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مدرس تربیت اه دانش آمار گروه

به توجه با است. داشته دنیا تمام در مردم زندگ بر زیادی تاثیرات ٢٠٢٠ سال آغاز از ١٩ کووید بیماری شیوع یده: چ

دنیاگیری آغاز زمان از شده انجام تحقیقات از بسیاری مختلف، کشورهای در درمان سیستم های ظرفیت  به مربوط الت مش

است. شده متمرکز درمان مراکز و بیمارستان ها ویژه مراقبت های بخش در شده بستری بیماران بقای زمان مدل بندی بر کرونا

مقاله این در باشد. موثر آنها بستری زمان مدت نتیجه در و بقا زمان بر بیماری به مبتال افراد ان م موقعیت م رسد نظر به

مبتال بیماران بقای زمان به مربوط داده های تحلیل به بیزی رد روی با فضایی بقای مدل و معمول مدل های گرفتن نظر در با

شده اندازه گیری تبیین متغیرهای اثر بقا، مدل های رد عمل مقایسه از پس و است شده پرداخته تهران شهر در ١٩ کووید به

است. گرفته قرار بررس مورد بیماران فوت خطر میزان بر

١٩ کووید بیزی، رد روی فضایی، بقای مدل فضایی، داده های کلیدی: واژه های

.62F15 ،62N86 ،62H10 :(٢٠١٠) ریاض موضوع بندی كد

مقدمه ١

بیماری های تا ساده سرماخوردگ ی ایجاد باعث م توانند که هستند ویروس ها از بزرگ خانواده ی کرونا ویروس   های

ووهان شهر ٢٠١٩ سال اواخر در با اولین که است خانواده  این از هم جدید کرونای ویروس شوند. سارس مثل تنفس حاد

جدید ویروس که کردند اعالم بهداشت جهان سازمان به چین عموم سالمت مسؤالن ٢٠١٩ دسامبر در شد. مشاهده چین

ویروس این که دادند تشخیص آن ها است. شده ووهان شهر در ذات الریه به شبیه عالئم با بیماری نوع باعث ناشناخته ای و

ویروس شیوع میزان است. ووهان شهر از بیرون به راه یابی و تکثیر حال در سرعت به و است کرونا ویروس خانواده ی از

بدون هم عده ای و نم کنند منتقل ران دی به را ویروس این مبتال، افراد از برخ و است متفاوت مختلف انسان های در کرونا
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١٩٣



بقا١٩۴ زمان بیزی فضایی تحلیل

محققان توسط شده انجام مطالعات نتایج انسان به انسان از ویروس انتقال در م شوند محسوب ناقل بیماری عالئم داشتن

(٢٠٢٠ شنیرینگ، ) کند. منتقل ر دی نفر ٣/٨ تا ١/۴ به را بیماری است قادر متوسط طور به فرد هر که م دهد نشان

جمعیت در را ویروس شده اند آلوده تازه که افرادی از شماری چه م دهد نشان م گویند پایه تکثیر شاخص آنرا که اعداد این

افراد قرارگیری موقعیت و فاصله همواره سالم افراد به بیمار افراد از کرونا ویروس انتشار در توجه قابل نکته م کنند. منتقل
١ بستری زمان مدت و بقا تحلیل در است الزم که است موضوعات از ی فضایی همبستگ بنابراین است. بوده ر دی ی از

مدل های از استفاده تاریخچه به مختصر بطور ٢ بخش در و مقاله این در گیرد. قرار توجه مورد ١٩ کووید به مبتال بیماران

بقای مدل های کاربست نحوه ۴ بخش در م شود. معرف بقا داده های بیزی مدل بندی ٣ بخش در است. شده پرداخته بقا

م شود ارائه تهران شهر در ١٩ کووید به مبتال بیماران بقای زمان داده های تحلیل برای بیزی رد روی با فضایی و کالسی

م شود. پرداخته نتایج خصوص در گیری نتیجه و بحث به نهایت در و

بقا مدل های ٢

است بوده محققان استفاده مورد پزش داده های تحلیل در میالدی هفدهم قرن اواسط از بقا کالسی مدل های

بررس تحت مختلف افراد برای حادثه رخداد زمان که است آن بر فرض بقا کالسی مدل های در .(١٩۶٣ اران، وهم (گلس

ان م موقعیت حسب بر رخداد زمان های و نباشد برقرار استقالل فرض ن مم موارد از پاره ای در اما هستند هم از مستقل

