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Abstract
Objective: Mixture Cure Models have been developed to analyze failure time data with a cured fraction. For such data, standard survival models
are usually not appropriate because they do not account for the possibility of treatment. Mixture cure models assume that the studied population
is a mixture of susceptible individuals who may experience the event of interest, and non-susceptible individuals that will never experience it.
This study aimed to apply mixture cure models to analyze the elderly injured due to fall (collapsing) and to discover factors (such as age, blood
pressure and …) on their cure rate or death rate.
Methods: This study compromises all the elderly injured due to fall in Qom County which their historical health files were available in Health
Management Information System from 2010 to 2012. Follow up study was conducted through Civil Registration Organization data bases 3 years
later and totally 124 cases were selected for analysis. Then, we fitted semi-parametric PH mixture cure model and semi-parametric AFT
mixture cure model to the elderly injured due to fall by means of R package and we compared the results.
Results: The sample consists of 44 percent men and 56 percent women.43 percent of this population had one operation, 16 percent had diabetes,
31percent had blood pressure and about 52 percent had injured head and neck. Fitting semi parametric AFT mixture cure model revealed that
age (p=0.016) statistically influenced on cure probability and injured neck and head (p=0.031) and diabetes variable (p=0.080) influenced on
failure time probability.
Conclusion: This study revealed that neck and head injury of the elderly has significant influence on their death probability. Therefore, injuries
due to fall (collapse) can be decreased by improving living conditions of the elderly. Furthermore, nutrition control can be used to minimize
impacts of diabetes disease. Results indicate that we can use both PH and AFT semi-parametric mixture cure model for estimating the injured
elderly due to fall data.
Keywords: Proportional Hazard Model, Accelerated Failure Time Model, Semi-Parametric Mixture Cure Model.
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چکیده

هدف :مدل شفایافتٔه آمیخته نوع خاصی از مدلهای بقا است و در آن فرض میشود که جامعه مورد بررسی آمیختهای از افراد مستعد برای تجربٔه رویداد مورد نظر و شفایافتگان

(افراد نامستعد) که هرگز رویداد مورد نظر را تجربه نمی کنند ،میباشد .برای چنین دادههایی مدلهای استاندارد بقا معموالً مناسب نیستند زیرا در آنها امکان شفایافتگی در نظر

گرفته نمیشود .هدف این مطالعه ،بررسی تأثیر عواملی مانند سن ،دیابت ،صدمه به سر و گردن و  ...بر شفایافتگی یا فوت و سپس برآورد نرخ این دو شاخص در سالمندان

دارای صدمات ناشی از سقوط است .بدینمنظور پس از سقوط سالمند و مراجعٔه وی به بیمارستان ،عوامل فوق اندازهگیری شده و پس از پیگیری وضعیت (شفایافتگی یا مرگ)،

میزان شفایافتگی و فوت محاسبه شده است؛ بهعنوان مثال نرخ فوت در سالمندانی که دارای بیماری دیابت هستند با افرادی که دارای این بیماری نیستند ،مقایسه شده است.
روشبررسی :در این مطالعه از دادههای تمامی سالمندانی که بهعلت سقوط صدمه دیده بودند و پروندٔه پزشکی آنها طی سالهای  1۳۸۹تا 1۳۹1در بیمارستان شهرستان قم
موجود بود ،استفاده شد .در ادامه ،با پیگیری از ادارٔه ثبتاحوال ،وضعیت مرگ یا زندگی آنها ثبت شد .تا اردیبهشتماه ( ۹۴به فاصلٔه زمانی حداقل سهسال و حداکثر ششسال

پس از سقوط) ،در کل؛ 12۴مورد برای تحلیل ،استفاده شد .برای تحلیل از مدلهای شفایافتگی آمیختٔه نیمهپارامتری خطر متناسب و مدلهای شفایافتگی آمیختٔه شتابی زمان
شکست برای دادههای سالخوردگان دارای صدمات ناشی از سقوط استفاده شد و نتایج مقایسه گردید .برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرم افزار  Rنسخٔه  ۳-2-۳استفاده شد.

