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یده: چ
مطالعات و کلینی آزمایش های آمارگیری ها، شامل گوناگون تحقیق های در معموال که است مسئله ای عمر طول داده های رخداد

ازآنجایی که بااین حال، است. انجام شده عمر طول داده های تحلیل حوزه ی در وسیع نظری تحقیق های اخیراً م دهد. روی اپیدمیولوژی

غیرقابل فرض های به نسبت ن مم استنباط ها است؛ موجود مدل پارامترهای صحیح برآورد برای داده ها اساس بر کم اطالعات معموال

پاس های پریشیدگ اثر کردن ارزیابی نحوه ما مقاله، این در م نماید. گوشزد را حساسیت تحلیل ی انجام به نیاز که باشند حساس آزمون

شده، سانسور داده های تحلیل از استفاده با تأثیر تحلیل روش های تفسیر و کاربرد همچنین م کنیم. بیان را وایبول بتا – ل رگرسیون

م گردد، مدل پارامترهای برای درستنمایی ماکسیمم برآورد های به منجر که مبنا – درستنمایی شیوه ی م شود. داده تعمیم و مرور

مطالعه چندین مدل، کلیدی پارامترهای حساسیت کشف در معرف شده شاخص های رد عمل ارزیابی به منظور م گیرد. قرار مورداستفاده

م کنیم. تشریح را بیان شده روش های سرطان، داده های کردن تحلیل به وسیله ما است. انجام گرفته شبیه سازی

داده های درستنمایی، ماکسیمم برآورد شده، سانسور داده های وایبول، ‐بتا ل رگرسیون مدل حساسیت، تحلیل کلیدی: واژه های
سرطان.

مقدمه ١

گوناگون علوم در مهم نقش عمر طول داده های آماری تحلیل

مهندس و اقتصاد ، جمعیت شناس ، زیست شناس ، پزش جمله از

است. برخوردار باالیی اهمیت از آن ها تحلیل ازاین رو م کند، بازی

مشخصه ی همچنین و زمان منشأ ، زمان مقیاس ی از عمر طول

است، عمر طول تعیین کننده که مرگ یا ست ش مثل رویداد ی از

ی ظهور دقیق مدت زمان م توان به عنوان مثال م شود. یل تش

ویژگ های مهم ترین از ر دی سوی از نمود. اشاره را سرطان تومور

اطالعات از جزئ تنها که معنا این به است سانسور وجود داده ها این

نتیجه در دارد، وجود مطالعه تحت تصادف متغیر درباره ی موردنظر

به قادر که م سازند تحلیل روش های از استفاده به ملزم را محقق

کار به بقا تحلیل رد عمل آغاز باشد. ویژگ این به توجه با تحلیل

طول داده های کردنِ مدل فنونِ ابتدایی ترین آن ها بازم گردد. [١]

بقا تحلیل در که مسئله ای اما کردند. ارائه را سانسور باوجود عمر

متغیرهای اطالعات با بقا تابع تطبیق هستیم، مواجه آن با به وفور

متغیرهای از استفاده توانایی کاپالن‐مایر روش است. کم

از استفاده بنابراین ندارد؛ را بقا احتمال های محاسبه ی در کم

م تواند رگرسیون مدل های این م شود. مطرح رگرسیون مدل های

در استاندارد توزیع های باشد. مختلف آماری توزیع های مبنای بر

ایجاد در شدیدی محدودیت های عمدتاً عمر طول داده های تحلیل

( خم گودال و تک مدی ، کاهش ، (افزایش مخاطره توابع انواع

م کند. ایجاد

توزیع اساس بر توزیع ها از جدیدی کالس های اخیر، دهه ی در

مهم ترین از شد. معرف داده ها این گونه به برازش برای وایبول

افزایش وایبول ،[٢] نمایی وایبول توزیع به م توان توزیع ها این

شد، معرف [۴] توسط که وایبول بتا و [٣] اصالح شده [٣]،وایبول

تابع نوع چهار هر ایجاد به قادر وایبول بتا توزیع کرد. اشاره

به توجه با ( خم گودال و تک مدی ، کاهش ، (افزایش مخاطره 

به بقا تحلیل مسائل از بسیاری در بنابراین است، پارامترهایش مقادیر

است این وایبول بتا مدل از استفاده برای اصل انگیزه ی م رود. کار

م شود شامل زیرمدل به عنوان را بسیاری توزیع های مدل، این که

معموال ازآنجایی که شده. نمایی نمایی و نمایی وایبول جمله از

مدل پارامترهای صحیح برآورد برای داده ها اساس بر کم اطالعات

نسبت ن مم استنباط ها است؛ موجود عمر طول داده های به مربوط

ی انجام به نیاز که باشند حساس آزمون غیرقابل فرض های به

م نماید. گوشزد را حساسیت تحلیل

پارامتر یا متغیر ی رفتار و تأثیرپذیری مطالعه به حساسیت، تحلیل
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اقتصادی اجتماع آمار ارشد ٢کارشناس
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آن ر دی پارامترها یا متغیرها سایر به نسبت آماری مدل ی در

