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 نير زمران بقراء ا   شرود  يفرد( باعر  مر   کيدر دهان  مپل تيا

حا رت اسرتفاده از مردل کراکس      نيواحدها وابسته باش د در ا

 جره يدر نت شرود  يبه دست آمرده مر   جياعتبار شدن نتا يباع  ب

در نظرر گررفتن    يبررا   (Frailty Models)يشک  دگ يها مدل

 يا[. برر 2] شرود  يمر  شر هاد يبقاء پ يها در زمان يوابستگ نيا

عرووه برر    ،يمردل شرک  دگ   يپارامترهرا  کير برآورد پارامتر

در نظرر   يعيتوز زين هيتابع مخاطره پا يبرا ،يعبارت شک  دگ

 يينمرا  و پارامترها برا اسرتفاده از ترابع درسرت     شود يگرفته م

تابع  نيا يکه برا ييها عيتوز نيتر جي. راشوند يبرآورد م  هيشيب

گامرا، گرامپرتز    بل،يوا يها عيشامل توز شود يدر نظر گرفته م

(Gompertz Distribution) ثابررررت يا تکرررره عيررررو توز 

(Piecewise Constant Distribution)  بره خراطر   باشرد  يمر .

 باشرد  يمطا عه با هه متفاوت مر  يمخاطره افراد در ابتدا که نيا

 جره يدر عمرل همروار نبروده در نت    هير تابع مخاطره پا نيب ابرا

 صيقرادر بره تشرخ    ،يدر حا ت پرارامتر  يشک  دگ يها مدل

 کرررديبررا رو مترهررانبرروده و پارا هيرردرسررت تررابع مخرراطره پا

 يعيروش تروز  نير [. در ا6-3] شوند يبرآورد م يپارامتر مهين

و پارامترها با در  شود يدر نظر گرفته نم هيتابع مخاطره پا يبرا

برره روش  يجزئرر يينمررا و درسررت ينظررر گرررفتن شررک  دگ

 عير توز کير بره   EM تهي. ا گورشوند يبرآورد م  EMتهيا گور

تروان   يکه نمر  شود يم جر م يتابع مخاطره تجمع يگسسته برا

همروار نبرودن، از ترابع مخراطره      ليرا به د  هيتابع مخاطره پا

  EM تهيدر ا گرور  يري همگرا نين ر  به دست آورد هه يتجمع

اسرت.   ازير ن ييباال يو به تکرارها رديگ يک د صورت م اريبس

 يينمرا  روش درست EM تهيحل مشکوت ا گور يبرا نيب ابرا

 يارامترپر  مهيبرآورد ن يبرا (Penalized Likelihood) دهيتاوان

 نير . در اشرود  يمر  شر هاد يپ يمدل شک  دگ کيپارامترها در 

 کير همان رد   ،يجزئر  يينمرا  استفاده از درست يروش به جا

 [.7،3،2] شود يکامل استفاده م ينمائ از درست يروش پارامتر

 ي يگزيجرا  يبررا  يدنردان  يهرا  مپل تياستفاده از ا امروزه

 استاندارد اسرت  يدرمان  هيگز کياز دست رفته  يعيدندان طب

شکسرت   لير اساس مرور مطا عات انجام شرده، از دال  [. بر8]

و  تيبه موارد، کم توان يم مپل تيا يگااريدرمان به روش جا

 مرار يب يپزشرک  طي[ شررا 14-9] اسرتخوان بافرت نررم    تيفيک

مان رد دنردان قرونره،     ماري[، عادات نامطلوب ب16،15،13،9]

[، 15،13،12] بودن فررد، بهداشرت نام اسره دهران     يگاريس

 يدارا مپل ررتي[، طرررا ا18،17] نام اسرره و پروتررز کيررتک 

 تيو وضرع  يگراار ي[، محرل جا 20-18]  هيبه طيحداقل شرا

 لير بره د   نرام بررد.  عوامرل ناشر اخته    گرر ي[ و د19] مپل تيا

 نير ا يبقا زانيم مار،يهر ب يبرا مپل تيا کياز  شيب ي ادهاستف

بره هره وابسرته     يفرد از نظر آمار کيداخل دهان  ها مپل تيا

ها در نظرر گرفتره    داده ليدر تحل يوابستگ نيا ديو با باش د يم

که بره   ي( در مطا عات2006) ( و2005(، )2002شود. نانگ )

داد بره م ظرور    انجام يدندان يها مپل تيبقاء ا ي يب شيم ظور پ

 کير از  شيکه بر  يزمان بقاء درافراد يدر نظر گرفتن وابستگ

و  يپارامتر يشک  دگ يها کرده بودند از مدل افتيدر مپل تيا

( بره  2016) ووير ژ ي[. ژ23-21] استفاده نمرود  يپارامتر مهين

 مپل رت يفشار خون بر نرخ بقاء ا يداروها ريتاث يم ظور بررس

 استفاده نمرود  يپارامتر يشک  دگ يها مسن از مدل مارنيدر ب

 يبررا  دهيتاوان يينما ( از تابع درست2012)  وسي[. کوکوو24]