یافتهها :از نمونههای بررسی شده۵۴ ،نفر از سالمندان ،مرد (۴۴درصد) و  ۷۰نفر از آنها زن (۵۶درصد) بودند .تعداد 2۰نفر (1۶درصد) دارای سابقٔه بیماری قند و ۳۹نفر

(۳1درصد) دارای پُرفشاری خون و تعداد ۶۴نفر (۵2درصد) دارای صدمه به سروگردن و تعداد ۴۸نفر (۴۳درصد) دارای یک موضع جراحیشده بودند .برازش مدل چندمتغیره
برای شفایافتگی آمیختٔه زمان شکست شتابی نیمهپارامتری نشان داد متغیر سن بر احتمال شفایافتگی تأثیرگذار است ( )b age=-۰٫۰۳۹ ،p=۰٫۰1۶و سایر متغیرها بر شفایافتگی

تأثیری ندارند .برای فوتشدگان ،متغیر صدمه به سروگردن ( )b head neck=۰٫1۶۵ ،p=۰٫۰۳1و متغیر دیابتیبودن ( )b diabetic=۰٫1۵۵ ،p=۰٫۰۸۰بر احتمال فوت

تأثیرگذار بود.

نتیجهگیری :با توجه به اینکه صدمه به سروگردن یکی از عوامل مؤثر بر فوت سالخوردگان دارای صدمات ناشی از سقوط بوده است ،به نظر میرسد با بهبود شرایط مکان زندگی
سالمند ،میتوان آسیبهای ناشی از سقوط را کاهش داد .عالوهبر این ،با کنترل تغذیٔه سالمندان میتوان آسیبهای ناشی از بیماریهایی مانند قند را به حداقل رساند .همچنین
هر دو روش شفایافتگی آمیختٔه خطر متناسب و روش زمان شکست شتابیده قادر به برآورد پارامترهای مدل شفایافتٔه آمیختٔه نیمهپارمترای دادههای سالخوردگان ناشی از سقوط
است.

کلیدواژهها :مدل خطر متناسب ،مدل زمان شکست شتابی ،مدل شفایافتگی آمیختٔه نیمهپارامتری.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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۱

مقدمه

تقسیم میشوند :مهمترین عوامل داخلی سقوط شامل کمتحرکی،

دوران سالمندی ،معموالً از ۶۵سالگی شروع میشود و با دگرگونیهای
تدریجی در ترکیب و ساخت ارگانیسم و با نزول عملکرد تمام
سیستمهای بدن ،همراه است .وجود عالئمی مانند گیجی ،ضعف و
اشکال در راه رفتن و بیماریهای سیستم عصبی مانند پارکینسون و
و موانع میتوانند فرد را مستعد زمینخوردن کنند .استفاده از داروهای
خوابآور ،ضعف عضالت اندام تحتانی و دفورمیتی پاها نیز از عوامل
دیگر هستند .سقوط یکی از ۵علل عمدٔه مرگومیر ناشی از حوادث در
سالمندان به شمار میرود ( . )1براساس گزارش سازمان ملل در سال
2۰۰۶م .تعداد کل سالمندان دنیا حدود ۷۰میلیون نفر برآورد شده
است و پیشبینی میشود که این رقم در ۴۰سال آینده دو برابر شود.
همچنین انتظار میرود روند سالمندشدن جوامع تا ۵۰سال آینده ادامه
یابد و بیماریها و هزینٔه ناشی از آن نیز افزایش یابد ( .)۵-2براساس
نتایج سرشماری نفوسومسکن ایران در سال  1۳۹۰افراد ۶۰سال و
باالتر  ۸٫2۶درصد و افراد  ۶۵سال و باالتر  ۵٫۷۸درصد از جمعیت
ایران را شامل میشدند .درحالیکه ضریب رشد جمعیت در ایران 1٫2۹
درصد است ،ضریب رشد جمعیت سالمند ایران حدود 2٫۵درصد بوده
و درنتیجه سرعت سالمندشدن جمعیت ایران بسیار سریع است و
پیشبینی میشود تا سال 2۰۵۰م .بیش از 2۰درصد جمعیت ایران
سالمند باشند ( .)۶از طرف دیگر ،سالمندان جزو گروههای آسیبپذیر
جامعه محسوب میشوند ( )۷و حوادث مختلفی آنها را تهدید میکند
( .)۸حادثٔه سقوط یک مشکل عمدٔه بهداشتی در سالمندان است
( )۹،1۰و از علل مهم صدمات منجر به مرگ در افراد ۶۵سال و باالتر
میباشد ( .)11،12حدود ۴۰درصد سقوط افراد باالتر از ۸۵سال
منجر به مرگ میشود ( .)1۳هزینٔه مراقبتهای پزشکی در بیماران
سالمند تروماتیک ،به دلیل طوالنیتر بودن مدت زمان بستری و نیاز به
مراقبتهای ویژه ،سهبرابر بیماران جوان است ( .)1۴بیشتر سقوط
سالمندان در منازل اتفاق میافتد ( .)1۵،1۶در مطالعات مشخص شد
سالمندانی که در منازل تاریک ،شلوغ یا نامرتب زندگی میکنند ،بهطور
قابلمالحظهای در معرض سقوط قرار دارند ( .)1۷شکستگیها،
تخریب بافت نرم ،کبودی و پارگی از عوارض سقوط سالمندان است
( .)1۰فراوانی سقوط بهطور معنیداری با افزایش سن مرتبط است.
آمار نشان داده که ساالنه از هر سه سالمند ،یک نفر دچار سقوط میشود
( .)1۸،1۹،2۰همچنین نیمی از سالمندان ،سقوط مکرر دارند که
بهخاطر آسیب ناشی از آن ،ترس از سقوط ،افزایش وابستگی ،افسردگی
و اضطراب به وجود میآید ( .)2۵-21در کشور آمریکا 1۵٫۹درصد
افراد سالمند ،در سهماه ،حداقل یکبار سقوط را گزارش کردهاند (.)2۶
همچنین در مطالعات انجامشده ،زنان سالمند بیشتر از مردان دچار
سقوط شدهاند ()2۷-1۹؛ به همین نسبت ،ترس از افتادن در زنان
سالمند ،بیشتر از مردان وجود داشته است ( .)2۸،2۹عالوه بر عوامل
دموگرافیک ،عوامل خطر سقوط به دو دستٔه داخلی و خارجی (محیطی)