مناسب ابزاری حساسیت، تحلیل های روش های م شود. گفته مدل

است. مدل نتایج بر فرض ها از انحراف تأثیر میزان بررس برای

تحلیل کار اساس که مورد حذف تشخیص مباحث معیار [۵] کوک

،[۶] اران هم و بلسل همچنین کرد. معرف را بوده حساسیت

موردی ‐ وزن پریشیدگ های تأثیر شناسایی برای تشخیص مباحث

،[٧] کوک ر، دی سویی از دادند. پیشنهاد خط رگرسیون مدل در

کوچ پریشیدگ های موضع تأثیر شناسایی برای عموم روش

پارامتر که است اختالل یا و اغتشاش رفتار ، پرشیدگ از (منظور

در م دهد) نشان خود از ر دی پارامترهای سایر به نسبت موردبررس

درستنمایی تابع رفتار ونگ چ به روش این نمود. ارائه آماری مدل

انجام دارد. بستگ دیفرانسیل هندسه در مشخص تعاریف و

مانند عمر طول داده های به مربوط مدل های در حساسیت تحلیل

ل توزیع از استفاده با عمر طول پاس های برای حساسیت تحلیل

انجام با مقاله، این در است. نگرفته صورت تاکنون وایبول بتا

به مربوط پارامترهای کردن ارزیابی به حساسیت تحلیل روش ی

به شیوه این در م پردازیم. وایبول بتا – ل رگرسیون پاس های

پریشیدگ و موردی ‐ وزن پریشیدگ ، موضع تأثیر تحلیل بررس

وایبول بتا – ل رگرسیون مدل در کم متغیرهای و پاس متغیر

تحلیل روش این م پردازیم. دورافتاده داده های شناسایی به منظور

است. نگرفته صورت تاکنون مدل ها از این گونه روی حساسیت

به دوم بخش در است: شده سازمان ده زیر به صورت مقاله ساختار

پرداخته توزیع این ویژگ های از برخ و وایبول بتا ل توزیع معرف

با و بیان شده وایبول بتا ل رگرسیون مدل سوم بخش در م شود.

بتا ل توزیع با عمر طول پاس های تحلیل به مدل این از استفاده

حساسیت تحلیل پنجم و چهارم بخش در م شود. پرداخته وایبول

است. انجام گرفته وایبول بتا ل رگرسیون مدل و آماری مدل های

داده ی مجموعه روی مطالعه و شبیه سازی مطالعه ی ششم بخش در

وایبول بتا ل رگرسیون مدل توانمندی دادن نشان به منظور سرطان

مقاله این در نتیجه گیری به هفتم بخش در نهایت در و م شود انجام

پرداخته ایم.

وایبول بتا ل رگرسیون مدل ٢

ویژگ های از برخ و وایبول بتا توزیع ٢. ١
آن

است وایبول توزیع عمر طول داده های در مهم توزیع های از ی

عنوان تحت جدیدی توزیع شود ترکیب بتا توزیع با توزیع این اگر

تابع در است کاف منظور این برای م آید. دست به وایبول بتا توزیع

بتا توزیع ر به بیان دی شود. ذاری جای وایبول توزیع تابع بتا، توزیع

است: احتمال ال چ تابع و تجمع توزیع تابع دارای وایبول
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B(a, b) = Γ(a)Γ(b)
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و F (x) = ١− exp{−( x
λ
)c}(a, b) آن در که

پارامتر دو ،b و a همچنین است. گاما تابع ، Γ(.) و بتا تابع ،

کشیدگ و چول مدل بندی جهت وایبول، توزیع برای اضاف ل ش

زیر به صورت نیز توزیع این مخاطره ی تابع و بقا تابع داده هاست.

م باشد:
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متغیر باشد، وایبول بتا توزیع دارای تصادف متغیر ی ،X اگر

بود. خواهد وایبول بتا ل توزیع دارای Y = log(X) تصادف

تابع ،µ = log(λ) و σ = c−١ پارامترهای تغییر گرفتن نظر در با

است: زیر به صورت Y تصادف متغیر به مربوط بقای تابع و ال چ

f(y; a, b, σ, µ) =
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به وایبول بتا ل شده ی استاندارد تصادف متغیر گرفتن نظر در با

صورت به Z متغیر ال چ تابع ،Z = (Y −µ)
σ

,−∞ < z < ∞ ل ش

درم آید: زیر

π(z; a, b) =
١

σB(a, b)
exp[z − bexp(z)]{١− exp[−exp(z)]}a−١

(٣)

