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جلب كرده است و  هاي اخير توجه محققين اين حوزه را به خوداستفاده از ابزارهاي كنترل كيفيت در ارزيابي كيفيت درمان بيماران در سال: چكيده
ز جراحي قلب به عنوان يك مان بقاي بيماران پس ادر اين مقاله ز ،بر اين اساس اند.داشتهبيماران هاي مختلف سعي در پايش زمان بقاي پژوهشگران با روش

شكست تسريع بر اساس روش رگرسيون  هاي جراحانو نيز گروه شود و ريسك ناشي از وضعيت هر بيماري كيفي پيوسته در فاز دو نظر گرفته ميمشخصه
گردد. عملكرد روش پيشنهادي با پيشنهاد مي كست تسريع يافتهشي استاندارد رگرسيون بر باقيمانده مبتنيشود. سپس يك نمودار كنترلي تعديل مي يافته

و ارزيابي هاي جراحان ر گرفتن گروههاي جراحان و بدون در نظروهگدر دو حالت در نظر گرفتن سازي و بر اساس معيار متوسط طول دنباله استفاده از شبيه
  درمان بيماران است. فرآيندر كشف تغييرات در دعملكرد مطلوب روش پيشنهادي  يدهندهسازي نشانكه نتايج به دست آمده از شبيهشود مقايسه مي

  ؛ فاز دو شكست تسريع يافتهپايش زمان بقا؛ نمودار كنترلي ريسك تعديل شده؛ رگرسيون  كلمات كليدي:

  

  مقدمه. 1

هاي توان در سيستمهايش سهم دارد كه اين تعريف را مينيازمندي مشتري در تامين ها و مشخصاتي از يك محصول يا خدمت است كه در رضايتكيفيت، ويژگي
دانستند تا يك الزام ي پزشكي ميي مربوط به حوزههاي سالمت، كيفيت را مسألهي سالمت نيز مورد استفاده قرار داد. در گذشته بسياري از مديران سيستمحوزه

ها كيفيت را به عنوان يك ايش مقادير مرگ و مير در اثر اشتباهات پزشكي باعث شد سازمانهاي جديد درماني و افزعواملي همچون گسترش سيستم ؛مديريتي
ي سالمت از اهميت بيشتري نسبت به هاي حوزهعامل مهم در نظر بگيرند و سعي در سنجش و كنترل آن در حد مطلوب داشته باشند. بهبود كيفيت در سيستم

هاي زياد و در بسياري از مواقع غيرقابل در اين حوزه، هزينه وجود نوسانات نامطلوبو  هستندجان افراد در ارتباط  ها باصنعت برخوردار است چراكه اين سيستم
ي سالمت مورد استفاده قرار هاي حوزههاي كنترل كيفيت را در سازماناند روشهاي اخير سعي داشتهجبراني را در پي خواهد داشت. از اين رو محققان در سال

ترين ابزارهاي كنترل كيفيت آماري هاي توليدي مفيد واقع شوند. ازجمله مهمر پايش كيفيت سيستمتواند دو ابزارهاي آن مي )1SPC(آماري فرآينددهند. كنترل 
  پردازد. هاي كيفي در طول زمان ميتوان به نمودار كنترل اشاره كرد كه به پايش مشخصهمي

شود. يك استفاده مي فرآيندا به منظور تشخيص تحت كنترل بودن ي صنعتي بسيار رايج است. معموال از اين نمودارههافرآينداستفاده از نمودارهاي كنترل در 
هاي ها با در نظر داشتن اثر انحراف تصادفي متفاوت از مقادير مورد انتظار باشند و زماني كه خروجيشود كه خروجيناميده مي 2زماني خارج از كنترل فرآيند
  تحت كنترل است. آيندفرشود كنترل مورد انتظار باشد گفته مي داخل حدود فرآيند

ها در حالت تحت كنترل به خاطر در خروجي تغييراتتوانند اينگونه فرض كنند كه هايشان را استاندارد كنند و از رو ميهاي توليدي قادر هستند وروديسازمان
قادر  هاي گروه دومسازماناين است كه  ي سالمت درحوزههاي سازمانهاي صنعتي و اي كنترل كيفيت بين سازمانتفاوت پايه است. فرآينددر  تغييرات تصادفي
و تغييرات  هر بيمار) وضعيت سالمتيهاي ورودي (تغييرات در نتايج را به دو جز متفاوت تغييرات در داده رو بايدهايشان را كنترل كنند و از اين نيستند ورودي