 شيب ي استفاده لي[. به د 7] استفاده نمودند يشک  دگ يها مدل

 هرا  مپل رت يا نير ا يبقرا  زانير م مار،يهر ب يبرا مپل تيا کياز 

و  باشر د  يبه هه وابسته مر  يفرد از نظر آمار کيداخل دهان 

. امرا  هيرير هرا در نظرر بگ   داده لير را در تحل يوابستگ نيد ايبا

. شرود  يبه ندرت مشاهده م ريامر در مطا عات اخ نيمتاسفانه ا

قطر و طول  ريبه خصوص تاث مپل تيدرمان ا جياز نتا ن،ين  هه

وجرود   ياطوعات مست د محدود رانيدر ا مپل ت،يآن بر بقاء ا

جانبرازان  درمان  جيتاتا ن ک د يم جابيضرورت ا نيدارد ب ابرا

بره درمانگراه    1379-1389 يهرا  سال يکه ط يليج گ تحم

از  ياند، به ع روان گرروه خاصر    مراجعه نموده ييطباطبا يقاض

 سره يمطا عره مقا  ني. هدف از ارديقرار گ يمورد بررس مارانيب

پارامترهرا در   کير پارامتر مهيو ن کيبرآورد پارامتر يها روش

عوامرل مروثر برر بقراء      يبررسر  ربه م ظو يشک  دگ يها دلم

 يلر يکاشته شده در دهران جانبرازان ج رگ تحم    يها مپل تيا

 .باشد يم

 



 فرد و همکارانحسين حسي ي     

 

 

 هامواد و روش
 يصورت نگرفته بود، بلکه بررا  يريگ مطا عه نمونه نيدر ا

از  ،يبررآورد پارامترهرا در مردل شرک  دگ     يها روش سهيمقا

 يکه ط يج گ نينفر از مجروح 213مربوط به تعداد  ياه هداد

از دست  يها دندان ي يگزيجهت جا 1389تا  1379 يها سال

تحت درمان بودند، اسرتفاده   ييطباطبا يرفته در درمانگاه قاض

استفاده شرد و   مارانياز پرونده ب ست،ي  نک ليشد. جهت تکم

اطوعات ناقص بودند از  يحاو ييها پرونده يکه دارا يمارانيب

مربروط بره    يسرئواالت  يحاو ستي  ند. نکمطا عه خارج شد

شامل نام، سن، جر س، نروص صردمه، و     ماريب ياطوعات فرد

. مراحرل درمران   دبرو  يافتير اطوعات مرتبط با نوص درمان در

توسط دو جراا فک و صورت با تجربه صورت گرفت. پرس  

 و،يماه در ماگز 7تا  5و  بليماه در م د 4تا  2 هياز زمان ترم

درمان به متخصرص پروترز ارجراص داده     ليجهت تکم مارانيب

 يارهرا يبرا مع  يرير گيکه در طرول دوره پ  ييها مپل تيشدند. ا

و  ودهم طبق ب (Smith- Zarb)( 1989زارب ) تياسم تيموفق

از حفره دهان خارج نشرده بودنرد بره ع روان درمران موفرق       

عوامل موثر برر   نييتع يبرا[. 25] در نظر گرفته شدند يجراح

استفاده شد و جهرت بررآورد    ياز مدل شک  دگ ها مپل تيبقاء ا

به کار برده شد. به  يپارامتر مهيو ن يپارامتر کرديپارامترها رو

 دير استفاده گرد کيآکائ ارياز مع يها روش نيا سهيم ظور مقا

[26  .] 

هرا از روش   بررازش آن  يکره بررا   ييها مدل سهيمقا يبرا

 ريمقراد  سهياز مقا معموالً شود ياستفاده م يينما حداکثر درست

هرا   ( آنAIC) کره ياطروص آکائ  ارير مع اي يينما درست تهي گار

 برابر است با: کهياطوص آکائ اري. معشود ياستفاده م

AIC= -2L+2P   
تعداد پارامترها  Pو  يينما تابع درست تهي گار انگريب L که

 [.26] باشد يم

زمران شکسرت و زمران     هير بره ترت  Cijو  Tij ديک  فرض

 i ،i=1,…nاز گرروه    j،j=1,…,ni فرد يسانسور از راست برا

را مشراهده   Yij=min(Tij,Cij ( فررد مقردار   نير ا يباشد. بررا 

 رير نشانگر سانسور است که به صرورت ز  δij نين  . هههيک  يم

 :شود يم فيتعر

               {
1              

0              

 