سرخوردن در منزل ،عدم وجود
مهمترین عوامل خارجی ،خطر ُ
دستگیره یا نرده و روشنایی کم است .بسیاری از این عوامل
قابلپیشگیری هستند ()۳۰
عالوهبر مدلهای استاندارد بقا ،یکی از مدلهایی که میتواند در تحلیل
دادههای سالمندان صدمهدیده ناشی از سقوط مورداستفاده قرار گیرد،
مدل شفایافتگی آمیخته است .مدلهای شفایافتگی ،برای تحلیل
دادههای زمان شکست با کسری از بیماران شفایافته ایجادشدهاند .برای
چنین دادههایی ،مدلهای استاندارد بقا مناسب نیستند زیرا در این
مدلها امکان شفایافتگی یا بهبود در نظر گرفته نمیشود (.)۳1
سقوط سالمندان میتواند یکی از علل مرگومیر آنان باشد اما نسبت
شفایافتگی در بین سالمندان صدمهدیده ناشی از سقوط ،قابلتوجه
است .از این دیدگاه میتوان صدمات ناشی از سقوط سالمندان را در
قالب مدلهای شفایافتگی تحلیل کرد.
در مدلهای شفایافتگی آمیخته ،فرض بر این است که جامعٔه
موردمطالعه ترکیبی از اشخاص مستعد که پیشآمد موردنظر را تجربه
میکنند و افراد نامستعد که هیچگاه پیشآمد موردنظر را تجربه نخواهند
کرد ،میباشد .مسئلٔه مهم در مدلهای شفایافتگی آمیخته ،برآورد تابع
بقا پایه برای افرد مستعد و برآورد واریانس پارامترهای رگرسیونی
است .در دادههای بقا انواع مختلف سانسور مانند سانسور از راست،
سانسور از چپ ،سانسور فاصلهای ،خارج از کنترل پژوهشگران
میباشد؛ همین مسئله منجر به تمایز این نوع تحلیل از سایر تحلیلهای
آماری میشود و درعینحال تأثیر زیادی در تعیین مدل مناسب برای
تحلیل بقا دارد .به شرط وجود درصد قابلقبولی از دادههای
سانسورشده ،همواره میتوان از مدلهای استاندارد ،اعم از مدلهای
ناپارامتری ،نیمهپارامتری و پارامتری در تحلیل این نوع دادهها استفاده
کرد .مدلهای شفایافتگیِ آمیخته در دادههایی که نرخ سانسورشدگی
در آنها باالست ،مورداستفاده قرار میگیرد .مدلهای شفایافتگی منجر
به برآورد بهتر این دادهها میشود .توزیعهای آمیخته ،بهطور سازگاری،
شکلهای انعطافپذیری از تابعهای چگالی -هنگامیکه توزیعها
چندحالتی و غیرنُرمال هستند -فراهم میکند (.)۳2
در مدلهای بقا ،فرض بر این است که هر فرد در جامعٔه موردبررسی
مستعد رخداد موردنظر است و درصورتیکه دورٔه پیگیری بهاندازٔه کافی
طوالنی باشد ،درنهایت این رخداد را تجربه خواهد کرد .با وجود این،
در برخی بیماریها مدارک زیستی محکمی وجود دارد که رخداد هنگام
درنظر گرفتن نقطٔه پایانی ،به جز مرگ طبیعی ،هیچگاه برای برخی
آزمودنیها اتفاق نمیافتد .فرض آنکه برخی افراد هیچگاه رخداد
موردنظر را تجربه نمیکنند ،تنها مبتنی بر مالحظات تجربی مانند وجود
تعداد زیادی از بازماندگان در بلندمدت است .وجود افراد نامستعد (یا
ایمن یا شفایافته با توجه به رخداد موردنظر) در نمودار تابع توزیع بقا
کناری توسط کاپالن مایر 1پیشنهاد شد که تراز پایدار و طوالنی یا ممتد
با سانسورسازی باال در کران راست نشان داده شد .در سالهای اخیر،
Kaplan-Meier
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عوامل محیطی مانند راه رفتن روی سطوح لغزنده و قالیچهها ،نور کم