 توان ازمي از اين روتواند معيار مناسبي براي سنجش كيفيت درمان باشد. مي درمان بعد از قازمان بمدت ، هر بيماربراي تقسيم كنند.  (كيفيت درمان) فرآينددر 

استفاده نمود كه در ادبيات اين درمان به عنوان معياري براي سنجش كيفيت مانند نرخ مرگ و مير و مدت زمان تا مرگ  مرگ و مير بيماران  معيارهاي مرتبط با
  شود.شناخته مي 3نامناسبحوزه به عنوان رخداد 

نيازمند ايجاد تغييراتي در مفاهيم نمودارهاي كنترل به منظور  ،ي تحت بررسيناهمگن بودن جامعه به دليل ي سالمتها در حوزهعدم توانايي در كنترل ورودي
با بهترين درمان  يمارب يك است به دليل تفاوت در شرايط بيماران مراجعه كننده ممكن در شرايط يكسان درمان مرگ و مير است. براي مثال نرخ منصفانه پايش
  ه بمانند.رغم درمان نامناسب به دليل وضعيت جسماني مناسب زنداشته باشد در حالي كه برخي از بيماران عليدزنده ماندن  شانس كمتري برايهم 

                                                            
1 Statistical Process Control 
2 Out-of-control process 

3 Adverse Event 
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. اين نكته حائز اهميت است داردكيفيت درماني كه دريافت كرده است بستگي  و پيش از درمان متي بيماريك بيمار به دو عامل وضعيت سال بقاي بنابراين زمان
تشخيص شوند، به درستي شناسايي شوند. شناخته مي 4ل ريسكعوام كه تحت عنوان كيفيت درمان عوامل زمينه اي موثر بر، كيفيت درمانارزيابي  زماندر  كه

 ازي سالمت شود. بدين منظور در حوزهميصفانه منجر به قضاوت نامنو  كيفيت درمان بدون در نظر گرفتن اين اصل غير ممكن استمناسب يا نامناسب بودن 

با استفاده  رارويكرد رايج در تعديل ريسك تخمين احتمال مرگ هر بيمار . شوداستفاده مي ي تحت بررسيبراي كاهش اثر ناهمگني جامعه ريسكتعديل  هايروش
هاي مستقل به عنوان متغيردرمانگر مختلف هاي گروهمانند درمان شرايط خارجي موثر بر طور و همينو ...)  ايهاي زمينهبيمارياز شرايط بيمار (جنسيت، وزن، 

استفاده به عنوان عامل ريسك بيمار  ]1[5ياز پارسونتاند امتقرار گرفته قلب براي مثال در بيماراني كه مورد جراحي .و احتمال مرگ به عنوان متغير وابسته است
  شود.مي

ي بيمار بعد از يك دوره يا مرگ ماندن زندهي اول روي . در دسته]2[شوندميبراي پايش به دو گروه تقسيم  ي كيفيمشخصهاساس نوع بر مطالعات انجام شده
. در گروه دوم، زمان زنده ماندن بيمار به صورت پيوسته تا زمان است 6باينريي كيفي به كار رفته از نوع شود و جنس مشخصهميروز، تمركز  30خاص، براي مثال 

با استفاده شود. بدين صورت كه عوامل اثرگذار در احتمال مرگ بيمار مي گيرد. در گروه اول، معموال از توزيع برنولي و مفاهيم آن استفادهمشخصي مد نظر قرار مي
تاينر ششود. براي مثال اشود و سپس از احتمال به دست آمده در نمودار ريسك تعديل شده استفاده ميتخمين زده مي از رگرسيون لجستيك به صورت يك رابطه

اند. روز از درمان به كار گرفته 03) را براي پايش وضعيت باينري بيماران بعد از  CUSUM-RA(7جمع تجمعيي نمودارهاي ريسك تعديل شده ]3[و همكاران
هر عمل جراحي  8نماييبراي پايش امتياز لگاريتم درست CUSUMاند و از نمودار آنها ريسك هر بيمار را با استفاده از روش رگرسيون لجستيك تعديل نموده

شپيگلهارتر  اند.با حدود كنترلي متغير را براي پايش كيفيت درمان پيشنهاد داده P 9 يارتي ريسك تعديل شدههنمودار شو ]4[. كوك و همكاراناندكردهاستفاده 
 CUSUM-RAاند نمودار اند و نشان دادهپيشنهاد نموده )RSPRT( 10يك روش عمومي با عنوان تست نسبت احتمالي متوالي با تنظيم مجدد ]5[و همكاران