گروه برابرر برا    نيام -i رمشاهده شده د يشامدهايتعداد پ

   ∑    
  

  1
ام  -iمربوط به گرروه   يشک  دگ Uiاست. اگر  

 يبرا نگرا    عير توز مستقل و هره  ينمونه تصادف کيباشد که 

fu(u) نامعلوم  انسيو وار 1 نيانگيبا مθ ًبره   هست د که معموال

. در رنديگ يرا گاما در نظر م عيتوز نيمحاسبات، ا يسادگ ليد 

ام بره   -iام در گرروه   -jعضو  يصورت نرخ مخاطره برا نيا

 . شود يم فيرتعريبه شکل ز يشرط شک  دگ

 (   |  )     0( )   ( ́   )          1 2            1 2       

 

برررآورد  يروش برررا نيرر: در ا

بقراء و   يها زمان يبرا عيتوز کي ،يمدل شک  دگ يپارامترها

 تروان  يکه مر  شود يانتخاب م هيتابع مخاطره پا يبرا جهيدر نت

دسرت   هبر  يينمرا  حداکثر درسرت  قيبرآورد پارامترها را از طر

 يينمرا  از درست يريگ ابتدا با انتگرال يآورد. در روش پارامتر

را  يا هيحاشر  يينمرا  درسرت  ،ينسبت به شرک  دگ  يمدل شرط

فقرط   يا هيحاشر  يينمرا  دست آورده و نون عبارت درسرت  هب

 هيبه طور مسرتق  توان يم باشد، يمجهول م ياز پارامترها يتابع

به  يا هيحاش يينما کردن درست مهيبرآورد پارامترها را با ماکز

 يمردل شرک  دگ   يبررا  يينما تابع درست تهيدست آورد.  گار

 .ديآ يدست م هب ريبه صورت رابطه ز کي نيانگيگاما با م

    (     
2
)  ∑       

2
       (1  

2
   )        (1  

2
)  (1  

2
 

  1

   )    (1  
2
∑ 0(     )      )

  

  1

 ∑   ( 
          ((     ))

  

  1

  

EMني: در ا 

 يتصرادف  يرهرا يمتغ هرا  يشرک  دگ  شرود  يفرض مر  کرد،يرو

 يهرا  داده يينمرا  درست تهي گار جهيمشاهده شده هست د در نت

بررردار  U) ک  ررد يمرر يرويررپ Uو  Zترروام  يکامررل، از نگررا 

مشراهده   يهرا  شامل زمران  Zمشاهده نشده و  يها يشک  دگ
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 تهي گررار ه،يهرا را مشرراهده ک رر Ui هيتوانسررت يمرر ر(. اگررشرده 

 کامل عبارت بود از: يها داده يينما درست

 (         )     ( (   |     ))     ( ( | ))     ( ( |     ))

  1( )   2(   ) 

 :که

 1( )  ∑   (  (  ))     (1  ⁄ )    ( )     ( (1  ⁄ )) 

 

  1

 ∑ (1  ⁄     1    (  )  
  

 
 

 

  1

 

 و،

 2(   )  ∑∑     ́       ( 0(   ))     0(   (   )    ( ́   )

  

  1

 

  1

 

دست آمده از مدل کاکس  هب ي: انتخاب برآوردهاE مرحله

که بره   هيک  ياستفاده م قتيحق نياز ا ن،يآغاز ريبه ع وان مقاد

مسرتقل   يتصرادف  يرهايها متغuiمشاهده شده،  يها شرط داده

 اسيرررو مق Ai=1⁄θ dشرررکل  يگامرررا برررا پارامترهرررا  

     ⁄  ∑   (   )    ( ́   )
  

  1
 :ني. ب ابرا دهست 

 (  |    )  
  

  

      (   (  ) |    )   (  )      (  ) 

 تهيمشرتق اول  گرار   يع ر ي، گامايتابع دا ψ(Ai)در آن  که

ها و  به شرط داده lمقدار مورد انتظار  جهيتابع گاما است. در نت

 :باشد ي( م1) صورت رابطه به Ciو  Ai يجار ريمقاد
   1( )   2( 0  0) 

 

 در رابطه فوق:

(2) 

 1( )     (  ⁄ )    ( )     ( (  ⁄ )  ∑     (  )     (  )  
    ⁄

 
 

 

  1

 
 

 و،

(3) 

 2(   0)  ∑∑     ́       ( 0(   ))  
  

  
  (   )    ( ́   )

  

  1

 

  1

 