اختالل شناختی ،مصرف دارو ،افسردگی ،سرگیجه ،ترس از سقوط ،و

وجود دارد .در نظر نگرفتن چنین آزمودنیهای شفایافتهای به بیش

تأثیر میگذارند ( .)۳۷دلیل استفاده از نمادهای متفاوت برای

برآوردی بقای آزمودنیهای مستعد منجر میشود .در مدلهای شفایافتٔه

متغیرهای کمکی آن است که مدل پیشنهادی انعطافپذیر است و

آمیخته ،جامعٔه موردبررسی ،آمیختهای است از افراد مستعد (شفانیافته)

میتوان در هر دو بخش ،متغیرهای متفاوتی را در نظر گرفت .در این

که ممکن است رخداد موردنظر را تجربه کنند و افراد نامستعد

صورت ،مدل شفایافتٔه آمیخته بهشکل زیر خواهد بود:
)𝑧(𝜋 𝑆(𝑡|𝑥, 𝑧) = 𝜋(𝑧)𝑆(𝑡|𝑥) + 1 −
اگر مدل فوق برای مدلسازی قسمت پنهان (شفایافتگی) بهکار برده

(شفایافته) که هیچگاه دچار رخداد موردنظر نخواهند شد .این موارد
در متون تخصصی ،میزان بروز یا شیوع 1نامیده میشود .وقتی رخداد
موردنظر رخ میدهد ،به شرط آن که بتواند رخ بدهد ،مرحلٔه نهفتگی

2

میشود .درعوض اگر از مدل زمان شکست شتابی برای توزیع

ظاهر میشود (.)۳1
مسئلٔه مهم در مدلهای شفایافته ،برآورد تابع خطر پایه برای افراد
شفانیافته است .در ابتدا توزیعهای کامالً پارامتری ازجمله نمایی ،لگ
نرمال ،وایبل و گامپرتز ( )۳۳-۳۵پیشنهاد شده است .با وجود
مدلهای شفایافتٔه کامالً پارامتری در تحلیل دادههای زیستی به اندازٔه
کافی انعطافپذیر نیستند ،چون که با فرضیات قوی درمورد تابع بقای
بیماران شفانیافته سر و کار دارند .رهیافت دیگر ،برآورد ناپارامتری
تابع بقا برای افراد شفانیافته است و در حوزٔه مدلهای شفایافتٔه آمیختٔه
نیمهپارامتری قرار میگیرد (.)۳۶

2

شود ،مدل شفایافتٔه آمیخته ،مدل شفایافتٔه آمیختٔه خطر متناسب نامیده
پنهانبودن استفاده شود ،به آن مدل شفایافتٔه آمیختٔه زمان شکستِ
شتابیده گفته میشود .در این پژوهش از مدلهای شفایافتٔه آمیختٔه خطر
متناسب ( )PHMCنیمهپارامتری و مدل شفایافتٔه آمیختٔه زمان
شکست شتابیده ( )AFTMCنیمهپارامتری برای تحلیل دادههای
سالمندان دارای صدمات ناشی از سقوط استفاده شده است .در مدل
 PHMCاز روش درستنمایی جزیی ،بدون مشخصکردن تابع خطر
پایه ،استفاده میشود و در مدل  AFTMCاز روش برآورد رتبه محور
برای برآورد پارامترها استفاده میگردد .همچنین در هر دو روش
ذکرشده نرخ شفایافتگی و نرخ فوت سالمندان قابلاندازهگیری است.

