
  
  

  سير تاريخی روشهای تحليل بقاء
توسعه يافت و ويژگی های کاربردی خويش را نشان داد مبتنی "         اولين ديدگاههای تئوريک برای تحليل بقاء که سريعا

آنها در .  ارائه شد۱۹۵۸ در سال  ٢ماير  و ١کاپالنکه توسط " جدول طول عمر " است بر روش های کالسيک موسوم به 
 با توجه به داده های ناتمام موجود در مطالعات بقاء، روشی ناپارامتری را برای برآورد احتماالت بقاء ارائه بررسی خويش

 .نمودند

، نه تنها از ۱۹۶۵  بود که در سال ٣ اسوردراپازجمله اين افراد. مورد توجه ساير آمارشناسان قرار گرفت" اين روشها سريعا   
 اولين بار ضعف های اين روش را نيز مطرح نموده و استفاده از مدلهای مبتنی بر فرآيندهای اين روش استفاده نمود بلکه برای

او اعالم کرد افراد در طول زندگی خويش تا مرگ از مراحل مختلفی از سطوح سالمتی عبور می . تصادفی را پيشنهاد نمود
 عمر افراد از دنباله ای از فرآيند های تصادفی نمايند، که زمان توقف هر فرد در هر سطح از سالمتی تصادفی بوده و طول

 . تشکيل شده است

 طی مقاله معروف خود ايده هايي را درمورد استفاده از فرآيندهای تصادفی ۱۹۶۹  نيز در سال ٤هوئم،  اسوردراپ     به دنبال
  .را اعالم نمود " ٥جير مارکفزن" او برای اولين بار امکان استفاده از فرآيندهای . در مدلهای تحليل بقاء مطرح نمود

 پرداخت ماير _ کاپالنهم به توسعة مدل  " ٧تابع مخاطره"، با ارائه مباحث تئوريک خود در مورد ۱۹۶۹  در سال ٦نلسون    اما 
ن او با تئوريزه نمود. و هم باعث شد که برای مدتی بحث استفاده از فرآيندهای تصادفی در مطالعات بقاء به حاشيه رانده شود

اهميت کار او . ارتباطات بين توابع بقاء و مخاطره، محاسبه احتماالت بقاء در زمانهای مختلفی از عمر را امکان پذير نمود
  . آنجايي بود که نقش ناتمام بودن برخی از داده ها را در مدل نشان داد و اثر چنين داده هايي را در مدل لحاظ نمود

 استفاده نلسون  سخن گفت، و در اين مسير از روش ٩لين بار در مورد رقابت جويي مخاطرات  در مقاله ای برای او٨آلتشالر    
البته او در اين تحقيق که براساس داده های حاصل از يک مطالعه تجربی بر روی حيوانات بود، توجه چندانی به داده . نمود

  .های ناتمام نداشت
 خود برآوردگری را برای تابع مخاطره ارائه نمود که بعدها به برآوردگر  در پايان نامه فوق ليسانس١٠آلن، ۱۹۷۲    در سال 

نشان داده شد که اين برآوردگر برای زمانهای بزرگتر از بزرگترين زمان مشاهده شده " بعدا.  معروف شد " آلن _ نلسون"
ند مقدار بقاء صفر شده و اگر ناتمام در نظر گرفته  تمام موارد با مرگ روبرو شوmaxtچندان مناسب نيست، زيرا اگر در 

  .شوند تابع بقاء قابل محاسبه نخواهد بود
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از جملة آنها چگونگی .     در اين سال ها اقدامات گسترده ای نيز در زمينه استفاده از روش های ناپارامتری صورت گرفت
.   ارائه شد١١گهان های شامل داده های ناتمام است، که توسط برای مقايسه داده" آزمون ويلکاکسون تعميم يافته " استفاده از 

 نيز کاربرد مدل های ناپارامتری را در تحليل بقاء با کاربست آنها در تعيين طول عمر مبتاليان به بيماری سرطان نشان ١٢منتل
تی شرح داد و راه هايي برای رفع ، نيز ضرورت استفاده از مدل های ناپارامتری را در تحليل بقاء در مقاالافرونهمچنين .  داد

 آلن _ نلسونبويژه، او برای رفع مشکالت موجود در کاربرد برآوردگر . مشکالت موجود در مطالعات بقاء ارائه نمود
  نيز روشی را برای مقايسه ١٣برسلو.    پيشنهاداتی ارائه کرد، هرچند نتيجة کاربرد اين پيشنهاد نيز بروز اريبي منفی خواهد بود