مدل ٢. ٢

مدل وایبول، بتا ل توزیع ال چ تابع اساس بر قسمت این در

تبیین متغیرهای بردار و Yi پاس متغیر که ان‐مقیاس م رگرسیون

نظر در زیر به صورت م کند مرتبط هم به را x = (x١, x٢, ...xp)
′

م شود: گرفته

Yi = xi
′β + σzi i = ١, ٢, . . . , n (۴)
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و است (٣) ال چ تابع دارای zi تصادف خطای به طوری که

β = (β١, ..., βp)
′, σ > ٠, a > به صورت مدل نامعلوم پارامترهای

گونه های برازش برای جدیدی راه های مدل(۴) هستند. ٠, b > ٠

شناخته شده ی مدل های مدل، این م کند. فراهم را داده مختلف

برای به عنوان مثال، م شود. شامل مدل زیر به عنوان را بسیاری

σ = ١ اگر م شود. حاصل [٨] کالسی وایبول مدل a = b = ١

نمایی وایبول ل مدل ،b = ١ ازای به م شود، ایجاد نمایی مدل

رگرسیون مدل به تبدیل b = ١ و σ = ١ برای و م شود حاصل

م شود. تعمیم یافته نمایی

سانسور داده های با عمر، طول پاس های تحلیل در ر دی سویی از .

به شده سانسور داده های گرفتن نظر در با م شویم. روبه رو شده

داده های م پردازیم. وایبول بتا ل رگرسیون پاس های تحلیل

سبب موضوع این و هستند اطالع فاقد که داده هایی شده، سانسور

مستقل هم از شده سانسور زمان های و بقا زمان های م شود که

C و F مجموعه های اگر ر دی سویی از شوند. گرفته نظر در

در که باشند افرادی نمونه ی از زیروند مجموعه ی دو نشان دهنده ی

فرد iاُمین برای شده سانسور زمان ل و بقا زمان ل ترتیب به آن ها

پارامترهای بردار برای درستنمایی تابع ل صورت این در است.

م شود: نوشته زیر به صورت (۴) مدل برای θ = (a, b, σ,β′)
′

L(θ) =
∑
i∈F

log[f(yi)] +
∑
i∈C

log[S(yi)]

تابع ل آن، بقای تابع و (٣) احتمال ال چ تابع گرفتن نظر در با

نوشته زیر به صورت وایبول بتا ل رگرسیون مدل برای درستنمایی

م شود.

L(θ) = −rlog{log(σ) + log[B(a, b)]}

+
∑
i∈F

zi − b
∑
i∈F

exp(zi)

+ (a− ١)
∑
i∈F

log{١− exp[−exp(zi)]}

+
∑
i∈C

log{١− I١−exp[−exp(zi)](a, b)} (۵)

با است. ست  ها) نشده(ش سانسور مشاهدات تعداد rآن در که

برآورد م توان رافسون نیوتن روش مانند عددی روش های از استفاده

آورد. دست به مدل پارامترهای بردار برای را درستنمایی ماکسیمم

درستنمایی ماکسیمم برآورد مجانبی توزیع ر دی طرف از همچنین

متغیره ی چند نرمال ، √
n(θ̂ − θ) به صورت مدل پارامترهای بردار

که است فیشر اطالع ماتریس به عنوان k(θ) با Nq(٠, k(θ)−١)

اطالع ماتریس عکس که −L(θ) = {Lr,s} با را آن م توان

ماتریس مؤلفه های آوردن دست به برای زد. تقریب مشاهده شده

شود. مراجعه [٩] به مشاهده شده اطالع

آماری مدل ی حساسیت تحلیل ٣

چندین آن در که م کنیم معرف تحلیل به عنوان حساسیت تحلیل

استفاده با آماری مدل ی یا و هم زمان به طور آماری مدل

تأثیر و م گیرد قرار دقیق موردبررس ، تشخیص روش های از

قرار کاوش مورد اساس استنباط های برای را مدل فرض های

آن پارامترهای م توان آماری مدل هر در ساده تر، بیان م دهد.

پریشیده پارامترهای و موردعالقه پارامترهای بخش دو به را مدل

هستند پارامترهایی پریشیده، پارامترهای از منظور نمود. تقسیم

رصد موردنظر آماری مدل در را آن ها رفتار هستیم مایل که

انحراف های به نسبت پارامترها این حساسیت ر به عبارت دی کنیم.

قرار ارزیابی مورد موردعالقه پارامترهای برآورد کنار در را کوچ

دهیم.