روشبررسی

در این مطالعه ،بهصورت مقطعی و تمامشماری ،از دادههای مربوط به
سالمندان باالی ۶۵سال صدمهدیده ناشی از سقوط که با اورژانس به
بیمارستان شهید بهشتی قم انتقال یافته بودند ،استفاده شد .دادههای
موردنیاز با استفاده از نرمافزار ( )HMIS۳استخراج گردید و متغیرهای
سن ،جنسیت ،مدتزمان بستری بر حسب روز ،سابقٔه بیماری قند،
فشار خون ،وضعیت صدمه به سروگردن و تعداد جراحی بررسی شد.
پس ازمحاسبه ،دستهبندی و گویا کردن کدهای طبقهبندی بینالمللی
بیماریها ( )ICD10و مشخصنمودن متغیرهای مربوط به بیماران،
اعم از متغیرهای جمعیتشناختی و متغیرهای مربوط به صدمه و نوع
تشخیص و عمل جراحی طی سالهای  1۳۸۹تا  1۳۹1نهایی شد.
متغیرهای مورداستفاده در این مطالعه عبارت بودند از :سن ،جنس،
مدتزمان بستری بر حسب روز ،سابقٔه بیماری قند ،فشار خون،
وضعیت صدمه به سروگردن و تعداد مواضع جراحیشده .پس از
پیگیری وضعیت نهایی سالخوردگان دارای صدمات ناشی از سقوط در
اردیبهشت ماه ( ۹۴به فاصلٔه زمانی حداقل سه سال و حداکثر شش
سال و دو ماه پس از سقوط) ،در کل12۴ ،مشاهده در تحلیل
مورداستفاده قرار گرفتند .از زمان بستری تا زمان پیگیری برحسب روز
و به عنوان متغیر پاسخ در نظر گرفته شد .همچنین مطالعٔه پیگیری در
تاریخ  ۹۴/۰۳/12به پایان رسید.
مدلهای شفایافتٔه آمیخته نیمهپارامتری ،یکی از متداولترین مدلها
برای برآورد نرخ شفایافتگی و نرخ بقا در بیمارانی است که معالجه
نمیشوند .در این مدل اگر  ،Tزمان شکست موردنظر باشد1 − ،
)𝑧(𝜋 احتمال شفایافتن یک بیمار است که به  Zبستگی دارد و
)𝑥|𝑡(𝑆 احتمال بقای بیماران شفانیافته ،وابسته به  Xاست که در آن
 Xو  Zمقادیر مشاهدهشده از دو بُردار متغیرهای کمکی هستند که بر
incidence
Latency

برای تحلیل دادهها از مدلهای شفایافتٔه آمیخته در نرمافزار  Rنسخه
 ۳-2-2و از بستٔه  SMCUREاستفاده گردید .برآورد واریانس
متغیرها نیز با استفاده از نمونٔه خودگردان 2۰۰تایی و تابع ربط متمم
لوگ –لوگ در بستٔه  SMCUREانجام شد .الزم به ذکر است که هرچه
تعداد نمونههای خودگران و معیار همگرایی از دقت باالیی برخوردار
باشد ،زمان اجرای برنامه ،بیشتر خواهد شد .مقدار پیشفرض معیار
همگرایی  ۰٫۰۰۰۰۰۰1در نظر گرفته شد .خروجی بهدستآمده از
اجرای برنامه ،شامل دو بخش است :مدل احتمال شفایافتگی و مدل
توزیع زمان شکست .برآورد نرخ شفایافتگی بهآسانی با استفاده از
فرمول )𝑧(̂𝜋  1 −امکانپذیر است .همچنین در بخش مدل توزیع
شکست ،نرخ فوت بیمار با استفاده از )𝑧(̂𝜋 قابل برآورد میباشد.
نرمافزار  Rبرآورد پارامترها را در بخش رویداد با عنوان مدل توزیع
زمان شکست (مفهوم آن در این مقاله فوت میباشد) و برای بخش
نهفتگی با عنوان مدل احتمال شفایافتگی انجام میدهد .جداول
ارائهشده نیز از این الگو پیروی میکند.

3

یافتهها

از نمونههای بررسیشده۵۴ ،نفر از سالمندان (۴۴درصد) ،مرد و
۷۰نفر (۵۶درصد) از آنها زن بودند .تعداد 2۰نفر (1۶درصد) دارای
سابقٔه بیماری قند و ۳۹نفر (۳1درصد) دارای پُرفشاری خون و تعداد
۶۴نفر ( ۵2درصد) دارای صدمه به سروگردن و تعداد ۴۸نفر
(۴۳درصد) ،دارای یک موضع جراحیشده بودند (جدول.)1
متوسط سن سالمندان  ۷۸٫1۹ ± ۷٫1۷سال با میانٔه سنی  ۷۹سال،
متوسط مدت زمان بستری برای سالمندان  ۶٫۹۸±۴٫۵۹روز با میانٔه
زمان بستری ۶روز و میانگین زمان بقای سالمندان دارای سقوط
 ۷2٫۹1±112۳٫۴2روز به دست آمد.

