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مقدمه

سراسر دنيا ،س رطان ري ه از جمل ه مه ت رين س رطانه اي

سرطان پس از بيماريهاي قلب ي-عروق ي اول ين عام

تشخيص داده شده ميباشد و به عووان يك ي از محتم ت رين

مرگ و مير در سراسر جهان ميباش د [ ]1و ب ه عو وان ي ک

علت مرگ و مير هاي ناشي از سرطان به ش مار م يرود [.]4

مشك سالمت عمومي در تمام جوامع مطرح ميباش د [ .]2در

سرطان ريه در ايران جز يكي از پوج س رطان ش ايع اس ت و

ايران نيز به عووان سومين عام مرگ و مير بعد از بيماريهاي

ميزان بروز آن روندي افزايشي دارد [ .]5دو نوع اصلي سرطان

قلبي-عروقي و حوادث ج ادهاي محس و م يش ود [ .]3در

ريه وجود دارد :سرطان ري ه س لول کوک ک و س رطان ري ه
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سلول غير کوکک .در صورتي که سرطاني ويژگيهاي ه ر دو

اص طالح سانسورش دگي در دادهه اي بق ا بس يار راي ج

نوع را داشته باشد به عووان يک کارس يووم س لول کوک ک و

ميباشد در برخي مواقع ،قب از پايان مطالع ه ،پيش امد م ورد

بزرگ (آميخت ه) ش واخته م يش ود .ح دود  85-90درص د

نظر براي برخي از بيماران رخ نميده د و ي ا بو ا ب ه دالي

سرطانهاي ريه تشخيص داده شده از نوع سرطان سلول غي ر

ديگري غير از بيماري مورد نظر ،از مطالعه خارج ميشوند لذا

کوکک هستود [ .]6حدود 12/4درصد موارد جدي د س رطان

زم ان دقي ق رخ داد پيش امد اي ن اف راد مش خص نيس ت.

تشخيص داده شده و 17/6درصد از مرگ و ميرهاي ناش ي از

سانسورشدگي به سه دستهي عمده تقسي م يش ود :سانس ور

سرطانها در جهان مربوط به سرطان ريه ميباشد [ .]7سرطان

شده از راس ت ،سانس ور ش ده از ک س ،سانس ور فاص لهاي.

ريه عمدتاً در افراد سالمود رخ ميدهد به طوري که تقريباً 70

سانسور شده از راست زماني رخ ميدهد که زمان دقيق رخداد

درصد از موارد تشخيص داده شده س رطان ري ه در س ن 65

پيشامد مورد نظر بزرگتر يا مساوي با زمان مشاهده شده بق ا

سال يا بيشتر و ک تر از  3درصد مبتاليان ک ت ر از  45س ال

ميباشد .در حالتي که زمان بقاي اف راد در س مت ک س دوره

سن دارند .شانس متوسط ابتالي مردان و زنان به سرطان ري ه

پيگيري ناتمام باشد سانسور شدگي کس به وقوع م يپيون دد.