يك روش ريسك تعديل شده را براي پايش تعداد اعمال جراحي بين دو عمل جراحي  ]6[ريگ و فيرولگاست.  RSPRTي هاي تعديل شدهحالت خاصي از نمودار
 ]8[هارتر شپيگلا. گريگ و ]7[اندهاي موجود مقايسه نمودهپيشنهاد شده را در تشخيص تغيير با روش روش ،اند. آنها براي ارزيابي عملكردناموفق پيشنهاد داده

تواند براي تخمين ريسك اعمال جراحي ناموفق به كار اند كه ميرا گسترش داده )EWMA11(نمايي موزونمتحرك ميانگين  ييك روش ريسك تعديل شده
  ]9[اند. محمديان و همكاراناي پيشنهاد دادهيك نمودار ريسك تعديل شده براي پايش عملكرد جراحي با در نظر گرفتن متغيرهاي رسته ]2[نبر و يهگرفته شود. پي

  اند.ي سالمت استفاده نمودههاي حوزهپايش سيستم برايي هندسي هاي ريسك تعديل شدهاز نمودار

هاي راست سانسور شده بعد از جراحي گسترش داده هاي بقا يا زمانمانند زمان 12هاي كنترل بر اساس معيارهاي پيوستههاي پايش، نموداردر گروه دوم روش
اند. پيشنهاد نموده 13هاي بقا بر اساس مدل كاكسبراي پايش زمان CUSUMيك نمودار ريسك تعديل شده   ]10[و كالفليش شوند. در اين حوزه بيسواسمي

روز از عمل  30بيشتر از  بيماراند كه در آن در صورتي كه نموده استفادههاي بقا براي پايش زمان 14مقياس -هاي رگرسيون مكاناز مدل ]11[سگو و همكاران
) را بر اساس امتياز CUSUM15 )CUSUM-RASTي زمان بقاي نمودار كنترل ريسك تعديل شده يك . آنهاشودميسانسور  كند مشاهده عمرجراحي عمر 

هاي بقاي ريسك تعديل شده پيشنهاد به روز شده براي پايش زمان EWMAيك نمودار   ]12[و جونزدر يناشااند. نمودهلگاريتم درستنمايي براي هر بيمار پيشنهاد 
   اند.ي تغيير استفاده نمودهبه دست آمده از مدل نقطه 16 شكست تسريع يافتهي بر اساس روش شده از نمودار ريسك تعديل  ]13[ناند. اسدايوبي و همكاراداده

هاي شبه پارامتريك مانند مدل نسبي خطر و روش 17ي محصول محدود نمودار بقاتخمين زنندههاي غير پارامتريك مانند ي سالمت روشدر كاربرهاي حوزه
باشند. با اين حال در اين ي وسيعي از توابع خطر و بقا هستند داراي اهميت زيادي ميكافي براي مواجهه با دامنهپذيري افطانعبه دليل اينكه داراي  18كاكس

هاي غير پارامتريك به دليل عدم نياز هاي پارامتريك نيز استفاده نمود. كار كردن با روشتوان از روشتوزيع خاصي پيروي كنند مي هاي بقا ازحوزه، زماني كه داده
تري روي اطالعات ي دقيقتوان مطالعههاي پارامتريك ميكنند. با اين حال با روشها پشتيباني ميهاي آماري از اين روشافزارتر است و نرمي آماري راحتبه پايه

  موجود انجام داد.
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ها و همين ي بعدي بايد مقادير پارامترنيست و در مرحله معلومها توزيع دادهارامترهاي پهاي پارامتريك دو چالش اساسي وجود دارد. اول اينكه معموال در روش
هاي پارامتريك به راحتي با استفاده از تئوري درستنمايي ماكزيمم ها در روشطور اثر عوامل مختلف بر روي احتمال بقاي بيمار تخمين زده شود. تخمين پارامتر

   .]14[تر استها راحتشدگي در اين روشري سانسوست و از اين رو مواجهه با الگوهاي پيچيدها قابل اجرا

شود. بدين منظور زمان بقاي ي كيفي پيوسته استفاده ميدر اين مقاله از رويكرد پارامتريك براي پايش زمان بقاي بيماران جراحي قلب در فاز دو بر اساس مشخصه
د و با استفاده از روش رگرسيون شوهاي جراحان به عنوان عوامل ريسك در نظر گرفته ميهر بيمار به عنوان يك متغير مستقل و وضعيت سالمتي بيمار و گروه