1.
2.
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توجه زیادی به مدلسازی دادههای بقا با بازماندگان طی بلندمدت

تابع بقا به ترتیب در هر دو بخش رویداد (فوت) و نهفتگی (شفایافتن)

جدول  .1توزیع متغیرهای مربوط به سالمندان دارای صدمات ناشی ازسقوط.
جنس

مرد

۵۴

۴۳٫۶

زن

۷۰

۵۶٫۴

دارد

2۰

1۶٫1

ندارد

1۰۴

۸۳٫۹

دارد

۳۹

۳1٫۴

ندارد

۸۵

۶۸٫۶

دارد

۶۴

۵1٫۶

ندارد

۶۰

۴۸٫۴

ندارد

۴۸

۳۸٫۷

یک مورد

۵۳

۴2٫۷

دو مورد و بیشتر

2۳

1۸٫۶

در قید حیات

۶۳

۵۰٫۸

فوت شده

۶1

۴۹٫2

دیابت
پُرفشاری خون
صدمه به سر و گردن
تعداد مواضع جراحی شده
وضعیت بقا

جدول ( )2حاصل برازش مدل چندمتغیرٔه خطر متناسب شفایافتٔه

تأثیرگذار است و سایر متغیرها بر شفایافتگی تاثیری ندارند .در بخش

آمیختٔه نیمهپارامتری برای هر دو بخش سالمندان شفایافته و فوتشده

مدل توزیع زمان شکست نیز متغیر سن ()p age=۰٫۰2۰ ،p=۰٫۰۳۸

دارای سقوط با هفت متغیر کمکی است .همانطور که مشاهده میشود

بر احتمال فوت سالمندان مؤثر میباشد.

تنها متغیر سن ( )b age=-۰٫۰۴1 ،p=۰٫۰1۳بر احتمال شفایافتگی
جدول  .2نتایج برآورد پارامترها برای مدل چندمتغیرٔه خطر متناسب شفایافتٔه آمیختٔه نیمهپارامتری.
مدل احتمال شفایافتگی
برآورد پارامتر

انحرافاستاندارد

آماره Z

مقدار احتمال

متغیر
سن

-۰٫۰۴1

۰٫۰1۷

-2٫۴۷۸

۰٫۰1۳

جنسیت

-۰٫1۳۹

۰٫1۹۵

-۰٫۷12

۰٫۴۷۶

پُرفشاری خون

-۰٫۰۳۹

۰٫2۴۶

-۰٫1۶1

۰٫۸۷2

دیابت

-۰٫21۵

۰٫۳۵2

-۰٫۶11

۰٫۵۴1

۰٫۰۴1

۰٫1۹۴

۰٫21۳

۰٫۸۳1

صدمه به سروگردن

-۰٫2۷۶

۰٫2۳۷

-1٫1۶۶

۰٫2۴۳

مدت زمان بستری

-۰٫۰۴1

۰٫۰2۹

-1٫۳۸۹

۰٫1۶۵

تعداد جراحی

مدل توزیع زمان شکست
متغیر

برآورد پارامتر

انحراف استاندارد

آماره Z

مقدار احتمال

سن

۰٫۰2۰

۰٫۰2۳

۰٫۸۷۸

۰٫۰۳۸

جنسیت

۰٫1۹۴

۰٫۰2۹

۰٫۶۶۸

۰٫۵۰۴

پُرفشاری خون

۰٫1۷۳

۰٫۵۰۰

۰٫۳۴۵

۰٫۷۳۰

-۰٫2۹۸

۰٫۴۴۴

-۰٫۶۷2

۰٫۵۰1

۰٫۳۳۷

۰٫2۶1

1٫2۸۷

۰٫1۹۸

صدمه به سروگردن

-۰٫۵۳۴

۰٫۳۳۰

-1٫۶1۷

۰٫1۰۵

مدت زمان بستری

۰٫۰12

۰٫۰۴۴

-۰٫2۷۵

۰٫۷۸2

دیابت
تعداد جراحی

جدول ( )۳نتایج برآورد پارامترها را برای مدل شفایافتٔه آمیختٔه زمان

و سایر متغیرها بر شفایافتگی تاثیری ندارند .برای فوتشدگان ،متغیر

شکست شتابی در هر دو بخش سالمندان شفایافته و فوتشده دارای

صدمه به سروگردن ( )p=۰٫۰۳1و دیابتی بودن ( )p=۰٫۰۸۰بر

سقوط با هفت متغیر کمکی ،نشان میدهد .همان طور که مشاهده

احتمال فوت در سطح  ۰٫1۰تأثیرگذار بود .با توجه به اینکه برای

میشود ،متغیر سن بر احتمال شفایافتگی تأثیر گذار است ()p=۰٫۰1۶

برازش مدل فوق از تابع ربط متمم لوگ–لوگ استفاده شده است ،نرخ
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متغیر