در طول زندگي آنها به ترتيب برابر با  6/25و  7/14درص د

سانسور فاصلهاي از انواع پيچيده سانسورشدگي ميباشد و در

ميباشد [ .]6برخ ي عوام

محيط ي و رفت اري در اب تال ب ه

حالتي که زمان دقيق رخداد پيش امد مش خص نيس ت اتف ا

سرطان ريه نقش دارند اما مطالعات نشان ميدهود که ت اکوون

ميافتد [ .]11مدل خطرات متواسب کاکس متداولت رين روش

سيگار به عووان يكي از ريسک فاکتورهاي بسيار مه در ابتال

براي تجزيه و تحلي داده هاي بقاء در تحقيقات پزشكي جهت

به سرطان ريه بوده است [ .]5عالوه بر اين مواجهه ب ا برخ ي

بررسي توزيع بقاي بيماران سرطاني بر اساس گروهبوديه اي

ترکيبات صوعتي از جمله رادون ،آزبستوز ،امواج رادي و اکتي و

دموگرافيک و کليويكي ميباشد [ .]9،10اکثر محققين در حيطه

مث اورانيوم ،مواد شيميايي و معدني مث آرس ويک ،ترکيب ات

وج ود

ح اوي نيك

و ک روم ،ر ي

علوم پزشكي از مدل نيمه پارامتري ک اکس ب ه دلي

غ ذايي و ويت امينه ا ،س ابقه

فرضيات ک تر در اين مدل نسبت به مدلهاي پارامتري استفاده

خانوادگي سرطان ريه ،آلودگي هوا يا آاليو ده ه اي محيط ي،

مي کوود .اين مدل کاربرديترين ابزار مدلسازي در مطالع ات

مصرف ماري جوانا ،تغيي رات  DNAو ن در اف زايش خط ر

بقا محسو ميشود [ .]10،12که ب ر ف رم متواس ب ب ودن

ابتال به کارسيووم اوليه ريه موثر هستود [ .]6عالي سرطان ريه

خطرات مبتوي است و ممكن است در بيشتر دادهها اين فرم

پس از گذشت کودين سال بروز ميکوود و هم ين ام ر باع

برقرار نباشد و در برخي شرايط مدلهاي پارامتري ب ه جه ت

ميشود اين بيماري در مراح پيش رفته تش خيص داده ش ود

اينکه يک توزيع احتمال فرضي را براي زمانهاي بقاء در نظر

[ .]8يكي از مه ترين راهکارها جهت کوترل بيماري و ارزي ابي

ميگيرند تجزيه و تحلي قويتر و استوباط آماري دقي قت ري

روشهاي درماني ،تعيين ميزان بقاي بيماران سرطان ريه پ س

نسبت به زماني که هيچ توزيعي براي زمانه اي بق اء ن داري

از تشخيص و بررسي عوام موثر بر ميزان بقاي اي ن بيم اران

ارائه ميدهود [ .]13در مطالعهي ناردي نيكويي ب رازش م دل

ميباشد [ .]9روشه اي آم اري جه ت بررس ي توزي ع بق اء

خطرات متواسب کاکس و مدلهاي پارامتري بررسي ش د ک ه

بيماران سرطاني و اختالفهاي آن شام مدلهاي پارامتري و

نتايج نشان داد مدل پارامتري وايب از ساير مدلها بهت ر ب ود

ناپارامتري ميباشد .مدل خطرات متواسب کاکس به عووان يک

[ .]12در مطالعه قديمي و همك اران م دل ل ج لجس تيک ب ا

مدل نيمه پارامتري و مدلهاي زمان شكست شتابيده به عووان

شكوودگي و بدون شكوودگي از ساير مدله ا بهت ر ب ود [.]14

مدلهاي پارامتري دو مدل رگرسيوني براي بررس ي دادهه اي

عليزاده و همكاران نيك ويي ب رازش م دل خط رات متواس ب

سانسور راست ميباشود [.]10

کاکس و مدلهاي پارامتري را بررسي کردن د در اي ن مطالع ه
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کومش
مدل پ ارامتري در حال ت کو دمتغيره و ت کمتغي ره ک ارايي
باالتري نسبت به مدل ک اکس داش تود [ .]15م دل وايب

به

عووان يک مدل پارامتري بقا به دلي داشتن تابع بق اي نس بتاً

بيماران و ساير موابع به دست آمد و محرم انگي اطالع ات در
اين مطالعه حفظ شد.
براي بررسي اثر متغيرهاي مس تق ب ر روي زم ان بق اي

ساده و ه کوين س ادگي در محاس بات رياض ي در مق االت

بيماران از مدل خطرات متواسب کاکس و مدل پارامتري وايب

عموميت بيشتري دارد .اين مدل داراي اين ويژگي اس ت ک ه

استفاده شد .با فرم ايوكه  xمتغير مس تق اس ت ت ابع بق اي

اگر فرم مدل شكست شتابوده ( )AFTبرق رار باش د در اي ن

متواسب با مدل کاکس به صورت زير است:

صورت فرم مدل خطرات متواسب ( )PHنيز برقرار ميش ود
و بالعكس .اين ويژگي در مدل وايب

موحص ر ب هف رد اس ت

[ .]16،9مدل وايب ه کوين انعطافپذيري بيشتري نسبت ب ه
مدل نيمهپارامتري کاکس دارد [ .]17در مدل وايب مخاطرهها
ميتوانود افزايش ،کاهشي و يا ثابت باشود و اي ن بس تگي ب ه
مقدار پارامتر ش ك دارد [ .]9ه دف از اي ن مطالع ه بررس ي
عوام موثر بر بقاي بيماران سرطان ريه در استان مازندران با
استفاده از مدلهاي نيمهپارامتري کاکس و پ ارامتري وايب

و

مقايسه کارايي آنها ميباشد.

