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استخدام نموذج انحدار كوكس ) (Cox - Regressionألوقات بقاء
المرضى المصابٌن بمرض سرطان الدماغ فً العراق
أ.م.د .رعد فاضل حسن
Raad.stat@yahoo.com

الجامعة المستنصرٌة  -كلٌة االدارة واالقتصاد  -قسم االحصاء
م .عائدة هادي صالح
Aida.stat@yahoo.com

الجامعة المستنصرٌة  -كلٌة االدارة واالقتصاد  -قسم االحصاء
المستخلص :
البٌانات المستخدمة فً هذا البحث ،تم الحصول علٌها من مستشفى الشٌخ زاٌد
للطوارئ فً بؽداد ،تضمنت ( ) 565مصابا بمرض سرطان الدماغ للفترة (-0252
.)0250
استخدمنا نموذج انحدار كوكس ) (Cox – Regressionكأفضل نموذج
لتحلٌل البٌانات ،وقمنا بتقدٌر معلمات النموذج بطرٌقة االمكان األعظم الجزئٌة
) ،(Partial Likelihoodثم اختبار المتؽٌرات بواسطة اختبار والد )،(Wald Test
حٌث تبٌن أن متؽٌر (نوع المعالجة) هو المتؽٌر المعنوي المؤثر فً زمن البقاء.
واستخدمنا اختبار نسبة االمكان األعظم ) ،(Likelihood Ratio Testوتبٌن
لنا أن النموذج الذي ٌحتوي على متؽٌر (نوع المعالجة) هو النموذج األكثر مالئمة
لبٌانات هذا البحث.
الكلمات الرئٌسٌة :نموذج انحدار كوكس ,المعولٌة.
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 .1المـقـدمـة :
أن تحلٌل بٌانات البقاء )ٌ (Survival analysisمثل دراسة توزٌع متؽٌر أوقات
الحٌاة ،وهذا ٌعنً دراسة الوقت المنقضً مابٌن وقوع حدث البداٌة )(Start event
مثل (الوالدة ،بداٌة المعالجة ،وقت تشخٌص المرض ،أو بداٌة متابعة حالة ماكنة
معٌنة) ،حتى وقوع حدث النهاٌة ) (Terminal eventمثل (الموت ،انقضاء فترة
العالج ،الشفاء ،أو فشل الماكنة) ،عند ذلك فأن بٌانات البقاء تكون مختلطة )(mixture
أما بٌانات كاملة والتً تشٌر الى وقوع حدث النهاٌة )(Terminal event occurred
للحالة المتابعة ،أو بٌانات ؼٌر كاملة ) ،(Censored data occurredوتعنً عدم
وقوع حدث النهاٌة ) (Terminal event not occurredعند انتهاء فترة المالحظة.
ومن قٌم بٌانات البقاء فأن المحلل االحصائً ٌصوغ توزٌع البقاء والذي ٌمكننا من
االجابة على خصائص البقاء مثل فترة وزمن البقاء المتوقع للظاهرة المالحظة باالضافة
الى حساب المؤشرات االحصائٌة ومنها متوسط وقت البقاء لحٌن وقوع الحدث
) (MTTFودالة الفشل (االخفاق) ).h(t
لذلك فأن تحلٌل البقاء )ٌ (Survival analysisعود الى تحلٌل الوقت المنقضً
) ،(elapsed timerفمتؽٌر االستجابة عبارة عن الوقت البٌنً مابٌن بداٌة الحدث
ونهاٌته حٌث أن وقت نهاٌة الحدث أما أن ٌكون وقت وقوع الحدث تحت الدراسة مثل
الوفاة أوالفشل أو نهاٌة متابعة المفردة  .أن دراسة متؽٌر االوقات المنقضٌة ٌمتلك
خاصٌتٌن األولى أن الطرق االحصائٌة التقلٌدٌة مثل اختبار ) (tوتحلٌل التباٌن ونماذج
االنحدار تكون ؼٌر مالئمة للتحلٌل ألن كل األوقات المنقضٌة تكون موجبة االلتواء أي
أن أؼلب البٌانات تتركز فً الجانب األٌمن من التوزٌع  .وأن الطرق االحصائٌة تتطلب
بٌانات تتوزع توزٌع طبٌعً وهذا ؼٌر متوفر قً بٌانات البقاء ،والثانٌة التً تالزم
بٌانات البقاء ،أن هذه البٌانات ؼٌر كاملة ) (Censordعند وقوع حدث النهاٌة وهً
على عدة أنواع مختلفة ،وعندما ٌنصب االهتمام على دراسة متؽٌر الوفاة ،العمر ،فترة
االختبار وكذلك متؽٌر وقت السبات لمرض معٌن فأن وقت البقاء )(Survival time
ٌح سب بعد أن تم تشخٌص الحالة كتشخٌص مرٌض بمرض معٌن مثل السرطان وتحت
الظروؾ الطبٌعٌة للعالج ،ومن بٌن الطرق االحصائٌة والتً تهتم بدراسة العالقة مابٌن