سطوح متغیر

تعداد

درصد

شفایافتگی

برای

مردان

سالخورده

صورت

به

 1- π) z(=))exp(–exp )۰٫۰۳۹((=۰٫۳۸22یا بهعبارتدیگر

همچنین نرخ فوت برای سالخوردگانی که دیابتی هستند۶۹ ،درصد و
آنهایی که فاقد این بیماری هستند۶۳ ،درصد است.

۳۸٫2درصد و برای زنان سالخورده ۳۶٫۸ ،درصد بهدست آمد.
جدول  .۳نتایج برآورد پارمترها برای مدل چندمتغیرٔه زمان شکست شتابی شفایافتٔه آمیختٔه نیمهپارامتری.
مدل احتمال شفایافتگی
سن

-۰٫۰۳۹

۰٫۰1۶

-2٫۳۹۵

۰٫۰1۶

جنسیت

-۰٫1۴1

۰٫21۴

-۰٫۶۶۰

۰٫۵۰۸

پُرفشاری خون

-۰٫۰۵۳

۰٫22۳

-۰٫2۳۸

۰٫۸11

-۰٫2۰2

۰٫۳۰۰

-۰٫۶۷۴

۰٫۵۰۰

۰٫۰۳۶

۰٫1۸۶

۰٫1۹۴

۰٫۸۴۶

صدمه به سروگردن

-۰٫2۶۵

۰٫21۵

-1٫2۳۳

۰٫21۷

مدت زمان بستری

-۰٫۰۳۹

۰٫۰۳۰

-1٫2۹۳

۰٫1۹۶

دیابت
تعداد جراحی

مدل توزیع زمان شکست
برآورد پارامتر

انحرافاستاندارد

آماره Z

مقدار احتمال

متغیر
سن

-۰٫۰1۰

۰٫۰۰۴

-۰٫2۳۷

۰٫۸12

جنسیت

-۰٫۰2۳

۰٫۰۶۶

-۰٫۳۵1

۰٫۷2۴

پُرفشاری خون

-۰٫۰۷2

۰٫۰۹۷

-۰٫۷۵2

۰٫۴۵1

۰٫1۵۵

۰٫۰۸۹

1٫۷۴۹

۰٫۰۸۰

-۰٫۰۶1

۰٫۰۵۳

-1٫1۵۳

۰٫2۴۸

صدمه به سروگردن

۰٫1۶۵

۰٫۰۷۶

2٫1۵۶

۰٫۰۳1

مدتزمان بستری

۰٫۰۰۸

۰٫۰۰۸

۰٫۹۸۴

۰٫۳2۴

دیابت
تعداد جراحی

4

بحث

را کاهش داد .همچنین با کنترل تغذیٔه سالمندان میتوان آسیبهای

صدمات ناشی از سقوط سالمندان به دلیل امکان بهبودی نسبی و کامل
پس از سقوط میتواند در قالب مدلهای شفایافته بررسی شود .در این
مقاله برای اولینبار از روش خطر متناسب و زمان شکست شتابیِ
مدلهای شفایافتٔه آمیختٔه نیمهپارامتری در دادههای سقوط
سالخوردگان استفاده کردیم .بخش احتمال شفایافتگی را با استفاده از
مدلهای خطی برآورد کردیم که در آن امکان استفاده از توابع ربط
مختلف مانند لوجیت ،پروبیت و متمم لوگ-لوگ فراهم شده است.
بخش نهفتگی میتواند از مدل خطر متناسب یا از مدل زمان شکست
شتابی پیروی کند .برازش مدل خطر متناسب چندمتغیره نشان داد که
از بین متغیرهای کمکی ،تنها متغیر سن بر احتمال شفایافتگی
( )p=۰٫۰1۳و فوت ( )p=۰٫۰۳۸تأثیرگذار است و سایر متغیرها بر
شفایافتگی تاثیری ندارند .برازش مدل چندمتغیره بهروش زمان
شکست شتابیده ،نشان داد که از بین متغیرهای کمکی ،متغیر سن بر
احتمال شفایافتگی تأثیرگذار است ( )p=۰٫۰1۶و سایر متغیرها بر
شفایافتگی تاثیری ندارند .متغیر صدمه به سروگردن ( )p=۰٫۰۳1و
دیاب ( )p=۰٫۰۸۰بر احتمال فوت تأثیرگذار بود.
با توجه به اینکه صدمه به سروگردن یکی از عوامل مؤثر بر فوت
سالخوردگان دارای صدمات ناشی از سقوط بوده است ،به نظر میرسد
با بهبود شرایط مکانی زندگی سالمند میتوان آسیبهای ناشی از سقوط
Eastern Cooperative Oncology Group