شود ي استاندارد روش رگرسيون شكست تسريع يافته پيشنهاد ميشود. سپس يك نمودار كنترلي بر اساس باقيماندهشكست تسريع يافته اقدام به تعديل ريسك مي
. شودميبر اساس معيار متوسط طول دنباله مقايسه و ارزيابي ا هاي جراحان و بدون در نظر گيري آنهو عملكرد روش پيشنهادي در دو حالت در نظر گرفتن گروه

  بي در كشف شيفت در زمان بقاي بيماران برخوردار است. ودهد نمودار كنترلي پيشنهادي از عملكرد مطلسازي نشان مينتايج حاصل از شبيه

هاي پيش رو در اين حوزه ارائه گيرد و چالشپايش مورد بحث قرار مي حتتدرماني  ندفرآيي اين مقاله به اين صورت است: در بخش دوم شرايط موجود در ادامه
هاي سازيي ارزيابي روش پيشنهادي و شبيهشود. نحوهشود. در بخش سوم، نمودار كنترلي پيشنهادي و روش به دست آوردن حد كنترلي براي آن توضيح داده ميمي

هاي آتي ي پيشنهادگيري و ارائهگردد. در بخش پنجم اين مقاله به نتيجهليل قرار ميل گزارش و مورد تحشود و نتايج حاصاي در بخش چهارم ارائه ميرايانه
  پرداخته شده است.

 
  بيان مسأله. 2

هاي علت بيماري همردم دنيا هر ساله جان خود را ب تعداد زيادي از نخست علت مرگ و مير در جهان را به خود اختصاص داده و يرتبه يعروقهاي قلبي بيماري
درصد از  31اند كه هاي قلبي عروقي فوت نمودهعلت بيماري هب ميليون نفر در جهان 5/17 هر ساله قلبي و عروقي از دست مي دهند، طبق برآورد صورت گرفته

هاي جراحي ترين عمل) جز رايج20NHLBIكا (ريه و خون آمري بر اساس گزارش سازمان ملي قلب، 19. عمل جراحي قلبكل موارد مرگ و ميرها را شامل مي شود
هاي انجام اين است كه تحقيقات فراواني در اين حوزه انجام شود. روش هاي قلبي موجب شدهمير به علت بيماري و آيد. آمار باالي مرگدر بزرگساالن به شمار مي

رد به عملكرد قلب وي بستگي دارد، حساسيت اين عمل جراحي بسيار باالست و پايش اند. با توجه به اينكه حيات يك فعمل در طول زمان تغييرات بسياري داشته
هاي كنترل عمر بيمار بعد از انجام جراحي و مشخص شدن علت شكست عمل جراحي براي پزشكان و مسئولين مربوطه مهم است. از اين رو استفاده از روش

  شود.تحت پايش پرداخته مي فرآينددر اين قسمت به بررسي شرايط  شود.مي كيفيت براي پايش زمان بقاي بيماراني از اين نوع توصيه

 
  هاشدن دادهسانسور . 2,1

افتد كه اتفاقات مدنظر در يك محدوده زماني مشخص، كه معموال زمان در نظر هاي زمان بقا است. سانسور زماني اتفاق ميهاي دادهسانسور شدن يكي از ويژگي
 يهاداده يزمان انسور شدن ازجمله سانسور از راست، چپ و سانسور در بازه زماني وجود دارد.سهاي مختلفي از بنديدسته است، رخ ندهند. گرفته شده براي مطالعه

است،  مطالعه اتفاق قبل از زمان صورت تنها اطالعات موجود وقوع نيكه فرد اتفاق مدنظر را تجربه كرده و سپس وارد آزمون شود. در ا شونديبقا از چپ سانسور م
 ياست. سنرار گرفتهموضوع تحت آزمون ق كي يريادگيزمان  نيي. به عنوان مثال، در مراكز آموزش زودهنگام كودكان تعستيآن مشخص ن يبرا يقياما زمان دق
اند لذا زمان آموخته را قبل از شروع مطالعه ياز كودكان موضوع تحت بررس ي. بعضشوديم زمان تا واقعه در نظر گرفته رديگيموضوع را فرا م كيكه كودك 

 شود؛يم دهينام ياور بازهحالت سانس نياتفاق افتد كه ا زيممكن است سانسور از چپ و راست به صورت همزمان ن اغلب .شونديافراد از چپ سانسور م نيا يريادگي

  .شوديم يريگيپ ايبه صورت دوره مارانيب تيكه وضع دافتياتفاق م ينوع سانسور زمان نيا

ي زماني مطالعه تمام شود و فرد اتفاق مورد نظر اگر بازههاي به كار رفته در اين مقاله داراي اين نوع از سانسور شدگي است،   ّبراي حالت سانسور از راست كه داده
. عموما سه دليل براي سانسور از راست وجود دارد. فرد اتفاق مدنظر را تا پايان مطالعه تجربه نكند، اطالعات شودرا تجربه نكند، زمان بقاي وي از راست سانسور مي