متؽٌر االستجابة المتمثل بوقت البقاء ومجموعة من المتؽٌرات التوضٌحٌة متمثل فً
نموذج انحدار متعدد ،ولسوء الحظ وبسبب الطبٌعة الخاصة لبٌانات البقاء فأن نموذج
االنحدار الٌكون مالئم حٌث أن بٌانات البقاء تحتوي على بٌانات ؼٌر كاملة
) (Censored dataوبعدة أنواع ،باالضافة الى أن توزٌع أوقات البقاء ؼالبا ً ماٌكون
عالً االلتواء ) .(High Skewedأن هاتٌن المشكلتٌن تكون ؼٌر مقبولتان وبالتالً
الٌمكن استخدام نماذج االنحدار المتعدد ،عند ذلك تم اقتراح عدة طرق للدراسة إال أن
أشهر وأنسب طرٌقة لبناء نماذج انحدار لبٌانات البقاء تتمثل فً نموذج انحدار االخفاق
المناسب ) (The proportional hazard regressionوالذي وضع من قبل (Cox
.)1972
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 .2أنواع وخواص بٌانات البقاء :
توجد عدة أنواع من البٌانات ؼٌر الكاملة ) (Censored Dataتظهر عند تحلٌل
بٌانات البقاء وتتمثل فً االنواع التالٌة:
 )1المشاهدة الفاشلة التامة )(Complete or Failed Observation
المشاهدة المخفقة أو الفاشلة هً تلك المشاهدة أو الوحدة والتً ٌكون وقت
وقوع الحدث قد تم قٌاسه بصورة مؤكدة قبل انتهاء فترة المالحظة ووقوع حدثها  ،مثال
ذلك موت فأر التجارب تحت الدراسة لتأثٌر مرض معٌن أو توقؾ الماكنة وعطلها قبل
انتهاء فترة المالحظة.
 )2البٌانات غٌر الكاملة ٌمٌنا )(Right Censored Data
أن البٌانات ؼٌر الكاملة ٌمٌنا ً تزودنا بالحد األدنى لوقت الفشل (االخفاق) الحقٌقً،
وٌعرؾ بأنه وقت الفشل الواقع (أو الذي سٌقع) عند نقطة زمنٌة وبعد تحدٌد فترة زمنٌة
للمالحظة ،وأن البٌانات ؼٌر الكاملة ٌمٌنا َ ََ تحدث عندما تنتهً الفترة الزمنٌة المحددة
للمالحظة قبل أن تخفق كل عناصر المشاهدات وتفشل ،كذلك تحدث هذه البٌانات ؼٌر
الكاملة ٌمٌنا َ عندما ٌكون االخفاق أو الفشل بسبب حدث ؼٌر الحدث تحت الدراسة (مثل
عطل ماكنة نتٌجة انقطاع التٌار الكهربائً).
 )3البٌانات غٌر الكاملة ٌسارا )(Left Censored Data
أن المشاهدات ؼٌر الكاملة ٌساراَ تزودنا بالحد األعلى لوقت الفشل الحقٌقً  ،وحٌث
أن وقت الفشل ٌحدث عند نقطة زمنٌة قبل الفترة الزمنٌة المحددة للفشل عند ذلك فأن
فشل البٌانات ٌساراَ ٌحدث عندما ٌكون فحص االحفاق للوحدات الٌتم إال بعد مرور فترة
زمنٌة من بداٌة المتابعة وعندما تفشل الوحدة فأننا النعرؾ بالضبط متى سوؾ تفشل.
 )4فترة البٌانات غٌر الكاملة )(Internal Censored Observation
فترة البٌانات ؼٌر الكاملة هً تلك الفترة والتً فٌها نعلم أن االخفاق (الفشل)
سٌحدث بٌن وقتٌن ولكن ال نعلم بالضبط وقت حدث االخفاق داخل الفترة المعنٌة
 ta ≤ tf ≤ tbهذا النوع من البٌانات ٌدعى أٌضا َ ) (Readout Dataوأنها تؤشر فً
الحاالت التً عندها تكون الوحدات تفحص بصورة دورٌة.
والجدول رقم (ٌ )5مثل أنواع البٌانات لدراسة البقاء لتجربة حدث بداٌة فترة مالحظة لها
عند الزمن  Tb =15ولعدد ( )02مفردة وأن نهاٌة فترة المالحظة عن الفترة الزمنٌة
 .Te =152اال أن حدوث ( ) 4حاالت فشل قبل بداٌة فترة المالحظة وهذا ما ٌطلق علٌه
) (Left Censored Dataو ) (5حاالت فشل فً الفترات
) (144.8,120.4,100,33.7,15.4وبذلك فهً تدعى (Complete or Failed
) Observationوبانتهاء فترة المالحظة  Te =152نجد أن ) (11وحدة لم تفشل
ضمن فترة المالحظة وهً بذلك ).(Right Censored Data
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جدول رقم ( )1لتمثٌل بٌانات البقاء
Count
Left Censored Data