موضع تأثیر تحلیل ٣. ١

روی حساسیت تحلیل شد، [۵]معرف توسط بار اولین که ردی روی

عالقه مندیم به طوری که است پریشیدگ پارامتر به عنوان ω پارامتر

رفتار بررس دنبال به ر، به عبارت دی کنیم. برآورد را θ پارامتر بردار

این حساسیت هستیم. کوچ انحراف های به نسبت ω پارامتر

ار آش آماری، مدل فرضیات مورد در را مهم اطالعات پارامتر بردار

موضع تأثیر روش از پارامتر این حساسیت بررس برای م سازد.

زیر به صورت که درستنمایی ان م تغییر معیار م شود. استفاده

مورداستفاده روش این در معیار ی به عنوان م تواند م شود تعریف

گیرد: قرار

LD(ω) = ٢[L(θ̂)− L(θ̂ω)]

درستنمایی تابع اریتم ل ترتیب به θ،θ̂،L(θ̂) ، L(θ̂ω)به طوری که

غیر مدل تحت درستنمایی تابع اریتم ل ،ω پریشیده مدل تحت

پریشیده مدل تحت درستنمایی ماکسیمم برآوردهای و ω پریشیده

هستند. ω پریشیده غیر و

انحنا بیشینه ٣. ٢

این در باشد پریشیده پارامتر بردار ،ω اگر ر، دی طرف از

م شود. استفاده نرمال¬ انحنای عنوان تحت معیاری از صورت

رابطه با ||d|| = ١ که d مسیر در θ بردار برای نرمال انحناهای

∆ij = عناصر با q × p ماتریس ∆ که Cd = ٢|d′∆′(L̈)
−١

∆d|

−L̈ مؤلفه های و است. ∂٢L(θ|ω)
∂θi∂ωj

, i = ١, ٢, ..., q, j = ١, ٢, ..., p

ی است. شده آورده قبل بخش در وایبول بتا ل مدل برای

برازش مقدار بر زیادی تأثیر که مشاهده هایی یافتن برای ار راه

ی که است ،dmax بردار از استفاده دارند، ŷ پاس متغیر شده
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م شود: محاسبه زیر به صورت است n× ١ بردار

dmax(xi) ∝ −∆′L̈−١Xi (۶)

مقادیر است. ∆′(L̈)
−١

∆ ماتریس ویژه مقدار بزرگ ترین dmax

مشاهده iاُمین که است آن نشان گر ،(٨) رابطه ی از حاصل بزرگ

بردار نمودار رسم مناسب ار راه ی بنابراین است. مؤثر

مؤثر مشاهده های تشخیص به منظور (dmax١(x١), ...,dmaxn(xn))
′

با است برابر ω٠ در خمیدگ مقدار است. داده شده برازش مقادیر بر

Cmax = maxdCd

بردارهای و ویژه مقادیر ابتدا است کاف ،Cmax محاسبه ی برای

متناظر ویژه ی بردار و نموده محاسبه را ∆′(L̈)
−١

∆ ماتریس ویژه ی

dmax بردار به عنوان را مطلق) قدر (در ویژه مقدار بزرگ ترین با

انحنا بیشینه ی انحنا، محاسبه در آن ذاری جای با و گرفته نظر در

م شود. محاسبه

رگرسیون مدل حساسیت تحلیل ۴

وایبول بتا ل

رگرسیون مدل پارامترهای حساسیت تحلیل بررس به بخش این در

م شود. پرداخته پریشیدگ طرح سه تحت وایبول، بتا ل

موردی ‐ وزن پریشیدگ ١ .۴

پریشیدگ عنوان تحت حساسیت تحلیل بررس به روش، این در

حساسیت بررس دنبال به شیوه این در م پردازیم. موردی ‐ وزن

برای هستیم. وایبول بتا ل رگرسیون مدل روی مؤثر داده های

بردار به عنوان را ω = (ω١, ω٢, ..., ωn)
′ وزن های بردار منظور این

صورت این در شود، گرفته نظر در ،(۶) رگرسیون مدل در پریشیدگ

م آید. دست به زیر به صورت درستنمایی اریتم ل تابع

L(θ|ω) =
∑
i∈F

ωilogf(yi, θ) +
∑
i∈C

ωilogS(yi, θ)

است. پریشیدگ فاقد بردار ω٠ = (١, ١, ..., ١)′ و ٠ ≤ ωi ≤ ١ که

مربوط آن بقای تابع و (٣) ال چ تابع گرفتن نظر در با بنابراین

پریشیده مدل برای درستنمایی اریتم ل وایبول، بتا ل توزیع به

زیر به صورت ω = (ω١, ω٢, ..., ωn)
′ پریشیدگ پارامتر بردار تحت

م آید: دست به

L(θ|ω) = −log{log(σ) + log[B(a, b)]}
∑
i∈F

ωi

+
∑
i∈F

ωizi − b
∑
i∈F

ωiexp(zi)