( نسربت  3( و )2) روابط يساز مهيماکز ازم دي: نM مرحله

به روز شدن بررآورد   ياست. برا βو  θنامعلوم  يبه پارامترها

θبره روش   )مرثوً  يصرورت عردد   به دي( با2) يساز مهي، ماکز

به دسرت آوردن بررآورد بره     يرافسون( انجام شود. برا وتنين

 [.27] شود مهيماکز دي( با3رابطه )، βروز شده 

: در دهيتاوان يينما به روش درست يپارامتر مهي( برآورد نج

همان د روش  ،يجزئ يينما استفاده از درست يروش به جا نيا

بررآورد   کيو  هيک  يکامل استفاده م يينما از درست يپارامتر

 ي. فرن و  ر  هير آور يبره دسرت مر    هيهموار از تابع مخاطره پا

 (Fan and Li)  يخطرررر ونيدر مباحرررر  رگرسرررر 

 (Linear Regression)سررررتوارا يخطرررر وني، رگرسرررر 

 (Robust Linear Regression)  هيتعمر  يخطر  يهرا  و مردل 

تررابع  ي، حا ررت کلرر(Generalized Linear Model) افتررهي

 کردند. في( تعر4) را به صورت رابطه دهيتاوان ينمائ درست

(4 )  

 ( )  ∑  ( (  
  )   )   ∑  (|  |)

 

  1

 

  1

 

 ينمائ درست تهيده ده  گار نشان li=logfiدر رابطه فوق  که

  يسراز پرارامتر هموار  λو ترابع تراوان    کي (.)pλو  yi يشرط

 يسراز داده ره مرون مان رد اعتبار   يهرا  که بره روش  باشد يم

دست  هها ب داده ياز رو افتهي هيمتقابل تعم يسازمتقابل و اعتبار

 يهرا  در نظرر گررفتن سرهه داده    اب جهي[. در نت29،28] ديآ يم

 يينمرا  درسرت  فيطبق تعر ،يينما سانسور شده در تابع درست

که  يفن و   فيبا در نظر گرفتن تعر نين  بقاء و هه ليدر تحل

 يينمرا  درسرت  تهياند،  گار نموده هيارا دهيتاوان يينما از درست

 فير تعر رير گاما به صورت ز يشک  دگ يها مدل يبرا دهيتاوان

 .گردد يم

∑ ∑       (   )   (    )     ∑  (   )    (   
  )   

  

   

  

   

 

   

   

 ∑ 

 

   

  (∑      

  

   

)            ( ) 

  ∑  (|  |)

 

   

 

 يينمرا  به روش درست (.)hم ظور حاف پارامتر مزاحه  به

 يب رد  و مردل  هيک ر  ياقردام مر   (Profile likelihood) يرخ هين

بره صرورت    "(.)H0 يبررا  "بخش يحداقل آگاه" يناپارامتر

 :هيريگ ي( در نظر م5رابطه )

(6 )   ( )  ∑    (    ) 
     

 ختره يشکسرت مشراهده شرده آم    يهرا  زمان z1,…,zN که

( سررپس بررا 5( در رابطرره )6) رابطرره يراگررايهسررت د. بررا جا

، λlنسربت بره    دهير تاوان يينمرا  درسرت  تهياز  گار يريگ مشتق

 داشت: هيخواه
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 مهيماکز يبرا نيندارند ب ابرا يا ( فرم بسته6( و )5) روابط

 ريکه برا مقراد   شود يصورت عمل م نيبه ا يينما کردن درست

 هير ارا      ري( مجموعره مقراد  7رابطره )  λlو  α ،β يبرا هياو 

 βو  α( را برا توجره بره    5) يينمرا  درسرت  تروان  يو م دهد يم

 يري به همگرا توان يم همرحل دو نيا نيکرد. با تکرار ب مهيماکز

بررازش   يدسرت آورد. بررا   هو بررآورد پارامترهرا را بر    ديرس

در  Frailtypack چيهررا از پکرر برره داده يشررک  دگ يهررا مرردل

 .استفاده شد Rافزار  منر

 