4

Censored

Time

Left

T < 15

1

15.4

1

33.7

1

100

1

120.4

1

144.8

 T=0بداية الفترة

وقت بداية مالحظة

Right Censored
Data

55
Right

T > 150

العطالت بعد مرور 55
ساعة على التجربة

وقت انتهاء مالحظة

العطالت بعد مرور 552
ساعة على التجربة

 .3هـدف البحـث :
بناء انموذج انحدار كوكس ) (Cox Regressionألوقات بقاء المرضى المصابٌن
بمرض سرطان الدماغ فً العراق من عالقتها بمتؽٌرات العمر والجنس والمهنة
والمنطقة وطرٌ قة العالج ألجل التوصل الى معدل الخطورة لهذا المرض وتحدٌد قابلٌة
تطوره.

 .4الجانب النظري :
أن وصؾ العالقة مابٌن معدل المخاطرة ) (Hazard Rateومجموعة من
المتؽٌرات التوضٌحٌة ٌمكن أن ٌتم بنموذج انحدار بالصٌؽة:
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p

)in[h(T )]  in[h0 (T )]    i xi ……………………… (1
i 1

أو بالصٌؽة:

)in[inS (T ; x)]  x  inh0 (T ) …………..(2
وهو نموذج انحدار كوكس ) ، (Cox Regressionحٌث ٌتم تقدٌر متجه المعالم  βمن
خالل دالة االمكان الجزئٌة ).(Partial Likelihood Function
أن )ٌ h0(Tمثل ) (Baseline Hazard Rateعندما تكون المتؽٌرات التوضٌحٌة
' xمساوٌة للصفر أو أن ٌوصؾ النموذج بداللة ) (Relative Riskبالصٌؽة:
P
 h(T ) 
in 
 h (T ) 
)    i xi …………………..………….(3
I 1
 0

وهووو نموووذج ال ٌحتوووي علووى معلمووة حوود القطووع ) (Intercept Termحٌووث تصووبه هووذه
المعلمة جزء من ) .h(Tأما دالة ) (Hazard Functionتعرؾ بالصٌؽة:
) f (T
h(T ) 
) S (T
وأن دالووة االخفوواق التراكمٌووة ) (Cumulative Hazard Functionتمثوول المجموووع
التراكموووووووووً لمعووووووووودل المخووووووووواطرة مووووووووون الوقوووووووووت  2الوووووووووى الفتووووووووورة الزمنٌوووووووووة T
T

وتوصؾ ])  h(u )du  in[ S (T

H (T ) 

0

ان النموذج ( )3ال ٌحتوي الجانب األٌمون منوه علوى زمون الفشول  Tبول علوى المتؽٌورات
التوضووٌحٌة  Xiأمووا الجانووب األٌسوور فٌمثوول دالووة نسووبٌة ولهووذا توودعى (Proportional
) Hazardsوأنووه باكمكووان اسووتخدام الرتووب ) (Ranksلوقووت الفشوول  Tiألجوول تقوودٌر
معالم النموذج .
أموووا دالوووة المخووواطرة التراكمٌوووة تحوووت فووورض نمووووذج (Proportional Hazard
)  Regression Modelوبوجود المتؽٌرات التوضٌحٌة  xفأنها توصوؾ بالعالقوة:
p

)H (T , x)  H 0 (T ). exp(   i xi ). ………………………….….(4
i 1
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ومووون المالحوووظ أن وقوووت البقووواء  Tموصووووؾ بالعالقوووة ) H0(Tوعووودم وجووووده ضووومن
p

) (exp   i xi
i 1

وبنفس االسلوب فأن دالة البقاء التراكمٌة توصؾ:

p

)S (T , x)  S 0 (T ). exp(   i xi ) ……………………………(5
i 1

أن المعالم  βiتشٌر الى مقدار تؽٌر لوؼارٌتم معودل المخواطرة عنودما  xiتوزداد بمقودار
وحدة واحدة مع مالحظة أن القٌمة الموجبة للمعلمة  βiتشوٌر الوى أن زٌوادة قٌموة المتؽٌور
التوضٌحً بمقدار وحدة واحدة ٌؤدي الى زٌادة دالة المخاطرة وأن الحالوة تحوت الدراسوة
تذهب نحو األسوأ  ،أما القٌموة السوالبة للمعلموة تشوٌر الوى أنوه بزٌوادة المتؽٌور التوضوٌحً
بمقدار وحدة واحدة فأن المخاطرة تتناقص وأن الحالة تحت الدراسة توذهب نحوو األحسون
.
أما نسبة الخطورة ) (Risk Ratioوحٌوث أنهوا نسوبة الوى دالتوً فشول ) (Hazardوالتوً
تختلوؾ فوً قٌموة المتؽٌور التوضوٌحٌة  xiالوذي ٌوزداد بمقودار وحودة واحودة فوأن (Risk
) Ratioتوصؾ بالعالقة :

)h(T / xi  a  1
 e i
)h(T / xi  a

أن تقدٌر المعالم من خالل طرٌقة االمكان األعظم ٌتم من خالل تعرٌؾ العالقة :
p

)GR   exp(  xir  i ) ……………………………..(6
i 1

rR

وحٌوووث أن حووول طرٌقوووة االمكوووان األعظوووم ٌوجووود مووون خوووالل طرٌقوووة نٌووووتن – رافسوووون
) (Newton-Raphsonوالتً تتطلوب المشوتقات الجزئٌوة األولوى والثانٌوة لدالوة االمكوان
األعظم ) L(βوبتعرٌؾ:

) L( 
 j

Vj 


H jRt 


  (  x jd )  (mt .
)) ……………….(7
GRt 
t 1 
 dDt

M

أما عناصر مصفوفة المعلومات ) (Information Matrixفأنها توصؾ بالصٌؽة:
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) …….………….….………(8