+ (a− ١)
∑
i∈F

ωilog{١− exp[−exp(zi)]}

+
∑
i∈C

ωilog{١− I١−exp[−exp(zi)](a, b)},

مؤلفه های آن عناصر که ∆ = (∆a
′,∆b

′,∆σ
′,∆β

′)
′ ماتریس

عددی شیوه های از استفاده با و م آیند دست به ،(٣) بخش در Lr,s

هستند. قابل محاسبه

پاس متغیر در پریشیدگ ٢ .۴

yiω = yi + ωiSy به صورت yi هر که م شود فرض قسمت این در

م تواند که است مقیاس پارامتر ی آن در Sy و است شده پریشیده

حالت این در شود. گرفته نظر در هم Y شده ی برآورد معیار انحراف

م شود: نوشته زیر به صورت درستنمایی ل تابع

L(θ|ω) = −rlog{log(σ) + log[B(a, b)]}

+
∑
i∈F

zi
∗ − b

∑
i∈F

exp(zi
∗)

+ (a− ١)
∑
i∈F

log{١− exp[−exp(zi
∗)]}

+
∑
i∈C

log{١− I١−exp[−exp(zi∗)](a, b)},

روش از استفاده با .zi∗ = yi
∗−xi

′β
δ

, yi
∗ = yi + Syωi به طوری که

عناصر که ∆ = (∆a
′,∆b

′,∆σ
′,∆β

′)
′ ماتریس انحنا، بیشینه

از استفاده با و م آیند دست به ،(٣) بخش در Lr,s مؤلفه های آن

هستند قابل محاسبه عددی شیوه های

کم متغیرهای در پریشیدگ ٣ .۴

کم متغیر ی روی پریشیدگ م شود فرض قسمت این در

xitw = xit+ωiSt به صورت پریشیدگ این و است ،Xt مانند پیوسته

این با است. شده مقیاس عامل ی آن در St و م شود گرفته نظر در

م شود: نوشته زیر به صورت درستنمایی ل تابع پریشیدگ وی ال

L(θ|ω) = −rlog{log(σ) + log[B(a, b)]}

+
∑
i∈F

zi
∗∗ − b

∑
i∈F

exp(zi
∗∗)

+ (a− ١)
∑
i∈F

log{١− exp[−exp(zi
∗∗)]}

+
∑
i∈C

log{١− I١−exp[−exp(zi∗∗)](a, b)},
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آن در و

xi
′ = β١ + β٢xi٢ + ...+ βt(xit + ωiSt) + ...+ βpxip, zi

∗∗

∆ = ماتریس انحنا، بیشینه روش از استفاده با (yi−xi
′β)

σ
. برابر

بخش در Lr,s مؤلفه های آن عناصر که (∆a
′,∆b

′,∆σ
′,∆β

′)
′

قابل محاسبه عددی شیوه های از استفاده با و م آیند دست به ،(٣)

هستند.

شبیه سازی ۵

بتا ل رگرسیون مدل توانمندی تشریح به منظور بخش این در

و م شود پرداخته مدل آن برای شبیه سازی مطالعه ی ابتدا وایبول

و موردی ‐ وزن پریشیدگ های روی حساسیت تحلیل با سپس

این از کامل تحلیل ، کم متغیر و پاس متغیر روی پریشیدگ

م گردد. ارائه شبیه سازی مطالعه ی

وایبول بتا ل توزیع از داده تولید ١ .۵

نمونه های ١ و ٠ فاصله ی در نواخت ی توزیع از اول مرحله ی در

داده ی تولید برای سپس و استخراج شده n = ١٠٠, ١۵٠, ۵٠٠ تصادف

استفاده توزیع این چندک تابع از وایبول، بتا ل توزیع از تصادف

q = F−١(p) چندک تابع برای عبارت قسمت این در م کنیم.

دست به وایبول، بتا ل توزیع برای مشخص)، p ی (برای

گرفته نظر در p = F (q) = Is(a, b) رابطه ی ابتدا، م شود. آورده

وجود ان ام این .s = ١ − exp[−exp(q)] به طوری که م شود،

ناقص بتای تابع از استفاده با ،p از تابع به عنوان را s که دارد

در نواخت ی توزیع دارای p که آورد. دست به s = I−١(a, b)