ناشی از بیماریهایی مانند قند را به حداقل رساند.
مدلهای خطر متناسب و زمان شکست شتابی برای مجموعه دادههای
مختلف برازش داده شده است که در ادامه نتایج به کارگیری این مدلها
با نتایج مطالعٔه حاضر مقایسه میشود .در مطالعات مشابه ،بیشتر،
مقایسٔه روشهای شفایافتگیی مدنظر پژوهشگران بوده است .چائوکای
و همکاران ( )2۰12ابتدا مدل نیمهپارامتری خطر متناسب شفایافتٔه
آمیخته را به دادههای سرطان پوست حاصل از مرحلٔه سوم آزمایشهای
بالینی  ECOG 1برازش دادند ( .)۳۸البته قبل از آنها کوربیه و
همکاران ( )۳2مدلهای شفایافته آمیختٔه پارامتری و نیمهپارامتری را
به این دادهها برازش داده بودند .هدف از این آزمایش ،ارزیابی دوز
باالی اینترفیون آلفای  )IFN( 2در برابر دارونما (به عنوان شفایافتگی
کمکی) پس از عمل بود .پس از حذف مشاهدات گمشده ،تعداد
2۸۴مشاهده در تحلیل به کار رفتند .متغیرهای تیمار ،جنسیت و سن
در هر دو بخش رویداد و نهفتگی مورداستفاده قرار گرفتند .متغیر
پاسخ ،مدتزمان زندگی بدون بازگشت (عود) بیماری بر حسب سال
بود .خطای استاندارد پارامترهای برآوردشده با ۵۰۰نمونٔه خودگران،
ربط لوجیت و روش خطر متناسب محاسبه شد .بررسی آنها نشان داد
که متغیرهای سن ( )p=۰٫۰1۵و  )p=۰٫۰۰۵( TRTاز نظر آماری
معنیدار و درنتیجه بر احتمال شفایافتگی تأثیرگذار هستند .البته مطالعٔه
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متغیر

برآورد پارامتر

انحرافاستاندارد

آماره Z

مقدار احتمال

حاضر نیز نشان داده که متغیر سن در روش خطر متناسب بر شفایافتگی

بیمار ،بیشتر است؛ زیرا ضریب متغیر فوق در بخش شفایافتگی

سالخوردگان تأثیرگذار است که با نتیجٔه این مطالعه همخوانی دارد.

معنیدار شد (.)۳۹( )p=۰٫۰۳

چائوکای و همکاران ( )2۰12مدل نیمهپارامتری  AFTMCرا در
مطالعٔه پیوند مغز استخوان بیماران مبتال به سرطان خون لنفوسیت حاد
صعبالعالج برازش دادند .این مجموعهداده بهطور وسیعی در مدل
 AFTMCمورداستفاده قرار میگیرد؛ زیرا فرض خطر متناسب برای
روش پیوند از بدن خود ،موردمعالجه قرار گرفتند .متغیر روش
شفایافتگی در هر دو بخش رویداد و نهفتگی گنجانده شد (یک برای
گروه معالجه به روش دگر زا و صفر برای گروه معالجه به روش پیوند
از بدن خود)  .نتایج برازش مدل نشان داد که احتمال بقای گروه معالجه
به روش دگر زا در مقایسه با گروه معالجه ،به روش پیوند از بدن خود

با توجه به اینکه صدمه به سروگردن یکی از عوامل مؤثر بر فوت
سالخوردگان دارای صدمات ناشی از سقوط بوده است ،به نظر میرسد
با بهبود شرایط مکان زندگی سالمند ،میتوان آسیبهای ناشی از سقوط
را کاهش داد .عالوهبر این ،با کنترل تغذیٔه سالمندان میتوان آسیبهای
ناشی از بیماریهایی مانند قند را به حداقل رساند .همچنین هر دو
روش شفایافتگی آمیختٔه خطر متناسب و روش زمان شکست شتابیده
قادر به برآورد پارامترهای مدل شفایافتٔه آمیختٔه نیمهپارمترای دادههای
سالخوردگان ناشی از سقوط است.
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مؤلفٔه نهفتگی مناسب نیست۴۶ .بیمار به روش دگر زاد ،و ۴۴بیمار به
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