H jRt .H kRt
 A jkRt 
GRt
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M

mt
t 1 GRt

I jk  

حٌث أن مكونات هذه المعادالت توصؾ:
p

) A jkR   x jr . xkr . exp(  xir  i
rR

i 1

وأن
p

) H jR   x jr . . exp(  xir  i
rR

i 1

 t = 1,2,3, ….., M, Ttتمثوول أوقووات الفشوول (الوفوواة) وهووً مشوواهدات مراقبووة
). (Censored Observation
 Diعبوووارة عووون مجموعوووة الوفٌوووات والتوووً حووودثت عنووود الوووزمن ( Ttموووع افتوووراض أن
 k, d = 1,2,…, mtتمثل أدلة الى عناصر المجموعة .)Dt
 Rtمجموعووة كوول المفووردات والتووً تكووون معرضووة لخطوور الفشوول قبوول الفتوورة الزمنٌووة Tt
وهووً توودعى بمجموعووة الخطوور ) (Set Riskوهووً تحتوووي علووى المفووردات التووً فشوولت
(توقفووت) عنوود الووزمن  Ttباكضووافة الووى العناصوور ؼٌوور الكاملووة ) (Censoredأو التووً
فشلت عند وقت متأخر من . Tt
بوافتراض أن  r =1,2,……, ntدلٌول ٌشوٌر الوى عناصور  X, Rtمجموعوة مكونوة مون
 Pموون المتؽٌوورات التوضووٌحٌة وهووذه المتؽٌوورات لهووا أدلووة بو  j,iوكووذلك  kوأن قووٌم هووذه
المتؽٌوورات عنوود وقووت الفشوول  Tdتعوورؾ بداللووة هووذه المتؽٌوورات ،x1d, x2d,……. xpd
وبصورة عامة فأن معالم معادلة االنحدار  β1,β2,…….βpوالتوً نرؼوب فوً تقودٌرها
وبعد إعداد هذه المكونات فأن طرٌقة نٌوتن – رافسون تصبه مالئمة وتستخدم العالقة :

)ˆ ( k 1)  ˆ ( k )  HE ( k )  U ( k ) …………………….……...(9
1

حٌث أن :
ˆ متجه المعالم المقدرة وأن  HEو

U

عبوارة عون مصوفوفة المشوتقة الثانٌوة ومتجوه

المشتقة األولى على التوالً لداللة االمكان األعظم ) . L( 
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 .5الجانب التطبٌقً :
تم الحصول على البٌانات المستخدمة فً هوذا البحوث مون مستشوفى الشوٌخ زاٌود للطووارئ
فً بؽداد ،حٌث تم سحب عٌنة عشوائٌة حجمها ( )565مرٌضوا ً مصوابا ً بسورطان الودماغ
للفترة من (.)0250-0252
متغٌرات البحث :
لقد حددت متؽٌرات البحث بالعوامل التً لها الدور األساس فً تحدٌد خطورة المرض
وهً كاآلتً :
زمن البقاء ) (Survival Time) : (STوهو زمن بقاء المرضى المصابٌن بمرض
سرطان الدماغ حتى الوفاة أو الفقدان.
متؽٌر الحالة ) (Statusأي حالة خروج المرٌض من المستشفى وصنفت الى :
 : 5تمثل حالة الوفاة ).(Event
 : 2تمثل حالة المراقبة ).(Censored
ٌ : X1مثل عمر المرٌض بالسنٌن ) (Ageعند اصابته بالمرض.
ٌ : X2مثل جنس المرٌض ) (Sexوصنؾ الى:
 : 5إذا كان المصاب ذكراَ ). (Male
 : 0إذا كان المصاب أنثى ).(Female
ٌ : X3مثل المهنة ) (Occupationوصنفت الى:
 : 5موظؾ.
 : 0كاسب.
 : 3متقاعد.
 : 4ربة بٌت.
 : 5طفل.
 : 6طالب.
ٌ : X4مثل منطقة السكن (المحافظة) ) (Provinceوصنفت الى:
 : 5بؽداد .
 : 0المحافظات الوسطى (دٌالى  ،األنبار  ،صالح الدٌن).
 : 3المحافظات الجنوبٌة (بابل ،واسط ،النجؾ ،كربالء ،مٌسان ،الدٌوانٌة ،المثنى،
الناصرٌة ،البصرة).
 : 4المحافظات الشمالٌة (دهوك ،الموصل ،أربٌل ،السلٌمانٌة ،كركوك).
 : X5نوع المعالجة ) (Treatment Typeوصنؾ الى:
 : 5عملٌة جراحة.
 : 0عالج كٌمٌائً.

مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم
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التحلٌل االحصائً لبٌانات العٌنة :
تم تحلٌل بٌانات عٌنة الدراسة وحصلنا على النتائج التالٌة:
جدول ( )2أعداد المصابٌن بالمرض حسب الفئات العمرٌة
الفئات العمرٌة
الوفٌات
المجموع المراقبون
نسبة االصابة
4
35
39
23.64 %
أقل من  05سنة
6
64
72
42.40 %
-05أقل من 52
4
50
56
33.94 %
 52سنة فأكثر
54
555
565
100 %
المجموع
أن أكثر المصابٌن هم من الفئة العمرٌة ( 05الى أقل من  ،)52تبلػ نسبتهم )(42.42 %
تلٌها الفئة العمرٌة ( 52سنة فأكثر) حٌث تبلػ نسبتهم ) .(33.94 %أما الفئة العمرٌة
(أقل من  05سنة) تبلػ نسبة االصابة ) .(23.64 %وأن نسبة الوفٌات متساوٌة فً
الفئتٌن (أقل من  05سنة) و( 52سنة فأكثر) ،بٌنما ترتفع نسبة الوفٌات فً الفئة ( 05الى
أقل من  52سنة).
جدول ( )3أعداد المصابٌن حسب الجنس
الجنس
الوفٌات
المجموع المراقبون
نسبة االصابة
6
85
87
%73.05
ذكور
8
72
78
%07.74
أناث
54
555
565
100 %
المجموع
ووضه جدول ( )3أن نسبة االصابة عند الذكور هً أكبر من نسبة االصابة عند
اكناث ،وأن نسبة الوفٌات عند األناث هً أكبر من نسبة الوفٌات عند الذكور .وبتصنٌؾ
اعداد المصابٌن حسب المهنة وكما وضحت فً جدول (.)4
جدول ( )4أعداد المصابٌن حسب المهنة
الوفٌات
المجموع المراقبون
نسبة االصابة
0
08
09
%58.71
3
47
52
%3230.
0
8
52
6.06 %
5
46
55
%9530.
56
56
%729.
3
6
9
%55.4
54
555
565
100 %

مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم
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نجد أن نسبة االصابة بالمرض عند مهنة ربة البٌت والكاسب متساوٌة تقرٌبا ً وتبلػ
على التوالً ) (30.91%و ) ،(30.30%بٌنما نسبة االصابة عند الموظفٌن تبلػ
) ،(17.58%ونسبة االصابة عند األطفال تبلػ ) ،(9.70%ثم تلٌها نسبة االصابة عند
المتقاعدٌن ) ،(6.06 %وأخٌراً نسبة االصابة عند الطالب ) .(5.45%وبذلك فأن
تعرض ربة البٌت والكاسب لالصابة بالمرض تمثل أكبر النسب .أما التصنٌؾ حسب
منطقة السكن والتً وضحت فً جدول (.)5
جدول ( )5أعداد المصابٌن حسب منطقة السكن
المحافظة
المراقبون الوفٌات
المجموع
نسبة االصابة
9
94
523
%4062.
بؽداد
3
02
03
%9413.
المحافظات الوسطى
0
36
38
%23.32
المحافظات الجنوبٌة
5
5
%50.6
المحافظات الشمالٌة
54
555
565
100 %
المجموع
نجد أن نسبة االصابة فً محافظة بؽداد لوحدها ) ،(62.42 %بٌنما تبلػ نسبة
االصابة فً المحافظات الوسطى ) ،(13.94 %وتبلػ نسبة االصابة فً المحافظات
الجنوبٌة ) ،(23.03 %ونسبة االصابة فً المحافظات الشمالٌة ) .(0.61 %أما
التصنٌؾ حسب نوع العالج وكما وضه فً جدول (.)6
جدول ( )6أعداد المصابٌن حسب نوع العالج
نوع المعالجة
الوفٌات
المجموع المراقبون
نسبة االصابة
5
55
56
%9433.
عملٌة جراحٌة
53
96
529
%2666.
عالج كٌمٌائً
54
555
565
100 %
المجموع
نجد أن نسبة المصابٌن الذٌن ٌعالجون كٌمٌائٌا ً ) ،(66.06 %بٌنما نسبة المصابون
الذٌن ٌخضعون الى عملٌات جراحٌة ) ،(33.94 %وأن أكبر نسبة من الوفٌات هم من
الذٌن ٌعالجون بمعالجة كٌمٌائٌة ،مما ٌثبت فشل العالج الكٌمٌائً باالضافة الى ضعؾ
الخبرة العلمٌة للتداخل الجراحً لمعالجة المرض.
تقدٌر انموذج  Coxلالنحدار:
أوالا  :تقدٌر معلمات اإلنموذج :
أن أنموذج كوكس ٌ Coxفترض دالة الخطورة للمرضى المصوابٌن بسورطان الودماغ
موورتبط بتووأثر خمسووة متؽٌوورات وهووً عموور الموورٌض عنوود االصووابة  ،جوونس الموورٌض،
مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم

04

)ISSN (1681-6870

م.د .رعد فاضل  ,م .عائدة هادي

استخدام نموذج انحدار كوكس )... (Cox-Regression

العدد 2014 / 34

المهنووة التووً ٌزاولهووا الموورٌض ،المنطقووة (المحافظووة) التووً ٌسووكن فٌهووا الموورٌض ،ونوووع
المعالجة ،على وقت البقاء ) (Survival Timeوالتً تأخذ الصٌؽة التالٌة:

)h(T )  h0 (T ) exp(  x
حٌث أن :
) ٌ : h(Tمثل دالة المخاطرة لألنموذج.
)  : h0 (Tدالوووة المخوووواطرة األساسوووٌة للمرضووووى المصوووابٌن بسوووورطان الووودماغ عنوووودما

0

.x

ٌ : مثل متجه لمعلمات انموذج االنحدار .
ٌ : xمثل متجه للمتؽٌرات التوضٌحٌة المصاحبة للمرضى قٌد الدراسة.
وباسوووتخدام البرنوووامج االحصوووائً  SPSSتوووم تقووودٌر معوووالم نمووووذج انحووودار )(Cox
بطرٌقوة االمكوان األعظوم الجزئٌوة ) ،(Partial Likelihoodوباسوتخدام طرٌقوة نٌووتن
رافسون حسب المعادلة ). (9
والجدول (ٌ )7عرض نتائج تقدٌر أنموذج كوكس لالنحدار.

)Exp(B
1.012
1.235
1.341
.751
8.566

جدول ( )7نتائج تقدٌر إنموذج انحدار )(Cox
B
SE
Wald
d.f Sig.
.010
.018
.432
1
.511
.055
.735
.083
1
.774
.293
.282
1.079
1
.299
-.287
.386
.552
1
.457
2.258 1.063
4.517
1
.034