مطالعات در (٢٠٠٣) اران هم و رامزی و (٢٠٠٢) مادن و تیوریچ مانند زیادی محققان باشند فضایی همبستگ دارای

معموال داشت. نخواهد مطلوبی نتایج کالسی مدل های از استفاده بقا داده های بوده همبسته شرایط در که دادند نشان خود

وارد و فضایی همبستگ وجود تشخیص با م توان که هستند نهفته بقا داده های در پنهان مؤلفه ی به صورت تصادف اثرات

مدل های بقا داده های اینگونه تحلیل برای یافت. دست دقیق تر نتایج به فضایی بقای مدل ی طریق از مدل در آن کردن

این از استفاده اما م پردازند خطر تابع و بقا تابع پارامترهای برآورد به فراوان گر رد روی با عمدتاً که است شده معرف زیادی

بقا تحلیل در چالش مسائل از و م شود پارامترها برآورد شدن زمانبر موجب درستنمایی توابع زیاد پیچیدگ بواسطه رد روی

از فضایی بقای داده های تحلیل در (٢٠٠٩) دارموفال و (٢٠٠۴) اران هم و بانرج چون محققان سبب همین به است.

معرف مدل های اما م کند پیدا کاهش توجه قابل طور به محاسبات حجم اینصورت در که کرده اند استفاده بیزی رد روی

دارند. کاربرد باشد شده تعریف نواح بین فضایی همبستگ و بوده ه ای مشب بصورت بقا داده های که شرایط در شده

در فضایی همبستگ وجود صورت در است. شده پرداخته آماری زمین فضایی بقای مدل های بیزی تحلیل به مقاله این در

فضایی همبستگ زیرا دهند ارائه خطر تابع و بقا زمان از دقیق تحلیل نم تواند بقا تحلیل در معمول مدل های بقا داده های

نندگ ش مدل های از رده ای بقا، داده های تحلیل در ل مش این بر غلبه برای م شود. ناشناخته خطر عوامل ایجاد سبب

در برای تصادف میدان ی معمول طور به مدل ها این در م شود. گفته فضایی بقای مدل های آنها به که است شده ارائه

به (٢٠٢٠ اران، هم و (مترجم فضایی خطر تابع بنابراین شود. م اضافه نندگ ش مدل به فضایی همبستگ گرفتن نظر

صورت

h(t|X,Z) = h٠(t)exp(β
′X + Z(s)), (٢. ١)

موقعیت s و گاوس تصادف میدان (·)Zی ، رگرسیون پارامتر های بردار β پایه، خطر تابع h٠(·) آن در که م شود تعریف

نتایج تصادف میدان بودن گاوس صورت در مدل این از استفاده م دهد. Dنشان ⊆ R٢ در را بقا زمان داده های قرارگیری

دارد. بقا تحلیل در کالسی مدل های به نسبت مطلوبی بسیار
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١٩۵مترجم

بقا داده های بیزی تحلیل ٣

محاسبه که م شود استفاده درستنمایی ماکسیمم روش از بقا مدل  های پارامترهای برآورد برای عموماً فراوان گرا رهیافت در

م توان آنها جملۀ از که دارد همراه به را الت مش پارامترها برآورد روش این م پذیرد. صورت EM وریتم ال با معموال آنها

ن مم شرایط از پاره ای در حت کرد. اشاره کل ماکسیمم جای به موضع ماکسیمم ی ارائه ان ام و محاسبات الت مش به

بودن بزرگ صورت در درستنمایی ماکسیمم برآوردهای مجانبی خواص به توجه با نگردد. ایجاد روش این با رایی هم است

حجم بودن کوچ هنگام روش این با پارامترها برآورد اما هستند اعتماد قابل زیادی حدود تا حاصل برآوردهای نمونه حجم

برآورد در بیزی رهیافت از الت مش چنین با برخورد از اجتناب برای داشت. خواهد دنبال به را بزرگ استنباط چالش نمونه

م شود. استفاده پارمترها

کاکس بیزی مدل ٣. ١

پتانسیل م شود داده نشان h(t) با که خطر تابع است. خطر تابع برآورد بقا، داده های کردن مدل بندی در اصل اهداف از ی

به صورت و م دهد نشان مشاهده هر برای را t زمان تا ست ش رخداد عدم شرط به ست ش وقوع لحظه ای

h(t) = lim
ϵ→٠

P (t < T ∗ ≤ t+ ϵ|T ∗ > t)

