها به شرط متغیرهای پیشبین باشد از
مدل  WLWاستفاده میشود .افزودن پیشبینهای وابسته به زمـان
به این مدل ها ،منجر به تفسیرهای مختلفی با توجه به روش به کـار
رفته میشود .با اینکه اغلب مقادیر بـرآوردی بـرای دو مـدل  AGو
 WLWبا یكدیگر مشابه هستند ،این مدلها نسبتهـای متفـاوتی را
مدلسازی میکنند؛ مدلهای  AGتـابع شـدت و مـدل WLWنـرخ
رخداد وقایع را مدلسازی مینمایند.
تعداد وقایع در دادهها تأثیر بسیاری در انتخاب مـدل مناسـب دارد،
اگر تعداد وقایع کم باشد میتوان فرض کرد که خطر رخداد هر یك
از وقایع با یكدیگر تفاوت دارد و در نتیجه مدلهـای  PWPمناسـب
هستند ،ولی وقتی تعداد رخداد وقایع در فرد زیاد باشد خطر ،کمتـر
بین وقایع تغییر میکند و استفاده از مدل  AGمناسب است.
وقتی هدف مطالعه برآورد اثر کلی یك متغیر پـیشبـین یـا اثـر آن
روی هر واقعه به صورت جداگانه باشد ،مدل  WLWمناسب نیسـت
زیرا فرد در معرض خطر بیش از یك واقعـه اسـت و در ایـن حالـت
مدلهای  PWPو  AGمناسب هستند .در کل با توجه به ویژگیهای
مدل  WLWاز جمله مجمووه خطر آن ،این مدل برای تحلیل اغلب
دادههای وقایع بازگشتی مناسب نیسـت؛ بـه ونـوان مثـال افـراد در
معرض خطر واقعه چهارم ،حتی اگر تنها یك واقعـه را تجربـه کـرده
باشند ،میتوانند در مجمووه خطر قرار گیرند که این مسئله منجر

سهم نويسندگان

مهسا سعادتی :مجری یرح
آرزو باقری :همكار اصلی یرح
تشكر و قدرداني

این مقاله مستخرر از یرح «روشهای تحلیل سابقه رخداد وقایع
در مطالعات جمعیتی» (ابالغ شماره  11/24332مورخ )95/05/30
است که با حمایت مالی مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و
تخصصی جمعیت کشور در سال  1395انجام شده است.
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به بیش برآورد اثر درمان میگـردد .بـه دلیـل ایـن ویژگـی ،تفسـیر
ضرایب این مدل برای وقایع بازگشتی نیز مشكل است ،زیـرا ضـریب
یك متغیر پیش بین نشان دهنده اثر متوسط آن در سطح جامعه بـر
زمان رخداد وقایع است .این مدل بیشـتر بـرای دادههـایی مناسـب
است که یـك فـرد مـیتوانـد انـوای مختلـ واقعـه را تجربـه کنـد.
همچنین چون در برازش این مدل از ایالوات بخش اولیه مشاهدات
استفاده میگردد لذا وزن بیشتری به وقایع اولیه میدهد .بـه ونـوان
مثال اگر مداخلهای در پیشگیری از واقعـه اول مـؤثر باشـد ولـی بـر
روی وقایع بعدی اثر نداشته باشد ،مدل  WLWنشان مـیدهـد کـه
این مداخله بر روی همه وقایع مؤثر است ،زیرا اگر درمان ،واقعه اول
را به تأخیر بیاندازد در نتیجه وقایع بعدی نیز خـود بـه خـود وقـب
می افتند و حتی اگر درمان مؤثر نباشد مدت رخداد واقعه آن بیشـتر
میشود ].[6
جدول ( ،)3به صورت خالصـه ویژگـیهـای هـر یـك از مـدلهـای
تصحیح واریانس را نشان می دهد .با توجه به مباحـم مطـرح شـده،
اهداف و سئواالت پژوهش و تعری مجمووه خطر نقش بسـزایی در
انتخاب مدل دارند ،زیرا براساس آنهـا نحـوه وارد کـردن وابسـتگی
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Objective (s): In many medical and epidemiological studies, each person can experience several events one after the other
sequentially under some circumstances, known as recurrence events. Broad analytical objectives of recurrent events consist of
describing event process in an individual, dispersion of events from one person to another, and determination of relations
between constant or time-dependent predictors with event time. So the main purpose of this article is to present and interpret
advanced statistical models to analyze such events which have been proposed in recent years.
Methods: In this article, variance-corrected models including AG, conditional PWP (PWP-TT and PWP-GT) and marginal
WLW models for analyzing recurrent events are presented and compared with each other.
Results: When the number of events for each individual are small and the risk of a reoccurrence of an event varies between
different events, usually conditional PWP models are used, while marginal WLW and the time-dependent AG models are
applied to determine frequency of events.
Conclusion: Medical and epidemiology studies should consider various factors such as the number of events, relationship
between events, the variability of the effect of factors from one event to another, the biological process, and the correlation
structure of data to select the valid recurrent models.
Key Words: Recurrent events, AG model, Conditional PWP model, Marginal WLW model
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