 " واليس _ کروسکال" نمونه مختلف که الگوی ناتمامی داده ها در آنها متفاوت است را براساس تعميم آزمون kل عمر طو
  ارائه نمود، و نشان داد که کاربرد چنين روشهايي بطور ١٥  پيشنهاداتی برای کاربرد مدلهای تغيير ناپذير١٤پتو.  ارائه نمود

  .مجانبی کارا خواهند بود
، مدل رگرسيونی که بعدها بنام خود او معروف شد را ارائه نمود، که تمامی ايده های مطرح شده تا کاکسسالها     در همين 

با کاربرد اين مدل رگرسيونی امکان بررسی اثر متغيرهای مختلف بر طول عمر . آن زمان را تحت الشعاع خويش قرار داد
ائه شده بودند تنها اين امکان را فراهم می ساختند که طول عمر در دو ار" مدلهای مختلفی که قبال. بطور همزمان فراهم گرديد

 به محققين اجازه داد که اثر چند متغير را همزمان بر طول عمر کاکسيا بيش از دو گروه مقايسه شوند، اما مدل رگرسيونی 
بنای پيش فرضهاي مختلفی از جمله مدل مذکور نيز بر م. بررسی کرده و اثر داده های ناتمام نيز در اين مدل ِاعمال می شد

x(h( برابر است با حاصلضرب ميزان مخاطرة پايه Zميزان مخاطرات شرطی هر فرد با بردار متغيرهای مستقل "اين که    و 0
C)(تابعی نامنفی از متغيرهای مستقل به نام  C)(ده برای راحتی تابع   پيشنهاد کرکاکساستوار گرديده، و حتی " ⋅  را نمايي ⋅

اين مدل چندی بعد توسط خود او توسعه يافت و چگونگی برآورد ضرائب مدل رگرسيونی با روشهای .   درنظر بگيريم
 و  بررسی اثر متغيرهای کمی وکيفیکاکسدر مدل توسعه يافته .    تشريح گرديد١٦دقيقتر از جمله روش درستنمايي جزئی

  .نيز متغيرهای وابسته به زمان  بر احتماالت بقاء امکان پذير است
. ی آن متمرکز شد، مطالعات بسياری از آمارشناسان بر اين روش و چگونگی برطرف کردن ضعف هاکاکس    با ارائه مدل 

اکثر پيشنهاداتی که ارائه می شد با توجه به ناتمامی داده ها و نيز حضور متغيرهای کيفی در مدل به عنوان متغيرهای مستقل، 
 روشی ناپارامتری جهت استفاده در مدلهای رگرسيونی با    ١٧پرنتايس. براساس استفاده از آزمونها و روشهای ناپارامتری بود

 را ١٩  در دو مقاله ای که منتشر کرد چگونگی استفاده از آزمون رتبه ها ١٨کازيک.    مام از راست ارائه نمودداده های نات
 بود که در آن کازيک و ٢٠کاليتونيکی از مقاالت ارزشمندی که در اين سالها ارائه شد، مقاله ای از .   تشريح کرد

تأثير داده های ناتمام .  دلهای مخاطرات متناسب تئوريزه شده استچگونگی استفاده از مدلهای تعميم يافته چند متغيره در م
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آنها تمام  ايده هايي که تا آن زمان در مورد روش .  بررسی و مدل تکميل گرديدپرنتايس  و ٢١کالب فليچبر اين مدل توسط 
اين کتاب هنوز . منتشر ساختندتجزيه و تحليل بقاء ارائه شده و از بنيانهای تئوريک مناسبی برخوردار بودند در کتاب خويش 

  .يکی از مراجع اصلی در مطالعات بقاء محسوب می شود
 _او بااستفاده از مارتينگلهاي پيوسته. رسوم شد م و توسط آلن ١٩٧٥يندهاي تصادفي در تحليل بقاء ، از سال آاستفاده از فر    

 زمان ، تازه چند سالي بود كه توسط دانشمندان علم _تئوري مارتينگلهاي پيوسته .  زمان به بررسي جداول طول عمر پرداخت
  .    بودند ٢٣واتانابه  و كونيتا  و ٢٢مايريندهاي تصادفي ارائه شده بود  ،  كه از جمله اين  افراد    آآمار در شاخة فر