 نتايج
مررد بودنرد. در    يمطا عه همگ نياک  ده در  شرکت مارانيب

 مارانيقرار داده شد. ب ماريب 213 يبرا مپل تيا 1525مجموص 

مطا عره   انيبودند. در پا يريگيماه تحت پ 54 نيانگيبه طور م

 زانير خرارج شرده برود. م    مراران ياز دهان ب مپل تيا 61تعداد 

 1. جردول  برود درصد  96 مارانيدر ب مپل تيکاشت ا تيموفق

 کير هر  يبرا تيموفق زانياستفاده شده و م يها مپل تيتعداد ا

از  کير سرطوا هرر    سهيمقا ي. برادهد يرا نشان م رهاياز متغ

 ريمرا  از روش کراپون  هرا  مپل تيبقاء ا يرو قيتحق يفاکتورها

در جدول  يبررس نيا جياستفاده شد نتا يا رتبه تهيآزمون  گار

 است. شدهآورده  2

 تهيبا استفاده از آزمرون  گرار   رهيمتغ کي يساز مدل جينتا

 کير آورده شده است، نشان داد که هر  2که در جدول يا رتبه

 يرو يمع رادار  ريتاث مپل تيبرند، طول و قطر ا ياز فاکتورها

 يهرا  از مردل  کير  هرر  سره يمقا يدارد. بررا  هرا  مپل تيبقاء ا

هرا   داده يها بررا  ن مدليا ،يپارامتر مهيو ن يپارامتر يشک  دگ

 عير توز يعبارت شک  دگ يها برا مدل نيبرازش داده شد. در ا

در  يساز مدل نيا جيدر نظر گرفته شد نتا کي نيانگيگاما با م

بره   يپرارامتر  يآورده شده است. در مردل شرک  دگ   3جدول 

 ،يينما يها عيتوز ه،يمخاطرات پا عيم ظور مشخص کردن توز

( 1)شکل  در نظر گرفته شد هيمخاطره پا يو گامپرتز برا بليوا

 داشت. يتر که AICمقدار  يدارا بليوا عيها توز آن نيکه از ب
 

کار رفته براي هريک از فاکتورهاي هاي بهتوزيع فراواني ايمپل ت .1 جدول
 ميزان موفقيت درمان در هر طبقهمورد بررسي و 

 تعداد متغير
تعداد 
 شکست

تعداد 
 موفقيت

درصد 
 موفقيت

نوص 
 ايمپل ت

3I 582 19 563 7/96  

XIVE 461 12 449 4/97  

F2 163 17 146 6/89  

BH 244 11 233 5/95  

MKIII 68 1 57 5/98  

NB 14 1 13 9/92  

 سيگار
 3/92 144 12 156 کشدمي
 4/96 1327 49 1376 کشدنمي

طول 
 ايمپل ت

10- 8 275 21 254 4/92 
13- 11 1179 32 1147 3/97 
15- 14 78 8 70 7/89 

قطر 
 ايمپل ت

5/3- 3 225 7 218 9/96 
75/3- 
8/4 

1204 44 1160 3/96 

6-5 103 10 93 3/90 

 
هر اي براي مقايسه : برآورد ميانگين بقاء و آزمون  گاريته رتبه.2 جدول

 يک از سطوا متغيرها

 متغير
برآورد ميانگين  

 بقاء)ماه(
انحراف 
 استاندارد

سطح مع ي 
 داري

نوص 
 ايمپل ت

3I 26/76  543/0  

019/0  

XIVE 37/79  551/0  

F2 03/100  00/2  

BH 10/95  229/1  

MKIII 16/79  125/1  

NB 47/67  488/4  

 سيگار
 034/2 84/100 کشدمي

027/0 
 510/0 96/103 کشدنمي

طول 
 ايمپل ت

10- 8 92/99 75/1 
0000/0 13- 11 422/105 491/0 

15- 14 14/98 40/3 

قطر 
 ايمپل ت

5/3- 3 300/96 104/1 

013/0 
75/3- 
8/4 

391/104 567/0 

6-5 893/97 346/3 
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 هاي پارامتري و نيمه پارامتريبراي برآورد پارامترهاي مدل شک  دگي با روش (: مد سازي ن د متغيره3جدول)

 روش برآورد پارامتري EMنيمه پارامتري با ا گوريته  نيمه پارامتري با درست مايي تاوانيده