n = ١٠٠, ١۵٠, ۵٠٠ تصادف نمونه های م باشد، ١ و ٠ فاصله ی

با سپس م شود. تولید (a, b, σ, µ) = (٢, ٢, ٢, ٢) پارامترهای با

شد بیان آن تولید نحوه ی که zi تولیدشده ی داده های از استفاده

متغیر ٢و٢، پارامترهای با گاما توزیع از xi تولیدشده ی داده های و

سانسور داده های ، پاس متغیر در بعد گام در و م شود تولید Yi پاس

م شود. ایجاد تصادف به صورت شده

وایبول بتا ل رگرسیون مدل برازش ٢ .۵

از پارامترها نهایی برآورد و شده تکرار بار ١٠٠٠ ذکرشده، مراحل

با م آید. دست به بار ١٠٠٠ این در پارامترها برآورد گرفتن متوسط

و مدل پارامترهای از ی هر برای به دست آمده برآوردهای به توجه

که م شود حاصل نتیجه این پارامترها، واقع مقادیر با آن مقایسه ی

این در هم چنین دارد. پارامترها برآورد در باالیی توانمندی مدل،

صفر مبدأ از عرض پارامتر مدل، شدن شناساپذیر به منظور شبیه سازی

پارامترها درستنمایی ماکسیمم برآوردهای است. گرفته شده نظر در

م شود. آورده دست ١به جدول در

وایبول بتا ل توزیع برای استاندارد انحراف برآورد میانگین و پارامترها درستنمایی ماکسیمم برآورد میانگین .١ جدول
n = ١٠٠ n = ١۵٠ n = ۵٠٠

پارامتر واقع مقدار برآورد استاندارد خطای برآورد استاندارد خطای برآورد استاندارد خطای

a ٢ ٢/٠۴٨ ١/٠٢۵ ٢/٠٢۶ ٠/۵۵۶ ٢/٠٠۵ ٠/٢٧٣

b ٢ ٢/٢٢٧ ٠/٩٩١ ٢/٠۴۶ ٠/۵١١ ٢/٠٠٨ ٠/٢۶٣

β١ ٢ ١/٨٣٣ ٠/۵٠٣ ١/٨١۵ ٠/٢٧۶ ١/٨۶٣ ٠/١٣۶

σ ٢ ١/٧٠١ ٠/٢٢٣ ١/٩٧۵ ٠/٢٠٧ ١/٩٨۵ ٠/١٠۶

رگرسیون مدل برای حساسیت تحلیل ٣ .۵
وایبول بتا ل

تأثیر رفتار تحلیل به منظور شبیه سازی مطالعه ی ی قسمت، این در

داده های م شود. ارائه وایبول بتا ل رگرسیون مدل بر موضع

از سانسور آن ها از برخ که هستند داده ٣٠ شامل شبیه سازی شده

قسمت، این در تولیدشده اند. وایبول بتا ل توزیع از و شده اند چپ

مدل بر موضع تأثیر رفتار تحلیل به منظور شبیه سازی مطالعه ی ی

شبیه سازی شده داده های م شود. ارائه وایبول بتا ل رگرسیون

توزیع از و شده اند سانسور آن ها از برخ که هستند داده ٣٠ شامل

تولیدشده اند. قبل شیوه ی همان به zi = yi−β١xi
σ

با وایبول بتا ل

در dmax نمودار ‐موردی وزن پریشیدگ طرح گرفتن نظر در با

١٣/۴ حالت این در انحنا بیشینه ی است. شده رسم مشاهدات مقابل

اول مشاهده های است، مشخص ١ ل ش در که همان طور و است

گرفتن نظر در با انحنا بیشینه ی هستند. مؤثر مشاهده های چهارم تا

ل ش از و به دست آمده ١١٩/٨ عدد پاس متغیر در پریشیدگ طرح

انحنا بیشینه ی هستند. مؤثر ۴ و ٣ مشاهده های که است مشخص ٢

۴٠۶/۴۶ عدد کم متغیرهای در پریشیدگ طرح گرفتن نظر در با

است. مؤثر مشاهده ی ۴ مشاهده  ی که است ٣ ل ش از و به دست آمده
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‐موردی) وزن (پریشیدگ θ برای dmax نمودار ل١. ش

( پاس متغیر در (پریشیدگ θ برای dmax نمودار ل٢. ش

( کم متغیرهای در (پریشیدگ θ برای dmax نمودار ل٣. ش

داده های تحلیل کاربردی: مثال ۶

سرطان

پرداخته سرطان به مربوط داده های معرف به ابتدا بخش، این در

طول داده های تحلیل در پرکاربرد مدل های از برخ سپس و م شود

مدل ها این م گیرد. قرار موردبررس سرطان داده های روی عمر

در و وایبول ل رگرسیون مدل کاکس، رگرسیون مدل های شامل

به بخش این انتهای در است. وایبول بتا ل رگرسیون مدل نهایت

پرداخته وایبول بتا ل رگرسیون مدل روی حساسیت تحلیل بررس

م شود.