∫

م دل ک اکس عل يرغ

مح دوديته ايي ک ه دارد،

کاربرديترين مدل براي يافتن ارتب اط متغيره اي مس تق ب ا
متغير پاسخ بقا که از راست سانسور شدهاند .م دل پاي ه بق اي
وايب به صورت زير است:
]

[S(t;x, β)= exp

مدلهاي پارامتري مانود مدل وايب ب ه پ يشف رمه اي
بيشتري نياز دارند که اگر اين پيشفرمه ا رعاي ت ش وند،
نسبت به مدل کاکس کاراتر خواهود بود.
جهت بررسي فرضيه متواسب بودن خط رات ،ب راي م دل
کاکس از آزمون نيكويي برازش گ رامبچ و تريو

مواد و روشها
در اين مطالعه توصيفي-تحلي

]

[S(t;x)= exp

ک ه از ن وع ط ولي ب ود،

نمونهگيري به صورت در دسترس شام اطالعات  228بيم ار
مبتال به سرطان ريه است که بين سالهاي  1369تا  1370ب ه
مرکز ثبت سرطان باب مراجعه کردند و مشخصات فردي آنها
ثبت گرديد .بيماران به مدت  15سال از سال  1370تا 1385
مورد پيگيري قرار گرفتود .مشخصات فردي ،باليوي و زمان بقا
از طري ق پرون دهه اي بيم اران موج ود در مرک ز تحقيق ات
استخراج و جمعآوري شد .بيم اراني وارد مطالع ه ش دند ک ه
اطالعات مودرج در پروندهي آنها خوانا ب ود .مشخص هه اي
فردي که در اين مطالع ه م ورد بررس ي ق رار گرفت ه ش ام

و و ب راي

بررسي اين فرضيات در مدل پارامتري وايب کون تا ب هح ال
آزموني معرفي نشده است ،از روشهاي گرافيكي استفاده شد.
براي مقايسه کارآيي مدل ک اکس و وايب

از م ال آکائيك ه

( )Akaike Information Criteriaاس تفاده ش ده اس

تAIC .

معياري است که به وس يله آکائيك ه ( )1974پيش وهاد ش د و
هدف آن اندازهگيري نيكويي برازش مدل است [AIC .]18،17

معياري است که ميزان تعام ب ين پيچي دگي م دل و ب رازش
مواسب مدل را اندازهگيري ميکود و اندازه آن هر کقدر ک ت ر
باشد بهتر است .براي مدلهاي مورد استفاده در اي ن پ ژوهش
 AICاز فرمول زير محاسبه شده است:
)AIC= -2*log(likelihood) + 2*(p+k

جوسيت (زن ،مرد) ،سن در زمان تشخيص ،مح اقامت (شهر،

که  Pتعداد پارامترهاي موجود در مدل است و  Kض ريب

روستا) ،تحصيالت (باسواد ،بيسواد) ،استعمال دخانيات (بل ي،

ثابتي است که وابسته به نوع مدل به کار رفته ميباشد .که براي

خير) ،سابقه خانوادگي س رطان (بل ي ،خي ر) و اس تان مح

مدل وايب  K=2است [ .]18،11هر کقدر مقدار آکائيكه ک تر

زندگي (گلستان ،مازندران) بودند .اطالعات مرب وط ب ه بق اء

باشد کارآيي مدل بهتر است .تمامي تحلي ها با

بيماران نيز به صورت تلفوي ،پرسشنام ه ،مراجع ه ب ه مو ازل

انجام شد و سطح معويداري  0/0 5در نظر گرفته شد.