ز در دسترس نباشد و يا شخص اگم شدن و ...  ي،تحت بررس از عوامل ريغ يليمرگ به دل ،مهاجرتفردي كه در مطالعه حضور داشته به علل مختلف از جمله 
  د، خواهيم داشت.نام باش i، زمان بقاي واقعي و متغير حالت براي بيمار در نظر گرفته شده براي مطالعهبه ترتيب زمان  𝑑و 𝑐،𝑥مطالعه خارج شود. اگر فرض شود 

)1(  𝑇 = min (𝑥 , 𝑐),  

)2(  𝑑 = 1    𝑥 ≤ 𝑐 0     𝑥 > 𝑐 . 

𝑇) از زمان بقا و متغير حالت سانسور با بقاي سانسور شده به صورت زوج مرتبيزمان  , 𝑑    شود.نمايش داده مي (

  

                                                            
1 9 Cardiac surgery 
2 0 National Heart, Lung, and Blood Institute 
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  تعديل ريسك . 2,2

است درمان  فرآينددر هنگام ورود به  مارانيب هاي مختلفمشخصه ي تحت بررسي به علتناهمگن بودن جامعه سالمت، يدر حوزه فرآيند شيدر پا بعديچالش 
ها عدم توجه به اين مشخصه اند كهمتفاوت موارداز  ياريدر بس مارانيكه نسبتاً همگن هستند، ب يديتول يهافرآيند. برخالف شوديشناخته م سكيكه تحت عنوان ر

 يابيتا ارز مدل اعمال شوند در يستيبا شوند،شناخته مي سكيعوامل رها كه تحت عنوان اين مشخصهشود؛ لذا مي فرآينداز  ينادرست يهايريگجهيمنجر به نت
ه صورت بهاي تعديل ريسك گام. شوديشناخته م سكير ليعنوان تعدبهدر نظر گرفتن عوامل ريسك جهت كاهش اثر ناهمگني جامعه تحت بررسي منصفانه باشد. 

  زير هستند.

 .سكيعوامل ر شناسايي .1
 ي كيفينوع مشخصهمتناسب با  يرمدل آما انتخاب  .2
 هاي تاريخي براساس داده  سكير ليمدل تعد يپارامترها نيتخم .3

نوع  مبنايبر  يمدل آمار كيسپس  بايستي شناسايي شوند ومي جراحي قلب فرآينددر  عوامل ريسك ،هاي ناهمگنجامعه شيقدم اول در پا عنوان رو به نياز ا
هاي كيفي دودويي اند كه شامل مشخصههاي سالمت گسترش پيدا كردهفرآيندي كيفي در پايش چنانچه گفته شد دو نوع مشخصه .شودايجاد  ي كيفي مشخصه

هاي كيفي، اند. براي اين دسته از مشخصهي تحت بررسي در دو حالت از پيش تعريف شدههاي كيفي دودويي بيانگر وضعيت يك نمونهمشخصهو پيوسته هستند. 
مانند خريد يا عدم خريد، ثبت نام يا عدم ثبت نام،  يماري براي متغيرهاي وابسته دودويل آكه يك مدشود انجام مي 21وسيله رگرسيون لجستيكتعديل ريسك به

توان به عنوان مدل خطي اين مدل را مي. ي سالمت استهاي مديريت و بيماري يا سالمت و مرگ يا زندگي و ... در حوزههورشكسته شدن يا نشدن در حوز
ي پزشكي براي تخمين احتمال در حوزه اكند. روش رگرسيون لجستيك ابتداستفاده مي 23به عنوان تابع پيوند 22ع لوجيتاي در نظر گرفت كه از تابيافتهتعميم

كه تعديل ريسك براي متغيرهاي با توجه به اين. هاي علمي كاربرد وسيعي يافته استگرفت؛ ليكن امروزه در تمام زمينهوقوع يك بيماري مورد استفاده قرار مي
  مراجعه نمايند. مقاالت مرتبط با اين حوزهتوانند براي آشنايي بيشتر به عالقمندان ميي اين تحقيق نيست، ي مورد مطالعهدودويي در حوزه