 P-Value HR(SE) P-Value HR(SE) P-Value HR*(SE**) متغير

 3I مرجع ---- مرجع ---- مرجع ----

 ايمپل تنوص 

767/0 (42/0)88/0 75/0 (38/0)87/0 70/0 (36/0)84/0 XIVE 

982/0 (48/0)94/0 85/0 (41/0)91/0 74/0 (41/0)85/0 F2 

453/0 (45/0)41/1 49/0 (41/0)37/1 61/0 (57/0)25/1 BH 

483/0 (09/1)46/0 49/0 (03/1)46/0 47/0 (50/0)45/0 MKIII 

279/0 (19/1)67/3 29/0 (05/1)48/3 27/0 (45/4)69/3 NB 

 کشدنمي مرجع --- مرجع --- مرجع ---
 سيگار

 کشدمي 11/5(04/2) 0000/0 69/4(31/0) 0000/0 04/5(39/0) 0000/0

007/0 (35/0)56/2 007/0 (33/0)55/2 008/0 (89/0)55/2 10- 8 

 11 -13*** مرجع --- مرجع --- مرجع --- طول ايمپل ت

041/0 (49/0)73/2 04/0 (46/0)68/2 041/0 (35/1)74/2 15- 14 

958/0 (45/0)98/0 93/0 (44/0)95/0 941/0 (44/0)96/0 5/3- 3 

 75/3 -8/4*** مرجع --- مرجع --- مرجع --- قطر ايمپل ت

320/0 (44/0)56/1 33/0 (43/0)54/1 308/0 (71/0)58/1 6-5 

 جلو -فک باال مرجع --- مرجع --- مرجع ---

 محل جايگااري
 عقه-فک باال 88/0(30/0) 731/0 89/0(34/0) 76/0 91/0(34/0) 794/0

 جلو -فک پايين 49/0(19/0) 080/0 50/0(38/0) 07/0 51/0(39/0) 921/0

 عقه -فک پايين 47/0(23/0) 132/0 48/0(48/0) 14/0 49/0(49/0) 149/0

 انتخاب سطح مرجع با نظر متخصص با ي ي انجام شد. * نسبت خطر     ** خطاي انحراف معيار   ***

 

 يسرراز هررر سرره روش برررآورد پارامترهررا در مرردل   در

 يگراار يمحرل جا  مپل رت، ينوص ا يفاکتورها يبرا ،يشک  دگ

 يهرا  مپل رت يدر بقراء ا  ياثرر مع رادار   مپل تيو قطر ا مپل تيا

و طرول   گارياثر عوامرل سر    که يمشاهده نشد. در حا  يدندان

( >05/0p) مع ادار بود ياز نظر آمار ها مپل تيبر بقاء ا مل تيا

 مپل رت ينرخ خطر شکسرت ا  يپارامتر کرديدر رو که يبه طور

 يگاريس ريبرابر افراد غ 11/5 دنديکش يم گاريکه س يدر افراد

و  EM تهيبررا ا گررور يپررارامتر مررهيبررود و در روش برررآورد ن

 هير بره ترت  يگاريافراد س ينرخ، برا نيا دهيتاوان يينما درست

برازش  يها بود. مدل يگاريس ريبرابر افراد غ  04/5و  69/4

شردند.   سره يمدل، مقا نيانتخاب بهتر يبرا AIC اريشده با مع

مقدار  دهيتاوان يينما با درست يپارامتر مهيروش برآورد ن يبرا

 .(4)جدول  مشاهده شد يتر که کهيآکائ

 های مختلف مخاطرات پایهبرای توزیع AICمقادیر معیار  .1شکل 
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های برآورد پارامترها در مقدار اطالع آکائیکه برای مقایسه روش .1جدول

 مدل شکنندگی

 AICمقدار  روش برآورد

 262/829 پارامتری

 EM 128/988نیمه پارامتری با الگلوریتم  

 762/920 نیمه پارامتری بادرستنمایی تاوانیده

 