ϵ
=
f(t)

S(t)
(٣. ١)

خطر تابع توزیع تغییر با مدل این در شد. تعریف (١٩٧٢) کاکس توسط خطر توابع متداول ترین از ی م شود. تعریف

و ل ش پارامتر دو داشتن به واسطه که است وایبول پایه خطر تابع جمله، آن از است. تعریف قابل متنوع خطر توابع پایه،

خطر توابع پرکاربردترین از ی علت همین به و است برخوردار بقا داده های به برازش در زیادی پذیری انعطالف از مقیاس

به صورت وایبول پایه خطر تابع با کاکس مدل است. بقا تحلیل در

h(t|X) = νtν−١eβ
′X

گرفتن نظر در با بیزی تحلیل در است. رگرسیون پارامترهای بردار β و پایه خطر تابع ل ش پارامتر ν آن در که است،

به صورت پسین ال چ تابع پارامترها برای p(ν) و p(β) پیشین توزیع های

p(β, ν; t, x, δ) ∝ L(β, ν; t, x, δ)p(β)p(ν)

به صورت نیز آن درستنمایی تابع و است

n∏
i=١
{νtν−١

i exp(β′xi)}δiexp{−tνi exp(β′xi)}

است. سانسور نشانگر تابع δ آن در که م شود، حاصل

، افزایش خطر تابع ν > ١ به ازای که قسم به است مؤثر خطر تابع رفتار بر وایبول پایه خطر تابع در ل ش پارامتر مقدار

است. ثابت خطر تابع ν = ١ به ازای و کاهش خطر تابع ν < ١

نندگ ش بیزی مدل ٣. ٢

اندازه گیری یا و مشاهده قابل مطالعه مورد آزمایش واحدهای بقای زمان بر تأثیرگذار عوامل از بسیاری بقا مطالعات برخ در

ورود هدف با کاکس مدل از تعمیم نندگ ش مدل م شود. استفاده نندگ ش مدل های از معموال حاالت این در نیستند.



بقا١٩۶ زمان بیزی فضایی تحلیل

مختلف واحدهای نندگ ش اثرات که است این بر فرض مدل این در است. ناشناخته خطر عوامل نماینده به عنوان متغیر ی

به صورت نندگ ش مدل خطر تابع باشند. هم از مستقل

h(t|W,X) =Wh٠(t)exp(β
′X) (٣. ٢)

نندگ ش Wاثر و تبیین متغیرهای اثر بردار β ، تبیین متغیرهای Xبردار پایه، خطر تابع h٠(·) بقا، زمان t آن در که است،

است.

تابع كل تغییرات مدل این در است. تبیین متغیرهای از مستقل نندگ ش مولفه که م شود فرض نندگ ش مدل در

م شود. تجزیه مدل تصادف مولفه طریق از ناشناخته عوامل اثر و معلوم متغیرهای اثر به بقا تابع تغییرات نتیجه در و خطر

م كند. لحاظ مدل درون متغیرهای اثر برآورد روی بر را آزمودن ها در تفاوت وجود ، تصادف اثر تخصیص با نندگ ش مدل

انتخاب گرفته شود. نظر در مثبت تكیه گاه با توزیع نندگ ش متغیر برای است الزم خطر، تابع بودن مثبت به توجه با

مثبت گاه تکییه آماری توزیع های از گسترده ای طیف است. برخوردار زیادی اهمیت از نندگ ش متغیر برای مناسب توزیع

دارای وایبول، پایه خطر تابع با نندگ ش مدل بیزی، استنباط در دارد. قرار محققان روی پیش نندگ ش مولفه انتخاب در

به صورت پسین ال چ

p(β,w, ν; t, x, δ) ∝ L(β,w, ν; t, x, δ)p(w)p(β)p(ν)

به صورت نیز آن درستنمایی تابع و است

n∏
i=١
{νtν−١

i exp(β′xi + wi)}δiexp{−tνi exp(β′xi + wi)}

م آید. به دست

فضایی بقای بیزی مدل ٣. ٣

به صورت خطر تابع از فضايی بقای داده های مدل بندی برای

h(s, t|X,Z) = h٠(t)exp(β
′X + Z(s)) (٣. ٣)