سرطان داده  های ١ .۶

مجموعه روی وایبول بتا ل رگرسیون مدل کاربرد قسمت این در

مثانه،(که سرطان داده ی مجموعه م شود. داده نشان سرطان داده ی

بسته ی در و است جم آوری شده وترانس تحقیقات گروه توسط

روی تحقیق نتایج شامل است) موجود R نرم افزار در ،survival

سطح تومورهای دچار مطالعه، به ورود هنگام که است بیمار ٨۵

جراح به وسیله ی تومورها این درمان، شروع ابتدای در بودند. مثانه

درمان شیوه ی دو از ی به به تصادف بیمار هر و برداشته شده

دچار مطالعه حین بیماران م شوند. وارد ٢‐تیوتپا یا ١‐دارونما

بازگشت تنها مطالعه این در البته م شوند، تومور چندباره ی بازگشت

از مدت زمان ، پاس تصادف متغیر م شود. گرفته نظر در اول

بیماران است. بیمار iاُمین برای تومور بازگشت تا درمان شروع

از شده سانسور مشاهدات نکرده اند، تجربه را تومور بازگشت که

دچار درمان دوره ی طول در که بیماران و مشاهده) ٣٨) چپ

مشاهده) ۴٧) نشده سانسور مشاهدات شده اند، تومور بازگشت

است: زیر به صورت پاس متغیر به مربوط کم متغیرهای هستند.

آن در که

rx = درمان شیوه

number = اولیه تومورهای تعداد

size = سانت متر اساس بر اولیه تومور اندازه

مدل برازش ٢ .۶

م شود: داده برازش داده ها روی زیر به صورت رگرسیون مدل

yi = β١rx+ β٢number + β٣size+ σzi

وایبول بتا ل توزیع از مدل این در پاس متغیر آن در که

رگرسیون مدل a = b = ١ ازای به ازآنجایی که م کند. پیروی

م شود، تبدیل وایبول ل رگرسیون مدل به وایبول بتا ل

و داده برازش سرطان داده ی مجموعه روی را مدل دو این

گردآوردی ٢ جدول در درستنمایی ماکسیمم برآوردهای نتایج

فرض آزمون برای درستنمایی نسبت آماره ی هم چنین است. شده

رگرسیون مدل های مقایسه ی به منظور

 H٠ : a = b = ١

H١ : H٠ نباشد درست
م شود: محاسبه زیر به صورت وایبول ل و وایبول بتا ل

ω = ٢{−۵١١٩− (−۵١۴۵)} = ٢۶ p− value(< ٠/٠٠٠١)
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بتا ل مدل است. وایبول بتا ل مدل برتری نشان دهنده ی که

انعطاف پذیری به منجر که است اضافه پارامتر دو دارای وایبول

مدل، این در م شود.همچنین داده ها به برازش در مدل این بیش تر

پاس روی تومور اندازه اولیه تومورهای تعداد ، درمان شیوه متغیر

برآورد استاندارد خطای مدل این در ر دی سویی از هستند. مؤثر

فواصل طول نتیجه در و پایین تر وایبول ل مدل به نسبت پارامترها

م باشد. کوتاه تر مدل پارامترهای به مربوط اطمینان

وایبول بتا ل توزیع برای استاندارد انحراف برآورد میانگین و پارامترها درستنمایی ماکسیمم برآورد میانگین .٢ جدول

LW

پارامتر برآورد استاندارد خطای درصدی ٩۵ اطمینان بازه ی

a ١/٩٩٩ ٠/٠٠١ (١/٩٩٧،٢/٠٠١)

b ٠/٣٨١ ٠/٠٠٢ (٠/٣٧٩،٠/٣٨٧)

rx ١/٢٨٣ ٠/٠٠٠١ (١/٢٨٢،١/٢٨٣)

number ١/۴۶٨ ٠/٠٠١ (١/۴۶۶،١/۴٧٠)

size ١/٨٢٨ ٠/٠٠۵ (١/٨١٨،١/٨٣٨)

σ ١/٧٨٨ ٠/٠٠٨ (١/٧٧٢،١/٨٠۴)

LBW

پارامتر برآورد استاندارد خطای ٩۵درصدی اطمینان بازه ی

a ١ ‐ ‐

b ١ ‐ ‐

rx ١/٢۴١ ٠/٠٠١ (١/٢٣٩،١/٢۴٣)

number ١/٧١۴ ٠/٠٠٠١ (١/٧١٣،١/٧١۴)

size ١/٨١۴ ٠/٠٠۵ (١/٨٠۴،١/٨٢۴)

σ ٠/١۴٢ ٠/٠٠٧ (٠/١٢٨،٠/١۵۶)

برای مفیدی بسیار رگرسیون مدل [١٠] کاکس ر، دی طرف از

مدل به که کرد ارائه سانسور با همراه عمر طول داده های تحلیل

در افراد مجموعه چنانچه است. معروف کاکس متناسب مخاطره

است.تابع سانسور نشانگر δi و هستند ti زمان در خطر معرض

که م شود، نوشته زیر به صورت کاکس رگرسیون مدل درستنمایی

محاسبه را درستنمایی ماکسیمم برآوردهای م توان آن از استفاده با

کرد.
D∏
i=١

[
exp(X ′

iβ)∑
j∈R(ti)

exp(X ′
iβ)