 گيريبحث و نتيجه
ش مختلرف بررآورد   سره رو  سره يمطا عه ضمن مقا نيدر ا

عوامل موثر بر بقاء  يبه بررس يشک  دگ يها پارامترها در مدل

پرداختره   يج گر  نيکاشته شده در دهان مجروح يها مپل تيا

( نشران داد کره عوامرل    3)جدول  رهين د متغ يساز شد. مدل

 يفاکتورهرا  سرک يبه ع روان ر  مپل تيو طول ا دنيکش گاريس

روش  نين  در دهان ش اخته شدند. هه ها مپل تيموثر بر بقاء ا

 تهيدر برآورد پارامترها نسبت بره ا گرور   دهيتاوان يينما درست

EM داشت. يکرد بهتر عمل يپارامتر يها و روش 

 براً يتقر ريپارامترهرا مقراد   يمطا عه حاضر اگرنه بررا  در

 يپارامتر مهيروش ن يبرا AICدار دست آمد اما مق هب يکساني

 کردهرا يرو گرر ينسبت بره د  دهيتاوان يينما با استفاده از درست

 سهيدر مقا دهيتاوان يينما درست کرديدر رو جهيتر بود در نت که

از دست  يتر برآورد پارامترها، اطوعات که يها روش گريبا د

در  ياز طرفر  شرود  يمر  هير ارا يتر قيدق يو برآوردها رود يم

از  دهير تاوان يينمرا  بره روش درسرت   يبرآورد مردل شرک  دگ  

 يينما بلکه از خود درست شود، ياستفاده نم يجزئ يينما درست

 يروش را بررا  نير ا تروان  يمر  نيب رابرا  شرود  يمدل استفاده م

 يسانسور آگاه يحت ايو  يا سانسور فاصله ايسانسور از نپ 

اده، پرس از  تراوان د  يينمرا  کار برد. در روش درسرت  بخش به

برا   هيبره طرور مسرتق    ،يا هيحاشر  يينما دست آوردن درست هب

تراوان داده بررآورد    يا هيحاشر  يينمرا  کرردن درسرت   مهيماکز

با تکررار   EMکه در روش  يدر حا  ديآ يدست م هپارامترها ب

کره   ردير گ يمر  رتبرآورد پارامترها صو Mو  Eدو مرحله  نيب

روش  نيب رابرا  شود يم تهيا گور نيا ييدر همگرا يباع  ک د

 يترر  شيسرعت بر  يجهت دارا نيتاوان داده از ا يينما درست

 يبررا  EM تهي. در روش ا گرور باشرد  يدر برآورد پارامترها م

 ز،يشکسرت متمرا   يها به تعداد زمان هيبرآورد تابع مخاطره پا

با  هيپارامتر به طور مستق عدادت ني. که اشود يم فيپارامتر تعر

 يينمرا  اما در روش درست ابدي يم شيحجه نمونه افزا شيافزا

 .ابدي يکاهش م يريگ داده تعداد پارامترها به طور نشهتاوان 

در مرورد اسرتفاده از    يپزشرک  جامعه دنردان  شيدهه پ سه

مواجه  ديدندان با ترد يب مارانيدر درمان ب يدندان يها مپل تيا

 ،يمدت علم يامروزه پس از مطا عات گسترده و طوالن يبود و 

 يها روش يم اسه برا نيگزيبه ع وان جا يدندان يها مپل تيا

از  يخرا   زير ن ها رماند نياند. ا بته ا ش اخته شده نيشيدرمان پ

 مراران يرا در طررا درمران ب   يمختلف ليمشکوت نبوده و مسا

بره تعررداد   تروان  يمردنظر قرررار داشرت. از آن جملره مرر    دير با

از دسرت   يهرا  دنردان  يجهت بازسراز  ازيمورد ن يها مپل تيا

طرا پروترز از نظرر    ها، مپل تيا يريگرفته، محل م اسه قرار

 رور، قطرر و    يطول کرانت  گر،يد کيبه  ها مپل تينحوه اتصال ا

ج س سازنده پروتز و نحوه بهداشرت   ها، مپل تيطول م اسه ا

جهرت   مپل رت يا تير موفق ي يب شيدهان و دندان  اشاره کرد. پ

 مراران يتر از ب ممکن است که يمجروا ج گ مارانيب يبازساز

 يفاکتورهرا  ياثرگراار  لير باشرد کره بره د     ريپا نرمال امکان

بره مرواد مخردر،     اديروان، اعت صابمشکوت اع رينظ يگريد

کرره، بهداشررت نام اسرره،  يهمکررار ،يواقعرر ريررانتظررارات غ

 مارانيب نيدر ا تر شيکه باع  شکست ب کيمتابو  يها يماريب

 تير [ و پاکو30] که توسط مک درموت يا در مطا عه .باشد يم

شکسرت   نيب ي[ انجام شد مشابه مطا عه ما ارتباط مع ادار31]

 نير آن مشاهده نشد. هرر ن رد در ا   يريگ و محل قرار مپل تيا

نشان نداد اما همان د مطا عره   ياثر مع ادار مپل تيمطا عه قطر ا

قطرور خطرر   کوتراه و   يهرا  مپل رت ي[ اسرتفاده از ا 32] رنوارد

اسرتاندارد   زيبرا سرا   ييها مپل تينسبت به ا يتر شيشکست ب

شکست  زانيم نيتر شيمطا عه حاضر، ب جياساس نتا داشت. بر

 نيترر  درصد و که 5/7 زانيبه م متر يليم 5 -6 طرمربوط به ق

 3/3برابر برا   متر يليم 8/4تر از  که يشکست در قطرها زانيم

[ کره برر   33] و همکراران  يراسکايجيدرصد بود. در مطا عه م

 مپل تيا يشکست برا زانيانجام گرفت، م مپل تيا 3043 يرو
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 زانير درصرد، م  5/4 را برابرر برا   مترر  يلر يم 5از  شيبا قطر ب