العمر
الجنس
المهنة
المحافظة
المعالجة

أن قٌم اختبار )ٌ (Waldمثل قٌم اختبار الى معلمات االنموذج  ،وٌظهر مون خوالل
قٌم العمود أن متؽٌر نوع المعالجة هو المتؽٌر المعنووي الوحٌود فوً الدراسوة  ،وذلوك مون
خالل مقارنة قٌم اختبوار ) (Waldموع قٌموة  x2بدرجوة حرٌوة واحودة ،ومسوتون معنوٌوة
) ، (0.05نالحظ أن قٌموة إحصواءه ) (Waldلمتؽٌور نووع المعالجوة هوو ) (4.517وهوً
أكبر من القٌمة الجدولٌة والتً قٌمتها مساوٌة الوى ) .(3.84أو أن تقوارن القوٌم فوً عموود
) (Sig.والتً تبلػ قٌمتها ) (0.034وهً أقل مون ) ،(0.05وهوذا ٌودل علوى معنوٌوة هوذه
االحصاءة ،لذلك ٌمكن إعتبار هوذا المتؽٌور (نووع المعالجوة) متؽٌور معنووي فوً الدراسوة،
ومووؤثر فووً زموون البقوواء للمرضووى المصووابٌن بسوورطان الوودماغ حسووب البٌانووات التووً تووم
الحصول علٌها فً هذه الدراسوة .وبموا أن قٌموة المعلموة ) (2.258وهوً موجبوة االشوارة
فووأن زٌووادة المتؽٌوور التوضووٌحً بمقوودار وحوودة واحوودة  ،والتووً تعنووً االنتقووال موون العووالج
مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم
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الكٌمٌوائً الوى العووالج الجراحوً سووؾ ٌووؤدي الوى زٌوادة المخوواطرة ،وأن حالوة الموورٌض
تتجه نحو السوء بمقدار ل ). exp( 2.258
ثانٌا ا  :تقدٌر الدالة التجمٌعٌة لمعدل المخاطرة األساس إلنموذج )(Cox
باالعتموواد علووى المعادلووة ) ،(1تووم تقوودٌر قووٌم معوودل المخوواطرة األسوواس ،حٌووث تووم
الحصول على النتائج اآلتٌة:
جدول ( )8تقدٌر الدالة التجمٌعٌة لمعدل المخاطرة االساسٌة إلنموذج )(Cox
Baseline
At mean of covariates
Time
Cum
Survival
SE
Cum Hazard
Hazard
2.000
.000
.988
.008
.012
4.000
.000
.979
.011
.021
5.000
.000
.974
.013
.027
9.000
.001
.963
.019
.038
10.000
.001
.940
.027
.062
11.000
.001
.927
.032
.076
18.000
.002
..888
.052
.119
20.000
.003
.847
.067
.166
26.000
.004
.777
.095
.252
27.000
.006
.696
.119
.362
من خالل الجدول ( )8نالحظ أن احتمالٌة البقاء حتى (ٌ )58وما ً تبلػ ) (0.888مع
خطورة تراكمٌة تصل الى ) (0.119إال أنه عنود (ٌ )06وموا ً فوأن احتموال البقواء تونخفض
بصورة أسٌة حٌث تبلػ ) (0.777موع زٌوادة أسوٌة مطوردة فوً الخطوورة التراكمٌوة حٌوث
تبلػ ) (0.252وبنسبة تبلػ ) (100%عن خطوورة الفتورة ( )58وتعنوً بوذلك أن خطوورة
المرض تتضاعؾ مابٌن الفتورة الزمنٌوة )ٌ (26-18وموا ً حٌوث تصول الخطوورة التراكمٌوة
الى الثلث وبمقدار ) (0.362عنود الفتورة الزمنٌوة ( )07وهوذه الخطوورة تشوٌر الوى سولوك
الووورم وتفاقمووه عنوود العووالج الكٌمٌووائً وفووً مرحلووة أولٌووة موون العووالج وبعوود موورور ()07
ٌوما ً.
اختبار معنوٌة المتغٌرات الداخلة فً اإلنموذج :
بعد تقدٌر معلمات اكنموذج البد من التعرؾ على أي مون هوذه المتؽٌورات معنوٌوة،
والتووً ٌجووب أن تبقووى فووً األنموووذج ،وأي منهووا ؼٌوور معنوٌووة والتووً ٌجووب أن تحووذؾ موون
مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم
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األنموذج ،وهذا االختبار ٌتم بواسوطة طرٌقوة ) ،(Backwardوباكعتمواد علوى احصواءة
) ،(Waldحٌث حصلنا على النتائج التالٌة كما فً الجدول اآلتً:
جدول ( )9نتائج اختبار ) (Backwardللمتغٌرات المؤثرة فً وقت البقاء
B
SE
Wald d.f Sig.
)Exp(b
Step 1
0
.01
.018
.432
1
.511
1.012
العمر
055. 5.73 .083 1 .774
1.235
الجنس
093. 80.2 1.079 1 .299
1.341
المهنة
.751
 87-.2 .386 .552 1 .457المحافظة
9.566
 0582. 1.063 4.517 1 .034المعالجة
STEP 2
.013 .017 .517 1 .472
1.013
العمر
.343 .221 2.400 1 .121
1.409
المهنة
-.273
.383
.508
1
.476
.761
المحافظة
9.220
 2.221 1.054 4.442 1 .035المعالجة
Step 3
.011 .017 .414 1 .520
1.011
العمر
.313 .220 2.024 1 .155
1.367
المهنة
9.415
 2.242 1.058 4.493 1 .034المعالجة
Step 4
.229 .170 1.816 1 .178
1.257
المهنة
9.878
 2.290 1.055 4.710 1 .030المعالجة
Step 5
12.120
 2.495 1.043 5.717 1 .017المعالجة
وبمقارنة قٌم العمود ) (Waldمع القٌم الجدولٌة ،او تتم المقارنة موع عموود )(Sig.
مع مستون معنوٌة ) ،(0.05نالحظ ما ٌلً:
 فً الخطووة األولوى ٌترشوه متؽٌور (نووع المعالجوة) للودخول فوً االنمووذج ،وأن
بقٌووة المتؽٌوورات ؼٌوور معنوٌووة أي لووٌس لهووا تووأثٌر فووً وقووت البقوواء ،وأن متؽٌوور
(الجنس) له أقل تأثٌر فً وقت البقاء وٌترشه للحذؾ.
 فً الخطوة الثانٌة بعد أن حذؾ متؽٌر (الجنس) من األنموذج ،نرن مرة أخورن
أن متؽٌوور (نوووع المعالجووة) هووو المتؽٌوور المووؤثر فووً وقووت البقوواء ،وأن متؽٌوور
(المحافظة التً ٌسكن بها المصاب) هو أقل تأثٌراً بالنسبة لوقوت البقواء وٌترشوه
للحذؾ.
 فووً الخطوووة الثالثووة بعوود أن ح وذؾ متؽٌوور (المحافظووة) موون األنموووذج ،نوورن أن
متؽٌر نوع المعالجة هو المتؽٌر المؤثر فً وقت البقاء ،وأن متؽٌر (العمور) هوو
أقل تأثٌراَ بالنسبة لوقت البقاء وٌترشه للحذؾ.
 فً الخطوة الرابعة بعد أن حذؾ متؽٌر (العمور) مون األنمووذج ،نورن أن متؽٌور
(نوع المعالجة) هو المتؽٌر المؤثر فً وقت البقاء ،وأن متؽٌر (المهنة) هوو أقول
تأثٌراَ بالنسبة لوقت البقاء وٌترشه للحذؾ.
مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم
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 فً الخطوة الخامسة بعد أن حذؾ متؽٌر (المهنة) من األنموذج ،نرن أن متؽٌور
(نوع المعالجة) هو المتؽٌر الوحٌد المؤثرعلى وقت البقاء ،وأن بقٌوة المتؽٌورات
لٌس لها تأثٌر ،لذلك فأن متؽٌور (نووع المعالجوة سووؾ ٌبقوى فوً األنمووذج ،وأن
بقٌووة المتؽٌوورات سوووؾ تحووذؾ موون األنموووذج ،وبووذلك ٌكووون اكنموووذج المختووزل
كاآلتً :