]
δi

,

مدل از استفاده با پارامترهای برآورد به مربوط نتایج شامل ،٣ جدول

است. کاکس متناسب مخاطره

است شده برازانده سرطان داده ی مجموعه روی که کاکس رگرسیون مدل برای برآوردها نتایج .٣ جدول

پارامتر برآورد استاندارد خطای اطمینان(٩۵%) بازه ی

rx −٠/٩۵٢ ٠/٨۵١ (−١/٧٨٧،٠/۶٣٠)

number ٠/٨١٨ ٠/٨۵٧ (−٠/٢١٧،٠/٨۴٣)

size ٠/١۶٩ ٠/۵١٠ (٠/١۴٩،٢/١٨٩)

معیارهای داده شده، برازش مدل سه این مقایسه ی به منظور حال

که GD معیار و (BIC) بیزی اطالع معیار ،(AIC) ه کائی آ

همان طور است. شده آورده جدول(۴) در GD = −٢log{Lβ̂}

بهتری رد عمل وایبول بتا ل رگرسیون مدل است، مشخص که

داده های به برازش برای مؤثری به طور و دارد ر دی مدل دو به نسبت

است. به کارگیری قابل عمر طول

رگرسیون مدل های مقایسه ی برای GD و BIC،AIC معیارهای .۴ جدول



بهرامیان١٢٢ سمیرا و بهرام احسان وایبول بتا ل توزیع از استفاده با عمر طول پاس های برای حساسیت تحلیل

model AIC BIC GD

LBW ١٠٢۴٣ ١٠٢۴۵ ١٠٢٣٨

LW ١٠٢٩۴ ١٠٢٩٨ ١٠٢٩٠

cox ١١۵۶٢ ١١۵۶٢ ١١۵۵۴

مدل روی حساسیت تحلیل روش¬های از استفاده با حال

–موردی، وزن پریشیدگ بررس به وایبول، بتا ل رگرسیون

کم متغیرهای روی پریشیدگ و پاس متغیر روی پریشیدگ

نمودار موردی ‐ وزن پرشیدگ روی حساسیت تحلیل م پردازیم.در

،۴ ل (ش م کنیم رسم موردی) ‐ وزن (پریشیدگ θ برای dmax

است باالیی حساسیت دارای دوم داده که م شود مالحظه .( الف

نمودار پاس متغیر پرشیدگ روی حساسیت تحلیل در همچنین و

.( ب ،۴ ل (ش م کنیم رسم ( پاس (پریشیدگ θ برای dmax

است. باالیی حساسیت دارای دوم داده که م شود مالحظه

( پاس متغیر در ‐موردی)(ب‐پریشیدگ وزن (الف‐پریشیدگ θ برای dmax نمودار ل١. ش

نتایج ٣ .۶

ارزیابی به حساسیت تحلیل روش ی انجام با مقاله، این در

بتا – ل رگرسیون پاس های به مربوط پارامترهای کردن

از این گونه روی حساسیت تحلیل روش این پرداختیم. وایبول

بررس به شیوه این در است. نگرفته صورت تاکنون مدل ها

متغیر پریشیدگ و موردی ‐ وزن پریشیدگ ، موضع تأثیر تحلیل

وایبول بتا – ل رگرسیون مدل در کم متغیرهای و پاس

دارای مدل این پرداختیم. دورافتاده داده های شناسایی به منظور

وایبول ل و کاکس مدل های با مقایسه در باالیی انعطاف پذیری

داده های از بسیاری تحلیل در تا م شود سبب موضوع این و است

شود. استفاده مدل این از پزش
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Sensitivity Analysis for Lifetime Responses Using
Log-Beta Weibull Distribution

Ehsan Bahrami Samani1, Samira Bahramian

Abstract:

The occurrence of lifetime data is a problem which is commonly encountered in various researches, including surveys, clini-

cal trials and epidemiological studies. Recently there has been extensive methodological research on analyzing lifetime data.

However, because usually little information from data is available to correctly estimate, the inferences might be sensitive to

untestable assumptions which this calls for a sensitivity analysis to be performed. In this paper, we describe how to evaluate

the effect that perturbations to the Log-Beta Weibull Regression Responses. Also, we review and extend the application

and interpretation of influence analysis methods using censored data analysis. A full likelihood-based approach that allows

yielding maximum likelihood estimates of the model parameters is used. Some simulation studies are conducted to evalute

the performance of the proposed indicts in detecting sensitivity of key model parameters. We illustrate the methods expressed

by analyzing the cancer data.

Keywords: Sensitivity Analysis, Log-BetaWeibull Regression, censored data, maximum likelihood estimation, Cancer

data .
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