نرمافزار stata
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نتايج

ريه  6/2ماه به دست آم د .در ط ول دوره مطالع ه 92( 210

نمونه مورد مطالعه شام  228بيمار مبتال به س رطان ري ه

درصد) مرگ و مير رخ داده است که اين مي زان ب راي م ردان

ميباشد که از اين تع داد  56نف ر ( 24/6درص د) را زن ان و

 92درصد و براي زن ان  91درص د ب وده اس ت 18 .نف ر (8

 172نفر ( 75/4درصد) را مردان تشكي ميدهو د .ج دول 1

درصد) زنده ماندهاند و به عووان مش اهدات سانس ور ش ده از

مشخصات جمعيتشواختي نمونهه ا را ب ه تفكي ک جوس يت

راست در نظر گرفت ه ش دند .نت ايج آزم ون نيك ويي ب رازش

نشان ميدهد .در اي ن ج دول ارتب اط متغيره اي مس تق ب ا

گرامبچ و تريوو در جدول شماره 2نشان م يده د ک ه مق دار

جوسيت نمونه بررس ي ش د ک ه نت ايج نش ان داد ب ين س طح

احتمال براي هيچ يک از متغيرها معو يدار نش د ،ل ذا فرض يه

تحصيالت و جوسيت ارتباط معويداري وجود دارد (P-0/001

خطرات متواسب براي مدل کاکس برقرار بود .جه ت بررس ي
از ترس ي لگ اريت

< )valueبه طوري ک ه  64/3درص د از زن ان م ورد مطالع ه

فرضيه خطرات متواسب براي مدل وايب

باسواد بودند و اين در حالي است ک ه فق ط  33/7درص د از

خطر تجمعي در مقاب لگاريت زمان بقا استفاده ش د و نت ايج

مردان باسواد بودند .ميانگين (انحراف معيار) سوي بيماران مبتال

نشان داد براي همه متغيرهاي مستق  ،خطوط مربوط به ردهها

به سرطان ريه در زمان تشخيص  )13/51( 55/51سال ب ود

موازي ه ميباشود ،به عبارتي فرم متواسب ب ودن خط رات

ک ه در م ردان  )12/92( 55/44س ال و ب راي زن ان55/71

برقرار بود .جداول  3و 4نتايج حاص از برازش مدلهاي تک

( )15/32سال بوده است .ه کوين  56/6درصد از نمون ه ه ا

متغيري و کود متغيري را نشان ميده د .اي ن ج داول نش ان

ش هري و بقي ه روس تايي 78/5 ،درص د مازن دراني و 21/5

ميدهد که مقدار مال آکائيكه مدل کاکس ه در آناليز ت ک

درصد اه گلستان 65/8 ،درصد س ابقه خ انوادگي س رطان

متغيري و ه در آناليز کود متغيري بيش از  2برابر مق دار آن

ريه 71/1 ،درصد مصرفکوو ده دخاني ات و  86/8درص د از

در مدل وايب است که نشان از کاراتر بودن مدل وايب نس بت

آنها بومي بودند .شك  1نمودار بقا را به تفكيک اس تعمال و

به کاکس ميباشد .هر کود ميزان مخاطره در مدل وايب تقريباً

عدم استعمال دخانيات نشان ميدهد ،هم انگون ه ک ه از اي ن

مشابه نتايج بهدست آمده از مدل کاکس بود .نتايج حاص

از

نمودار مشاهده م يش ود مي زان بق اي گ روه ع دم اس تعمال

مدل وايب نشان ميدهد ه در آناليز ت ک متغي ري و ه

در

دخانيات ،اندکي بيشتر از گروه استعمالکوودگان است ولي ب ا

آناليز کود متغيري يک اختالف معويداري را در ب ين اف رادي

توجه به نتيجهي آزمون لج-رتبه اين اختالف معو يدار نب ود

که دخانيات مصرف ميکوود وجود دارد ( .)P-value<0/05در

(.)P-value =0/091

اين مدل مقدار نسبت خطر براي استعمال دخاني ات در آن اليز
تک متغيري ( 0/725کود متغيري  )0/713محاسبه ش د ک ه
نشان ميدهد زمان بقا براي استعمالکوودگان نسبت به کس اني
که دخانيات مصرف نميکوود  0/725برابر ک ت ر اس ت .ام ا
نتايج حاص از برازش مدل کاکس نه در آناليز تک متغيري نه
در آناليز کود متغيري اثر معويداري براي اس تعمال دخاني ات
نشان نداد .ه کوين هيچ يک از مدلها در آناليز تک متغي ري