Y  h0 (t ) exp( 2.495) X 5
) h(t / X 1 , X 2 , X 3 , X 4 , X 5
 (2.495) X 5
) h0 (t

Y  Ln

تحدٌد افضل إنموذج :
ٌمكوون تحدٌوود اكنموو وذج األفضوول للدراسووة موون خووالل اختبووار نسووبة دالووة االمكووان
) (Likelihood Ratio Testباستخدام المعادلة
L 
LR  2 Log  M   2 LogL0  2 LogLM
 L0 
حٌث أن :
 : L0دالووة االمكووان األعظووم عنوودما تكووون دالووة المخوواطرة األساسووٌة فقووط موجووودة فووً
االنموذج.
 : LMدالة االمكان األعظم عند وجود ) (Mمن المتؽٌرات داخل االنموذج.
وأن نتٌجة احصاءة االختبار لها تتووزع حسوب توزٌوع مربوع كواي بدرجوة حرٌوة مسواوٌة
الى عدد المعلمات الموجودة داخل االنموذج.

Tab.

Sig.

d.f

11.07
9.49
7.82
5.99
3.84

.039
.020
.010
.004
.003

5
4
3
2
1

جدول ( )11نتائج اختبار أفضل إنموذج
-2Log
-2Log
LR.
Likelihood Likelihood
Chi)(L0
)(LM
Square
965.311
100.134
11.730
113.961
100.218
11.652
113.961
100.762
11.414
113.961
101.168
11.197
113.961
102.955
9.125
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ٌالحظ أن االنمووذج الوذي ٌحتووي علوى جمٌوع المتؽٌورات هوو أقول معنوٌوة مون بوٌن
النماذج األخرن ،وذلك من خالل مقارنة قٌم عمود ) (LR.Chi-Squareمع قٌمة مربوع
كوواي الجدولٌووة ،أو موون خووالل مقارنووة عمووود ) (Sig.مووع مسووتون معنوٌووة ) ،(0.05وموون
خالله نرن أن اكنموذج الذي ٌحتوي على متؽٌر (نوع المعالجة) هو األكثور معنوٌوة مون
بٌن تلك النماذج.
اختبار قوة اإلنموذج :
ٌوتم اختبوار قووة األنمووذج بواسوطة ) (Cox & Snell R Squareباكعتمواد علوى
المعادلة :
2/ N

L 
 1  0 
 LM 

2
CS

R

وقد تم الحصول على النتائج التالٌة كما فً الجدول اآلتً:
جدول ( )11اختبار قوة اإلنموذج
-2Log
Cox & Snell
R2
Step 1
534.210
0.624
Step 5
955.010
0.711
من خوالل الجودول ( )55نالحوظ مقودار التحسون ،حٌوث أن االنمووذج الكلوً الوذي ٌحتووي
2
( RCS
علوى ( )5متؽٌوورات فووً دالوة االمكووان األعظووم قٌموة )
2
االنموووذج الووذي ٌحتوووي علووى متؽٌوور نوووع العووالج قٌمووة )  ( RCSلووه تسوواوي )، 0.711
2
فبذلك تكون قٌموة )  ( RCSلألنمووذج الثوانً هوً األكثور وبالتوالً ٌكوون االنمووذج الثوانً