موقعیت s ، تبیین متغیرهای بردار β ، تبیین متغیرهای Xبردار پایه، خطر تابع h٠(·) بقا، زمان t آن در که م شود، استفاده

است. گاوس تصادف میدان Z(·) و جغرافیایی

به صورت پسین ال چ دارای فضایی بقای مدل بیزی، رهیافت با

p(β, Z, ν,Θ; t, x, δ) ∝ L(β, Z, ν; t, x, δ)p(Z; Θ)p(β)p(ν)p(Θ)

به صورت وایبول پایه خطر تابع فرض با درستنمایی تابع و است

L(β, Z, ν,Θ; t, x, δ) ∝
n∏
i=١
{νtν−١

i exp(β′xi + Zi)}δiexp{−tνi exp(β′xi + Zi)}

مدل های از استفاده با بعد بخش در است. Zi = Z(si) و تصادف میدان پارامترهای بردار Θ آن در که م شود، حاصل

مراقبت های بخش در که ١٩ کووید به مبتال بیماران بقای زمان به مربوط داده های تحلیل به فضایی بقای و نندگ ش کاکس،

م شود. پرداخته شده اند بستری تهران شهر درمان مراکز ویژه



١٩٧مترجم

١٩ کووید به مبتال بیماران بقای زمان تحلیل کاربردی: مطالعه ۴

که تهران شهر در ١٩ کووید به مبتال بیماران بقای زمان به مربوط داده های تحلیل به بیزی رد روی از استفاده با بخش این در

شهر مختلف مناطق در ساکن مبتالیان از نفر ٧٨ شامل نمونه م شود. پرداخته شده اند بستری ویژه مراقبت های بخش در

ماه آذر در مجازی فضای بستر در و ترونی ال پرسشنامه از استفاده با نویسنده توسط آنها به مربوط اطالعات و است تهران

بخش در بیماران بستری زمان حداکثر ، بررس این در شده آوری جمع اطالعات اساس بر است. شده آوری جمع ١٣٩٩

بیماری ی حداقل دارای آنها از نفر ٩۴ که است بوده زن ٣٧ و مرد ١۴ شامل نمونه است. بوده روز ١٨ ویژه های مراقبت

مطالعه انجام دوره طول در که افرادی آن در که است داده            شده نمایش ١ ل ش در بیماران ان م موقعیت بوده اند. ای زمینه

مساحت شده            اند. داده نشان + عالمت با شده اند راست سانسور عبارت به یا مانده اند زنده که کسان و دایره با شده اند فوت

فوت نشان            دهنده کمتر مساحت با دایره            های که طوری به است فوت تا بستری زمان مدت دهنده نشان             رنگ قرمز دایره            های

دارد. وجود داده ها در درصدی ۴۴ راست سانسور مطالعه این در که است ذکر به الزم است. بستری اول روزهای در بیمار

که بوده اند متغیرهایی افراد در زمینه ای بیماری وجود عدم یا وجود و تاهل وضعیت سن، جنسیت، شامل تبیین متغیرهایی

١٩ کووید به مبتال بیماران داده های به شده برازانده مدل های پارامتر برآورد :١ جدول
فضایی بقای نندگ ش کاکس

استاندارد انحراف برآورد استاندارد انحراف برآورد استاندارد انحراف برآورد پارامتر

٠/١١٢ ٠/٨٢۴ ٠/٢١٨ ٠/٨١٠ ٠/٣۵٢ ٠/٧١۵ β١

٠/٠١٢ ٠/١٠۴ ٠/٠٢١ ٠/١٧٨ ٠/٠٢۴ ٠/١٠۵ β٢

٠/١٧٢ ١/۴٧٣ ٠/۴٢١ ١/۴١١ ٠/۴٣۶ ١/٣٢٨ β٣

٠/٠۴۴ ٠/١١٢ ‐ ‐ ‐ ‐ a

٠/١٨۵ ٢/۴٠٣ ‐ ‐ ‐ ‐ σ٢

١٠٣۵/١١٨ ١١٩۵/٢٩٨ ١٢٨۶/٣١٢ DIC

در زمینه ای بیماری و سن جنسیت، تبیین متغیرهای داده ها از اولیه تحلیل ی در گرفته اند. قرار توجه مورد مطالعه این در

ارائه مدل های در تبیین متغیرهای این ضرایب که شده اند داده تشخیص معن دار ١٩ کووید به مبتال بیماران بقای زمان مدت