شـي و برآوردگـر    درادامة رسالة دكتراي خويش اين روشها را توسعه داد ، و با كمك فرآيند هـاي شمار   ١٩٧٨ در سال    آلن   
 مدلي ساخت و از آن با كمـك انتگرالهـاي تـصادفي و تئـوري  مارتينگلهـا در آزمونهـاي مقايـسه دو نمونـه اي                            آلن – نلسون

او در مقالة بسيار معتبر خويش چگونگي برآورد نمودن احتماالت انتقال از هر دورة زمـاني بـه دورة بعـد را بـر                        . استفاده نمود   
  .ي ارائه نموداساس روشهاي ناپارامتر

براي حذف .   در نظر گرفته بود ٢٤يندهاي شمارشي استفاده نمايد ، آنها را همگنآ    او در ابتداي كار وقتي مي خواست از فر    
( يندهاي ماركفي مـدلي بـراي داده هـاي بقـاء            آ بر اساس فر   ١٩٧٨  در سال     ٢٥جانسناين پيش فرض غير ضروري او با كمك         

  ٢٦ستفاده از تبديالت كانوني ارائه نمودند و چگونگي برآورد احتماالت بقاء را در يك ماتريس انتقال               با ا )  شامل موارد ناتمام    
  .براي زنجيرهاي ماركف غير همگن تشريح كردند

  روشي براي برآورد ناپارامتري مخاطرات همزمان بـا اسـتفاده از   ٢٧فلمينگ ، اما جدا از آنها   جانسن و   آلنهمزمان با   ”     تقريبا
  .يندهاي ماركفي غير همگن ارائه نمودآفر
 ، كه در چارچوب مطالعات مربوط به رسالة دكتراي خويش بر تحليل بقاء تمركز يافته بود  نشان داد كـه اسـتفاده از                    ٢٨گيل    
  .يندهاي تصادفي  در تحليل بقاء ما را به نتايج دقيقتري رهنمون ميشودآفر
ينـدهاي تـصادفي نـشان      آغيرهاي مستقل بر طول عمر را در مدلهاي مبتنـي بـر فر              چگونگي بررسي اثر مت     ٣٠هارا و   ٢٩آرژاس    

  .دادند
او بـه  . ينـد هـاي تـصادفي اسـت     آاعالم و ثابت  نمود كه دقيقترين نتايج در تحليل بقاء در مدلهاي مبتني بر فر   " بعدا آرژاس    

  . ناميد٣١علت نوع عملكرد اين مدلها آنها را پويا
 و  گيـل  ،   ٣٣بورگـان  ،   آندرسـن  و ديگـري شـامل         ٣٢فلمينـگ و هـارينگتون     ، دو تـيم يكـي شـامل          ١٩٩١    سرانجام در سـال     

البته محـور  . يندهاي تصادفي در تحليل بقاء را در دو كتاب تئوريزه نمودند آ چگونگي استفاده از فر١٩٩٢ در سال  ٣٤كيدينگ
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و اساس كـار گـروه ديگـر اسـتفاده از مارتينگلهـا              ودهيندهاي شمارشي ب  آ بيشتر استفاده از فر    هارينگتون – فلمينگكار گروه   
  .است

 ، مطالعاتي اسـت كـه مـدل         لگروه اوّ .     در دهة اخير مطالعات تئوريك در زمينة تحليل بقاء در دو شاخة اصلي انجام ميشود                
حاصـل از ايـن مـدل       نتايج  کارآمدی  رگرسيوني كاكس را براي نقطة شروع پذيرفته و تالش ميكنند راههايي را براي افزايش               

در چند سال گذشته استفاده از برآوردگرهاي بيزي ، و استفاده از الگوريتمهاي مختلف براي كاهش واريانس در اين                   .   بيابند  
 ، سادگي كاربرد آن و استنتاج ساده از نتـايج           كاكسدليل تالش پژوهشگران براي بهبود مدل       .  رابطه بسيار مرسوم شده است      

، كه مطالعات خويش را بر مبناي استفاده از فرايندهاي تصادفي گذارده اند ، تالش ميكننـد  م گروه دوّ اما  . حاصل از آن است     
يندي مدلهاي جديد تـري را ارائـه نمـوده و كـاربرد     آبا توجه به رفتار پديده هاي مورد بررسي با استفاده از مدلهاي مختلف فر         

  .مدلهاي موجود را ساده تر نمايند 
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