ها در نظر گرفتن اثر يك سري متغير اسي در اين مدلي كيفي تحت پايش داراي مقادير پيوسته بوده و هدف اسهاي تعديل ريسك پيوسته مشخصهدر مدل
تابع چگالي  εهاي آماري براي اين منظور است. اگر ترين مدليكي از معروف 24مستقل روي زمان تا وقوع يك اتفاق مشخص است. روش شكست تسريع يافته
 تعريف نمود. )3(ي توان به صورت رابطه؛ مدل زمان تا اتفاق را ميشود تعريفاحتمال براي حالتي كه متغيرهاي مستقل روي متغير پاسخ اثري نداشته باشند، 

)3( 𝑇 = 𝑓(𝑧) × 𝜀, 

شود. با توجه به اينكه زمان بقا بايد مثبت باشد مي 𝑧است كه باعث تسريع يا تاخير تا وقوع اتفاق تحت اثر متغير  𝑧تابعي از  𝑓(𝑧)و  متغير مستقل 𝑧 در اين رابطه
  شود.تعريف ميزير  بر اساس مدل كاكس با تابع ربط AFTدر روش  𝑓(𝑧)شود. به صورت تابعي اكيدا مثبت تعريف مي 𝑓(𝑧)معموال 

)4( 𝑓(𝑥) = exp (𝛽0 + 𝛽1𝑧). 

  

  نمودار كنترلي پيشنهادي. 3

  ي پيشنهادي براي پايش. آماره3,1

𝑌به صورت  𝑌متغير تصادفي  )3ي (در رابطه در روش رگرسيون شكست تسريع يافته اگر = log (𝑇)  و  فرآيندتعريف شود، آنگاه بين عوامل ايجاد ريسك در𝑌 
  ي خطي به صورت زير برقرار خواهد بود:يك رابطه

)5( 𝑌 = log(𝑇) = 𝛽0 + 𝛽1𝑧 + 𝜎𝜀. 

روي زمان تا اتفاق، تخمين زده شود. با تخمين ضرايب مربوطه  𝑧اي به دست آيند كه اثر متغير مستقل به گونهبايستي مي 𝜎و  𝛽1و 𝛽0ضرايب ،)4(ي در رابطه
شود. همچنين در اين رابطه شكست تسريع يافته شناخته ميتوان اثر متغير مستقل در تسريع يا تاخير وقوع اتفاق را تخمين زد به همين دليل اين مدل با نام مي 𝜀   مقدار خطا در رگرسيون شكست تسريع يافته است كه بسته به تابع توزيع𝑇 ،در تحليل بقا با استفاده از مدل هاي متفاوت خواهد داشت. توزيعAFT توان مي

 جدولدر   AFTمدل رگرسيون هاي رايج در تحليل زمان بقا و توزيع خطاهاي تصادفيتوزيع سازي نمود؛مدل 𝜀هاي مختلف را با تعريف توزيع مناسبي از توزيع

  آورده شده است. 1

                                                            
2 1 Logistic regression 
2 2 Logit function 
2 3 Link function 
2 4 Accelerated failure time (AFT) 
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 AFT كيمعروف مدل پارامتر يهاعياز توز يرخب .1جدول 
  )𝜀توزيع خطاي تصادفي(  )𝑻توزيع زمان بقا (

  (يك پارامتر)مقدار حد نهايي توزيع   نمايي

  (دو پارامتر)مقدار حد نهايي توزيع   وايبول

  لگ گاما  گاما

  لجستيك لگ  لجستيك

  نرمال  نرماللگ

  تعريف كرد.) 6(ي به صورت رابطهمتغير مستقل،  𝑝با  ام  𝑖ي براي مشاهده 𝑇را براي متغير تصادفي زمان تا اتفاق  AFTتوان مدل تر ميدر فرم عمومي

)6( 𝑌 = log(𝑇 ) = 𝛽0 + 𝛽1𝑧1 + 𝛽2𝑧2 + ⋯ + 𝛽 𝑧 + 𝜎𝜀 . 

تواند مي توزيع وايبول از انعطاف پذيري بااليي براي مدلسازي اطالعات مربوط به زمان بقا برخوردار است. اين توزيع)، 1هاي معرفي شده در جدول (در بين توزيع
رخالف مدل رگرسيون نمايي، ضريب خطاي بسته به مقادير پارامترها  نرخ شكست افزايشي يكنوا، كاهشي يكنوا و يا ثابت داشته باشد. در مدل رگرسيوني وايبول ب

  غير از يك خواهد داشت.  يمقدار ،σ يتصادف

)7(  𝑌 = log(𝑇 ) = 𝜇 + 𝛃 𝐳𝒊 + 𝜎𝜀 . 
 𝜀  ،)7ي (رابطهدر ي خطي با هم دارند. با توجه به اينكه خطاي تصادفي و لگاريتم طبيعي زمان بقا، رابطهبايد تخمين زده شوند. 𝜎 و 𝜇 ،𝛃، مقاديردر اين رابطه

  شود.توزيع آن به صورت زير تعريف مي و تابع بقاي  تابع چگاليكند و پيروي مي 25از توزيع حد نهايي

)8( 𝑓 = exp (𝑤 − 𝑒 ), 

)9(  𝑆 (𝑤) = 𝑒𝑥𝑝(−𝑒 ). 