شکل  .1نمودار بقای کاپالن-مایر بر اساس استعمال دخانیات

و کود متغيري اثر معويداري براي سن ،مح سكونت ،مي زان
تحصيالت ،نوع استان ،سابقه فاميلي سرطان ،وض عيت اقام ت

ميزان بقاي يک ،سه و پوج ساله بيماران نيز به ترتيب ،13
 8و  8درصد ميباشد .ميانه بقا براي بيماران مبتال به س رطان

نشان ندادند.
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جدول  .1توزیع فراوانی مشخصه های بیماران مبتال به سرطان ریه به تفکیک جنسیت
زن()n=65

کل بیماران ()n=222

P-value

(66/71)16/12

(66/61)11/61

0/295

مرد()n = 172
سن در زمان تشخیص(سال)

*(66/44 )12/91

0/120

محل سکونت
شهری

(91)64/1

(15)54/1

(129)65/5

روستایی

(79)46/9

(20)16/7

(99)41/4

مازندران

(117)79/7

(42)76/0

(179)72/6

گلستان

(16)20/1

(14)26/0

(49)21/6

وجود سابقه فامیلی سرطان

(114)55/1

(15)54/1

(160)56/2

0/452

استان

0/726
>0/001

میزان تحصیالت
باسواد
بی سواد

(62)11/7

(15)54/1

(94)41/2

(114)55/1

(20)16/7

(114)62/2

استعمال دخانیات
بله

(121)71/6

(19)59/5

(152)71/1

خیر

(49)22/6

(17)10/4

(55)22/9

0/729
0/211

وضعیت اقامت
بومی

(162)22/4

(45)22/1

(192)25/2

غیر بومی

(20)11/5

(10)17/9

(10)11/2

*برای متغیر کمی سن میانگین (انحراف معیار) و برای بقیه متغیرهای کیفی فراوانی (درصد) گزارش شد.
جدول  .2نتایج آزمون نیکویی برازش برای بررسی فرضیه مخاطرات متناسب متغیرهای مستقل
آماره ی کای دو

P-value

سن در زمان تشخیص

-0/051

0/79

0/17

محل سکونت

-0/022

1/71

0/21

استان

-0/091

1/91

0/15

سابقه فامیلی

-0/102

2/20

0/14

سطح تحصیالت

0/061

0/61

0/47

استعمال دخانیات

-0/061

0/51

0/41

وضعیت اقامت

0/004

0/00

0/961

ضریب همبستگی

*معنی دار درسطح 0/06
جدول  .1نتایج مدل کاکس ومدل پارامتریک وایبل درآنالیز تک متغیری بقای بیماران مبتال به سرطان ریه
کاکس
فاصله اطمینان %96

نسبت خطر

وایبل
AIC

فاصله اطمینان %96

نسبت خطر

AIC

سن در زمان تشخیص

()0/991-1/011

1/001

1919/212

()0/990-1/010

1

222/152

محل سکونت

()0/906-1/656

1/190

1912/022

()0/992-1/726

1/112

212/429

استان

()0/297-1/750

1/267

1912/776

()0/916-1/790

1/220

219/992

سابقه فامیلی

()0/574-1/122

0/296

1919/012

()0/546-1/115

0/265

221/029

سطح تحصیالت

()0/701-1/216

0/921

1919/297

()0/770-1/112

1/011

222/151

استعمال دخانیات

()0/659-1/046

0/771

1915/711

()0/616-0/922

*

0/726

217/577

وضعیت اقامت

()0/752-1/711

1/141

1919/129

()0/720-1/760

1/152

221/679

*معنی دار درسطح 0/06

نگار قاسمي و همكاران

...

جدول  .4نتایج مدل کاکس و مدل پارامتری وایبل درآنالیز چند متغیری بقای بیماران مبتال به سرطان ریه
وایبل