لووه تسوواوي ) ،(0.624أمووا

هو األفضل.
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شكل ( )1لدالة البقاء عند متوسط المتغٌرات التوضٌحٌة
أن دالة البقاء ومون عالقتهوا بنووع العوالج ،وعنود الفتورة ( )7تكوون مسوتقرة إال أنهوا
تبدأ فً التناقص التدرٌجً بصورة قلٌلة حتوى الفتورة الزمنٌوة ( )52ثوم تسوتقر داللوة علوى
استقرار المرض حتى الفترة ( )58ثم تتناقص بصورة متزاٌدة وأسرع حتى الفتورة ()59
مع استقرار جزئً حتى الفترة ( )05ثم تنحدر بصورة متسوارعة جوداً داللوة علوى دخوول
المرض الى حالة االنتشار الواسع.
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شكل ( )2الحتمالٌة عدم البقاء بداللة متوسط المتغٌرات التوضٌحٌة
سلوك الشكل ( )0معاكس الوى سولوك دالوة البقواء ،ألنهوا مكملوة لوه حٌوث أن انتشوار
المرض ٌكون بصورة واسعة بعد فترة (ٌ )05وم ،وعند الفترة ( )07تصل احتمالٌة عودم
البقاء الى ).(0.362
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شكل ( )3دالة االخفاق بداللة متوسط المتغٌرات التوضٌحٌة
شكل ( )3دالة الخطورة أو الفشل بداللة متوسوط المتؽٌورات التوضوٌحٌة  ،حٌوث أن
احتمال الفشل ومووت المورٌض ٌوزداد بعود الفتورة ( )07وبصوورة متسوارعة وأسوٌة وأكود
ذلك الشكل (. )4
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شكل ( )4لقٌاس ) (LMLبداللة متوسط المتغٌرات التوضٌحٌة

 .6االستنتاجات والتوصٌات :
االستنتاجات :
 .1من خالل الجدول (ٌ )0تبٌن لنا أن أكثور المصوابٌن بمورض سورطان الودماغ هوم
من الفئة العمرٌة ( -05أقل من  ،)52حٌث بلؽت نسبتهم ).(42.42%
ٌ .2وضووه لنووا الجوودول ( )3أن أكثوور المصووابٌن بموورض سوورطان الوودماغ هووم موون
الذكور وبلؽت نسبتهم ).(52.73%
 .3أن نوع العالج الذي ٌعطى للمرٌض ٌختلؾ باختالؾ مرحلة المورض لوذلك فوً
حالة وصول المورض الوى مرحلوة متقدموة ٌسوتخدم العوالج الكٌمٌوائً ،لوذلك فوأن
أكثوور حوواالة الوفوواة هووم موون الووذٌن ٌعووالجون بووالعالج الكٌمٌووائً ،وبلؽووت نسووبتهم
).(92.86%
 .4موون خووالل نتووائج اختبووار ) (Backward Stepwiseظهوور لنووا أن متؽٌوور نوووع
العالج هو المتؽٌر الوحٌد المؤثر فً وقت البقاء ،ومرشوه للبقواء فوً االنمووذج،
بٌنما لم تظهر المتؽٌرات األخرن أي تأثٌر معنوي على وقت البقاء.
 .5العامل المؤثر األساسً لمرضى سرطان الدماغ هوو نووع العوالج المسوتخدم فوً
معالجة المرٌض حٌث أن انموذج  Coxللبقاء ٌوصؾ
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) h(t / X 1 , X 2 , X 3 , X 4 , X 5
 (2.495) X 5
) h0 (t
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Y  Ln

 .6أقصوووى فتووورة بقووواء للمووورٌض (ٌ )07ومووواً ،حٌوووث ٌصووول عنووودها احتموووال البقووواء
) (0.362ثووم بعوود ذلووك تسوووء الحالووة بصووورة متسووارعة جووداً داللووة علووى انتشووار
المرض.
 .7حٌث أن أكثر من ) (66%من المرضوى ٌخضوعون الوى العوالج الكٌمٌوائً ،فوأن
ذلك ٌدل على انخفاض مستون التداخل الجراحوً لعوالج المورض ٌصواحبه ذلوك
استخدام العالج الكٌمٌائً والذي ٌؤدي الى تفاقم المرض.
 .8العووالج الكٌمٌووائً ٌسووكن الموورض لفتوورة وجٌووزة بعوودها ٌعوواود الموورض فعالٌتووه
وبصورة مطردة ومتزاٌدة بعد كل فترة عالج.
التوصٌات :
 .1استخدام وبنواء نمواذج ) (Coxعلوى مسوتون المحافظوات لتحدٌود سولوك المورض
بصورة دقٌقة ،ووفق حالة كل محافظة.
 .2التوصوٌة بتطوووٌر ومواكبووة طورق العووالج األخوورن ال أن تبودأ بووالعالج بعوود تفوواقم
المرض.
 .3نوصً بإجراء أبحاث أخرن شاملة ٌتم إعداد البٌانات لها بدقة ولمودة التقول عون
ثالثة سنوات وباستخدام انموذج  Coxلمعرفوة أهوم العوامول الموؤثرة فوً أوقوات
البقاء ألمراض السرطانات المختلفة.
 .4نوصوووً بوضوووع الكووووادر االحصوووائٌة المتخصصوووة فوووً المستشوووفٌات والمراكوووز
الصووحٌة ،لتسووجٌل البٌانووات بالشووكل الصووحٌه ،ألن البٌانووات هووً األسوواس فووً
الدراسات والبحوث.
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Using Cox Regression Model in Survival Time for
Brain Cancer Patients in Iraq
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Abstract: The data which is used in this research was
taken from sha'kh zaied emergency hospital in Baghdad,
includes (165) patients that infected by brain cancer disease
during (2010 – 2012).
We used Cox – Regression model as the best model
to analysis data, we estimated model's parameter by using
(Partial Likelihood) method, and then test the model's
parameter by using (Wald Test), and the result shown that
the variable (Treatment Type) has the significal effect on
survival time.
And we used (Likelihood Ratio Test), it was shown that
the model which contains the variable (Treatment Type) is
much more appropriate for the data of this research.
Keywords: Cox Regression, Reliability
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