𝜋و واريانس آن برابر با ) -5772/0 مقدار( 26ميانگين اين توزيع براي حالت استاندارد شده برابر با ثابت اولر
  .است 6

كه در تحليل رگرسيون براي نشان  هستنددي اعداين متغيرها ا .شودمياستفاده  27متغيرهاي مصنوعي هاي جراحان ازدر نظر گيري اثر گروهكمي كردن براي 
ي تحت بررسي تمامي اگر در جامعه هستند. 1و 0با مقادير متغير سريشامل يك ترين حالت، در ساده و دنشوي تحت بررسي استفاده ميهاي جامعهدادن زيرگروه

𝑛جراح انجام شوند،  𝑛هاي انجام شده توسط جراحي − گروه جراحي كه هر بيمار را ها مي توان شود كه با توجه به مقادير آنتعريف مي 1و 0متغير مصنوعي  1
  است: هاي مصنوعي به صورت زيربعد از اضافه كردن متغير يافتهشكست تسريع جراحي كرده است شناسايي نمود. مدل رگرسيون 

 )10(  𝐿𝑜𝑔(𝑇 ) = 𝜇 + 𝛃 𝐳𝒊 + ∑ 𝛄 𝑓 + 𝜎𝜀2 , 

  .هستند يمصنوع يرهايمتغ يونيرگرس يبضرا 𝛄و  يمصنوع يرهايمتغ مقدار 𝑓 ،يافتههتوسع مدل در كه

استفاده كرد چرا كه مفروضات مربوط به روش رگرسيون خطي در اكثر  )28OLS( يحداقل مربعات معمول روشتوان از نمي AFTي ضرايب در مدل براي محاسبه
  يكي از ابزارهاي استفاده شده در تحليل زمان بقا است كه در تخمين ضرايب رگرسيوني كاربرد دارد.  29تابع درستنمايي ي زمان بقا برقرار نيست.مسائل حوزه

هاي سانسور . رويكرد در نظرگيري دادهمتفاوت باشدهاي سانسور شده بايد داده شده هستند، از اين رو ساختار تابع درستنمايي براي وما سانسورهاي بقا، عمداده
از تابع اگر زمان دقيق اتفاق براي فرد مشخص باشد كه  شودبه اين صورت تعريف مي هاي سانسورهاي بقا و زمانشده در تابع درستنمايي با فرض استقالل زمان

رخ داده است و احتمال  cشود. چراكه اتفاق، در زماني بعد از زمان هاي سانسور از راست، تابع بقا استفاده ميشود و براي دادهاستفاده مي xچگالي احتمال در زمان 
باشد، تمام آنچه كه مشخص است، اين است كه اتفاق  ر شدهي بقا از چپ سانسوشود. اگر دادهتجربه كند، محاسبه مي  cاينكه فرد اتفاق را در زماني  بعد از زمان 

است تابع درستنمايي  مقالهي اين ي مورد مطالعههاي سانسور شده از راست كه در حوزهشود. براي دادهمد نظر رخ داده است لذا تابع احتمال تجمعي استفاده مي
𝑇)براي زوج مرتب  , 𝑑 𝑖به ازاي  ( = 1,2, … , 𝑛  شود.) تعريف مي11ي(رابطهبه صورت  

)11(  𝐿(𝑇 , 𝑑 ) = Pr (
1

𝑇 , 𝑑 ) = [𝑓(𝑡 ) ] × [𝑆(𝑡 )1 ]
1

. 
                                                            
2 5 Extreme value distribution 
2 6 Euler constant 
2 7 Dummy Variables 
2 8 Ordinary least square 
2 9 Likelihood function 



 

6 

 

هاي سانسور شده از تابع هاي كامل از تابع توزيع چگالي و براي دادهها است و براي دادهنشان دهنده سانسور شدن داده گونه كه گفته شد،همان ،𝑑 در اين رابطه
. با انجام اين كار در واقع مشاهدات بر اساس مقادير متغيرهاي مستقل تعديل ريسك شده و اثر اين متغيرها در مدل شودها استفاده ميبقا جهت تخمين پارامتر