کاکس
AIC

فاصله اطمینان %96

نسبت خطر

سن در زمان تشخیص

()0/991-1/015

1/004

()0/929-1/014

محل سکونت

()0/221-1/647

1/129

()0/927-1/744

1/272

استان

()0/711-1/691

1/054

()0/541-1/466

0/952

سابقه فامیلی

()0/574-1/199

0/299

()0/549-1/164

0/255

سطح تحصیالت

()0/702-1/152

0/920

()0/751-1/420

1/051

استعمال دخانیات

()0/652-1/054

0/771

()0/616-0/921

*

وضعیت اقامت

()0/702-1/590

1/094

()0/720-1/712

1/110

1946/264

فاصله اطمینان %96

نسبت خطر
1/002

AIC

224/924

0/711

*معنیدار درسطح 0/06

بحث و نتيجهگيري
سرطان ريه بيشترين ميزان مرگ و مير را در مقايس ه ب ا

پيشفرمهاي مدل کاکس را بررسي ک ردهان د [ .]22برق رار
نبودن فرضيات مدل ک اکس نت ايج قاب

اعتم ادي نخواهو د

سرطان سيوه ،پروستات و ساير سرطان هاي کودگان ه دارد ،و

داشت .در کوين وضعيتي مدلهاي پ ارامتري مختلف ي ک ون

به علت شانس پايين زنده ماندن از مه ترين و کشودهترين نوع

وايب و لج نرمال ميتوانود مدل هاي جايگزين مواس بت ري

سرطان ها محسو ميشود .به ط وري ک ه توه ا 13درص د از

باشود .اين مدلها بدون نياز به فرض يات خط رات متواس ب و

مبتاليان به س رطان ري ه پ وج س ال پ س از تش خيص زن ده

مدل را بر اساس فرم يک توزيع خاص ب راي متغي ر زم ان

ميمانود [ .]20،19متاسفانه کودين س ال ط ول م يکش د ت ا

برازش ميدهود .هدف از اين مطالعه بررسي مقايس هاي م دل

نشانه هاي سرطان ريه خود را بروز دهود .لذا در بيشتر مواقع

کاکس و مدل وايب به عووان يک م دل پ ارامتري در تحلي

اين بيماري در مراح پيشرفته تشخيص داده م يش ود ،يعو ي

بقاي بيماران مبتال به سرطان ريه بود و براي مقايسه مدلها از

زماني که درمان تا حد زيادي بياث ر ش ده اس ت [ .]8ب ديهي

مال آکائيكه استفاده ش د .نت ايج مطالع ه حاض ر نش ان داد

است شواخت و بررسي عوام موثر ب ر اف زايش ط ول عم ر

مصرف دخانيات به عووان يک عام خطر تاثيرگذار (يا عام

بيماران پس از تشخيص و شواخت اوليه بيماريشان ،ضروري

پيشگوييکوودهي) م رگ در بيم اران مب تال ب ه س رطان ري ه

به نظر ميرسد .مدل خطرات متواسب ک اکس مت داولت رين و

ميباشد به اين مفهوم که بيماراني که دخانيات مصرف ميکوو د

کاربرديترين ابزار جهت مدلسازي در مطالعات بقاء ميباش د

در معرم خطر مرگ بيشتري که ناش ي از بيم اري س رطان

[ .]12پژوهشگران حوزهي پزشكي اغلب تماي دارن د جه ت

ريه است ،ميباشود .اين يافتهها با نتايج بس ياري از مطالع ات

تبيين و تحلي اثر متغيرهاي توضيحي بر بقاي بيماران از مدل

در اين زميوه همخواني دارد [ .]27-23با وجود اينک ه متغي ر

خطرات متواسب کاکس به جاي مدله اي پ ارامتري اس تفاده

جوسيت يكي از فاکتورهاي تاثيرگ ذار در بق ا م يباش د ام ا

کوود [ .]21هوگام بهکارگيري مدل کاکس بايس تي مفروض ات

مطالعه ما تاثير اين فاکتور را نشان نداد .نت ايج مطالع ه م ا ب ا

اساسي مدل بررسي گردد .مدل کاکس فرم ميکود تغيي رات

نتايج زهي ر و همك اران همخ واني داش ت [ .]28ام ا برخ ي

تابع خطر در سطوح متغيرهاي مس تق متواس ب و مس تق از

مطالعات بقا براي زنان را ب يشت ر از م ردان گ زارش کردن د

زمان است [ .]17بر اس اس مطالع ه سيس تماتيک ک ه توس ط

[ .]30،29ه کوين نتايج اين تحقيق نشان داد با وجود اينک ه

آلتمن و همكاران روي ورنالهاي سرطان انجام ش د توه ا 5

فرضيه خطرات متواسب در مورد دادههاي مورد مطالعه برقرار

درصد از همه مطالعاتي که از م دل ک اکس اس تفاده ک ردهان د

بود ،مدل وايب به عووان يک مدل پارامتري با توجه به معي ار
آکائيكه و بررسي نم ودار مان دهه ا ،ک اراتر از م دل ک اکس
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ميباشد .نتايج حاص با نتايج ساير مطالعات که مدل وايب را