موقعیت و تبیین متغیرهای از ی هر تاثیر بررس برای بعد مرحله در است. شده داده نمایش β٣ و β٢، β١ با ترتیب به شده

نرمال توزیع های بودن مزدوج به توجه با فضایی بقای و نندگ ش کاکس، مدل های  برازش و بقا، زمان بر بیماران ان م

توزیع های به عنوان توزیع دو این از ترتیب به تصادف اثرهای واریانس های و رگرسیون ضرایب ماهیت همچنین و گاما و

گام طول و ٢٠٠٠٠٠ داغیدن زمان ،١٠٠٠٠٠٠ زنجیر طول بیزی روش با مدل ها برازش در است. شده استفاده پیشین

است. شده گرفته نظر در ٢٠

مطلوبی رد عمل کاکس مدل داده ها بین فضایی همبستگ وجود علت به  م شود، مالحظه ١ جدول در که همان طور

مدل، این از استفاده صورت در لذا است. داده قرار تأثیر تحت را رگرسیون پارامترهای برآورد فضایی اثر وجود و نداشته

تا است، ناشناخته خطر عوامل نماینده که نندگ ش مؤلفه وجود علت به نندگ ش مدل در اما بود. نخواهد دقیق نتایج

است. مشاهده قابل وضوح به مدل DICدو مالک مقایسه با موضوع این و است کاکس مدل از بهتر مدل رد عمل حدودی
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دایره ها و شده سانسور داده های دهنده نشان + عالمت تهران شهر در ١٩ کووید به مبتال بیماران قرارگیری موقعیت :١ ل ش

هستند مشاهدات

بستری روزهای تعداد حسب بر بیماران بقای تابع برآورد :٢ ل ش

نتیجه گیری و بحث

به مبتال بیماران بستری زمان داده های تحلیل به بیزی رد روی با آماری زمین فضایی بقای مدل معرف از پس مقاله این در

داد نشان DIC مالک از استفاده با محتلف مدل های برازش از حاصل نتایج مقایسه شد پرداخته تهران شهر در ١٩ کووید

گرفتن نظر در با جنسیت تبیین متغیر مثبت ضریب اساس این بر است. نموده ارائه را مطلوب تری نتایج فضایی مدل که

است. زنان برابر دو از بیش یعن e٠/٨٢۴ = ٢/٢٨٠ مردان در مرگ خطر نرخ که م دهد نشان مرجع گروه عنوان به زنان

یعن e٠/١٠۴ = ١/١٠٩ بیمار مرگ خطر سن متغیر در سال هر افزایش با که است آن از حاک سن متغیر مثبت ضریب



١٩٩مترجم

بستری روزهای تعداد حسب بر بیماران خطر تابع برآورد :٣ ل ش

وجود صورت در م دهد نشان زمینه ای بیمارهای متغیر در توجه قابل و مهم بسیار نتیجه م یابد. افزایش درصد ده حدود

ل ش ندارند. زمینه ای بیماری که است افرادی برابر چهار از بیش e١/۴٧٣ = ۴/٣۶٢ مرگ خطر افراد در زمینه ای بیماری

بیش که بیماران بقای شانس اساس این بر م دهد نشان را بستری روزهای تعداد حسب بر بیماران بقای زمان تابع ٢ شماره

بر بیماران خطر تابع برآورد ٣ شماره ل ش م کند. میل صفر سمت به و کم بسیار شده اند بستری بیمارستان در روز ١٠ از

روزهای تعداد افزایش با خطر تابع که است این توجه قابل نکته م دهد. نشان را بیمارستان در بستری روزهای تعداد حسب

م دهد نشان مطالعه این نتایج کرد. خواهد پیدا افزایش برابر ۵ حدود فوت خطر پانزدهم روز از بعد و است صعودی بستری

چهار از بیش افزایش موجب که زمینه ای است بیماری های وجود ١٩ کووید به مبتال بیماران در فوت عامل مهم ترین که

توسط مراقبت و بهداشت پروتکل های بیشتر چه هر رعایت لزوم نتیجه این م شود. بیماران از دسته این در فوت خطر برابری

م کند. توصیه را هستند زمینه ای بیماری داری که افرادی

ر تش و تقدیر

قدردان و ر تش کمال مدرس تربیت اه دانش فضایی‐زمان و فضایی وابسته داده های تحلیل علم قطب حمایت از نویسنده

دارد. را
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