متر را برابرر برا    يليم 75/3-5مربوط به قطر  مپل تيا کستش

برا قطرر    يهرا  مپل تيشکست مربوط به ا زانيو مدرصد  3/1

درصرد گرزارش کردنرد. در     8/1 برا را  برابرر   75/3تر از  که

 تير موفق زانير [ م34] که اتارد و ضارب انجام دادند يا مطا عه

و با قطرر   ددرص 6/91را برابر  متر يليم 75/3با قطر  مپل تيا

 نيشا نين  درصد گزارش کردند. هه 3/76را برابر  متر يليم 5

 5برا قطرر    مپل رت يبقراء ا  زانيکه م افت دي[ در35] و همکاران

ترر   که درصد 18با قطر معمول  مپل تيبا ا سهيدر مقا متر يليم

و  مپل رت يقطرر ا  شيها بر رابطره افرزا   گزارش نيبوده است. ا

با قطرر   ييها مپل تيبا ا سهيها در مقا خطر شکست آن شيافزا

 زانير که در مطا عه حاضرر هره م   يکردند به طور ديتاک يعاد

مورد  يدر همه برندها تر شيبا قطر ب ييها مپل تيشکست در ا

بود. رنروارد   تر شيمتوسط ب يها مپل تيبا ا سهيدر مقا يبررس

برا   ييهرا  مپل رت يدر مطا عه خود ع وان کرد که در استفاده از ا

 نيشود. ا يمطرا م Stress Shieldingبروز  نامکا تر شيقطر ب

 Modulus of Elasticityکه تفاوت  افتد ياتفاق م يزمان دهيپد

برا   ييها مپل تيباشد. در ا اديز گريد کيتماس با  دو جسه در

تفاوت با استخوان اطراف سبه کراهش تر ش    نيا تر شيقطر ب

. داس گرردد  ياسرتخوان مر   يآتروفر  جاديالزم به استخوان و ا

 مپل رت ينشان دادند که قطر ا 2006و همکاران در سال  سيون

[ و اسرتفاده از  36] دارد يبا شکست درمران ارتبراط مع رادار   

 شکست را به همراه دارد. نيتر که يمتر يليم 4 يها مپل تيا

نسبت  يتر که يکوتاه، نرخ بقا يها مپل تيمطا عه ا نيدر ا 

 لير د   کلرر ياستاندارد داشت د که ب ا به گفتره و  يها مپل تيبه ا

 ياسرتخوان در نرواح   تير فيبرودن ک  نييتواند به پرا  يامر م نيا

 فررت در   وسيو سرر graftانجررام  يو نررواح وريمرراگز يخلفرر

 [.37] جانبازان باشد

کررد   داشرت عمرل   يمطا عه در پ نيکه ا يا جهينت نيتر مهه

 گرر ينسربت بره د   دهير تاوان يينمرا  بهتر روش بررآورد درسرت  

در  تروان  يبود که مر  يشک  دگ يها برآورد در مدل يها روش

 مربوط به بقاء استفاده کرد.  يها داده ليتحل

مطا عه ناقص بودن اطوعرات   نيا يها تيجمله محدود از

در  يبود که عامرل مهمر   يگاريمصرف افراد س زانيدر مورد م

. رود يهرا بره شرمار مر     مپل تيبقاء ا يرو گاريس ريتاث يبررس

براال برودن درصرد سانسرور      ليپژوهش به د  نيدر ا نين  هه

بررآورد ع روان    يهرا  روش سهيکه مقا شود يم ش هاديپ يشدگ

 يکره درصرد سانسرور شردگ     يحا ت يبرا ق،يتحق نيدر ا شده

ه کاشت يها مپل تيبقاء ا نين  انجام شود. هه زين باشد يم نييپا

 .گردد يبررس زين افتهيشفا يها شده در دهان با استفاده از مدل

 

 تشكر و قدردانی
ارشرد   ينامه کارش اس انيپااز  يمقا ه حاصل کار بخش نيا

. باشد يم يبهشت ديشه يگاه علوم پزشکشندا يستيرشته آمارز

دانشکده  قاتيمرکز تحق ،يستيمحترم گروه آمار ز نياز مسئو 

 .گردد يم يتشکر و قدردان يپزشک دندان
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Introduction: Frailty models were utilized in survival models to take into account created heterogeneity 

and dependence between experimental units. Parametric and semi-parametric methods are considered for 

estimation of parameters in frailty models. In parametric frailty models, to frailty and baseline hazard, a 

parametric distribution is assumed, while the distribution for baseline hazard function is not considered in 

semi-parametric methods. Besides, the parameters using EM algorithm or penalized likelihood are 

estimated in the mentioned methods. The purpose of this study is the comparison of parametric and semi-

parametric methods in frailty models. 

Materials and Methods: Two hundred thirteen of the warfare victims that treated with dental implants 

during 2000 to 2010 were enrolled in this study. In order to investigation effective factors in survival of the 

dental implants placement, frailty models are fitted. Parameters are estimated using the three methods, 

parametric approach, semi- parametric using EM algorithm and Semi parametric using penalized 

likelihood. Statistical analysis was carried out using Frailtypack package in R software version 3.3.1.  

Results: Estimation of the semi parametric using penalized likelihood approach is contained a smaller 

magnitude of AIC as compared to parametric and semi-parametric approach of EM algorithm. Smoking and 

implant length are significant factors on survival implants (p<0.05).  

Conclusion: In survival analysis using frailty models made more valid results in order to consider 

depending between survival times of experimental units. The penalized likelihood method has a better fit in 

order to estimate parameters in the frailty models. 
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