پارامترهاي براورد شده از مقدار صفر دور باشود اين م دله ا

کاراتر از مدل کاکس برآورد کردهاند همسو ميباشد .در مطالعه

کارايي باالتري نسبت به م دل ک اکس خواهو د داش ت [.]35

روشوي و همكاران که به بررسي رويكردهاي پ ارامتري ،نيم ه

بردبرن و همكاران به بررسي کفايت انواع مدلهاي پارامتري و

پارامتري و ناپارامتري پرداخته شد نتايج نشان داد ب ر اس اس

مدل خطرات متواسب کاکس از طريق ماندهها و مال آکائيكه

مال آکائيكه مدل وايب برازش دقيقتري نسبت به مدل نيم ه

پرداختود .در اين مطالعه که بر روي دادهه اي س رطان ري ه و

پارامتري کاکس و رويكرد ناپارامتري کاپالن-ماير نش ان داد.

تخمدان انجام شد مدل گاماي تعمي يافته به عو وان ک اراترين

اگرک ه در اي ن بررس ي نس بت مخ اطره در م دل ک اکس و

مدل معرفي شد [ .]36اربه ،فريرا و نونزآنتون در ي ک مطالع ه

مدلهاي پارامتري تقريباً مشابه بود و نتايج حاص از رويكرد

شبيهسازي مدل رگرسيون کاکس و مدل زمان شكست شتابيده

ناپارامتري کاپالن-ماير تا حد زيادي ش بيه ب ه رويكرده اي

را مقايسه کردند آنها از روشي که توسط استوت پيشوهاد شده

پارامتري و نيمه پارامتري بود .ه کوين مطالعه روش وي نش ان

بود و براي برازش مدلهاي رگرسيون خطي با سانسور راست

داد مدلهاي پارامتري اين قابليت را دارند که در بررسيه ايي

به کار ميرود استفاده کردند .نتايج مطالع ه نش ان داد ک ه در

که موارد سانسور شده نسبتاً ک باشد ،نتايج بهتري نس بت ب ه

حالتي که ف رم خط رات متواس ب برق رار اس ت و ک ه در

مدل کاکس ارائه دهود [ .]31در مطالعه حاضر نيز با توجه ب ه

وضعيتي که اين فرم برقرار نيست مدلهاي لج نرمال و لج

درصد نسبتاً پايين موارد سانس ور نت ايج ب ا مطالع ه روش وي

لجستيک و مدل استوت از م دل رگرس يون ک اکس کاراترن د

همخواني دارد .در مطالع ه پورحس يوقلي و همك اران ک ه ب ه

[ .]37ناردي و همكاران نيكويي برازش مدل خطرات متواسب

مقايسه رگرسيون کاکس و مدلهاي پ ارامتري پرداخت ه ش د

کاکس و مدلهاي پارامتري را بر روي که ار مطالع ه ب اليوي

نتايج حاص نشان داد مدل کاکس و مدل نمايي در آناليز کود

بررسي کردند .اي ن مطالع ه ک ه ب ر اس اس ب اقيمان دهه اي

متغيره نتايج مشابه داشتود .اگرکه يک مدل مشخص به عووان

مارتيوگ  ،باقيماندههاي موزون اس ونفيلد و ب اقيمان دهه اي

کاراترين مدل در آناليز کود متغيره به دست نيام د ام ا نت ايج

انحراف از نرمال انجام شد ،مدل وايب بر اساس معي ار مي زان

نشان داد در ميان مدله اي پ ارامتري ب رازش داده ش ده ب ه

تغييرات پارامتر براورد شده از ساير م دله ا ب رازش بهت ري

دادههاي مورد مطالعه مدل لج نرمال ميتواند به عو وان م دل

داشت [ .]41-12،38يكي از محدوديتهاي اين مطالعه ع دم

جايگزين رگرسيون کاکس در تحلي بقاي بيم اران مب تال ب ه

ثبت اطالعات مربوط به متغيرهاي باليوي از جمله نوع سرطان

سرطان معده به کار رود [ .]32در مطالعه ق ديمي و همك اران

ريه ،مرحله بيماري و  ...توسط مرکز ثبت سرطان باب و ع دم

با توجه به رد شدن فرم خطرات متواس ب و ني ز مقايس ات

دسترسي به پروندههاي پزشكي بيماران بود .نظ ر ب ه اي نک ه

انجام شده در مورد دادههاي مورد مطالعه مدل لج لجس تيک

اهمي ت بعض ي از فاکتوره اي تاثيرگ ذار ب ر بيم اري هو وز

در

ناشواخته است ،شواسايي و اندازهگيري اين عوام ني ز گ اهي

تعيين عوام موثر بر پيشآگهي بيماران مبتال به سرطان م ري

غير ممكن است ،از طرفي لحاظ نكردن اي ن عوام

ري س ک

معرفي شد [ .]33يزدان ي و همك اران ب ه مقايس ه م دله اي

ناشواخته بين زمانهاي بقا وابستگي ايجاد ميکود ل ذا توص يه

پارامتري با استفاده از معيار آکائيكه پرداختود .در اين مطالع ه

ميشود جهت تبيين اثرات اين عوام ناش واخته از م دله اي

که بر روي بيماران مبتال ب ه س رطان مع ده انج ام ش د م دل

شكوودگي در تحلي بقا استفاده شود.

به عووان مدل جايگزين براي مدله اي ک اکس ي ا وايب

پارامتري وايب از کارايي باالتري نسبت به مدلهاي نم ايي و

زماني که فرضيه خطرات متواسب برقرار است بدون ش ک

گاما توسعهيافته برخوردار بود [ .]34اکس در مقاله خود بي ان

محققين تماي دارند از مدل خط رات متواس ب ک اکس ب راي

م يکو د در ص ورتي ک ه در م دله اي پ ارامتري ض رايب

تحلي دادههاي بقا استفاده کوود اما در بعضي ش رايط ازجمل ه
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در بررسيهايي که موارد سانسور شده نسبتاً ک

پارامتري وايب اين قابليت را دارد که نتايج بهتري نس بت ب ه
 با توجه به نت ايجي ک ه از اي ن مطالع ه.مدل کاکس ارائه دهد
حاص ميشود ميتوان گفت استفاده از مدل پ ارامتري وايب
سبب شواسايي ريسک فاکتورهاي مه و تاثيرگ ذار ب ر بق اي
 اي ن،بيماران شده که شواسايي اين عوام در بيماران سرطاني
مزي ت را خواه د داش ت ک ه بت واني از پيش رفت بيم اري
. جلوگيري کرده و زمان بقاي بيماران را افزايش دهي

تشكر و قدردانی
از تمام کساني که در اين مطالعه ب ا م ا همك اري کردن د
.تشكر و قدراني مي شود
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Introduction: The lung cancer is the third cause of death and also one of the five common cancers in
Iran. In this study, the efficiency of semi-parametric Cox models and Weibull parametric models in order to
evaluate the effective factors of survival time of patients with lung cancer were investigated.
Materials and Methods: This study was a prospective-cohort study in which the total number of 228
patients with lung cancer followed up from 1991-2007 and necessary information such as age at the time of
diagnosis, gender, place of residence, education, residence status smoking, family history of cancer,
province were collected from Babol cancer registry center. Then, these added to Cox and Weibull models
as demographic factors. Akaike information criterion (AIC) was used to compare the efficiency of
competing models.
Results: In this study, 75% of cases were men and only 8% of patients survived until the end of the
study. The 1, 3, and 5- year survival rates were 13, 8 and 8% respectively. Among the factors studied in the
Weibull model, the effect of smoking on survival time was significant (p<0.05) but none of them were
significant in the Cox model (p>0.05). However, AIC suggested higher efficiency for parametric Weibull
model.
Conclusion: In spite of the importance of the Cox model is as a more common method by researchers,
this study showed that the Weibull model is more efficient in survival data analysis. According to the
results of this study smoking prevention is necessary to increase the longevity of patients with lung cancer.
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