  محاسبه نمود:را به صورت زير  ام 𝑖ي ي تصادفي براي مشاهدهماندهمقدار باقيتوان پس از تخمين ضرايب رگرسيوني مي شوند.لحاظ مي

)12( 𝑒 = 𝛃 𝐳𝒊 ∑ 𝜸2 , 

  استفاده نمود. فرآيندبراي پايش  𝑒ي توان از آمارهكنند و ميا پارمترهاي صفر و يك پيروي ميتوزيع حد نهايي ب ها از 𝑒 ر اين رابطه،كه د

  

  . تعيين حد كنترل3,2

 فرآيندبايستي نمودار كنترلي پيشنهادي داري از زمان بقاي تخمين زده شده كوچكتر باشد ميمورد پايش در صورتي كه زمان بقاي بيمار به صورت معني فرآينددر 

متقارن بودن توزيع حد نهايي به نا نظور با توجهرا خارج از كنترل اعالم كند و از اين رو بايد حد پايين مناسب براي اين نمودار كنترلي را به دست آورد. براي اين م
 ده است.) ش8ي (بر اساس رابطه استفاده 𝛼داري معني سطحاز روش حد كنترلي احتمالي تحت 

)13( 𝑓 𝑑𝑤 = 1 − 𝛼, 
صورت وقوع حالت خارج از كنترل آن را را مورد پايش قرار داده و در  فرآيندتوان ي پيشنهادي در طول زمان ميي مقدار حد كنترلي پايين براي آمارهبا محاسبه

  شناسايي نمود.

  

  . ارزيابي عملكرد روش پيشنهادي4

استفاده شده  ]3[و همكاراننايدر شاي هاي به دست آمده از زمان بقاي بيماران پس از جراحي قلب بر اساس مقالهپيشنهادي از داده براي ارزيابي عملكرد روش
بيني به عنوان معتبرترين روش پيش ]1[. امتياز پارسونت شودميها از امتياز پارسونت به منظور تعيين ريسك جراحي براي هر بيمار استفاده در اين دادهاست. 

امتياز پارسونت ه است. آورده شد )2( جدولشود. اين امتياز به صورت جمعي از امتيازات مختلف براي بيمار است كه در ريسك در عمل جراحي قلب محسوب مي
رود كه نرخ مرگ و مير براي بيماران با امتياز جراحي است. انتظار مي فرآيندي ريسك باالتر بيمار در دهندهمقداري بين صفر تا صد دارد و افزايش آن نشان

  پارسونت باالتر قبل از درمان، بيشتر از ساير افراد باشد.

  پارسونت . عوامل موثر بر محاسبه امتياز2جدول 

  بالن درون آئورت  جنسيت

  تورم بطن چپ  چاقي مفرط

  كليوي  فشار خون

 وخامت حال بيمار اختالل عملكرد بطن چپ
  ساير شرايط نادر  سن

    جراحي مجدد

هاي مختلف بيماران ناشي از  شرايط درمان است براي مثال تفاوت در بيمارستان، زمان انجام جراحي بنديگذارد دستهعامل ديگري كه روي كيفيت درمان اثر مي
ر اساس ب ن مدل تعديل ريسك راتواميجراحان بندي بيماران متقاضي درمان قرار گيرند. با هدف ارزيابي عملكرد توانند معيارهاي دستهميجراحان متفاوت و 

تواند هاي درمانگر مي ّهاي گروهتوسعه داد و گروه درمانگر را به عنوان يك متغير موثر بر زمان بقا در نظر گرفت. در واقع تفاوت در تخصص و توانايي )10ي(رابطه
در  شود.استفاده از مدل تعديل ريسك اثر اين عامل در رويكرد پيشنهادي لحاظ ميكه با  منجر به زمان بقاي متفاوتي براي بيماران با امتياز پارسونت يكسان شود

در  )3بر اساس مقادير جدول(گيري آنها دو متغير مصنوعي اند كه براي در نظردادهنجام ميعمل قلب را بر روي بيماران ا ،هاي موجود سه گروه اصلي جراحداده
  شد. مدل لحاظ 

  ي تعريف متغيرهاي مصنوعي در مدل. نحوه 3جدول

 𝑓1 𝑓2  گروه جراح

  0  0  1گروه 

  0  1  2گروه 

  1  0  3گروه 
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كند و در صورتي كه بيمار كه از توزيع وايبول پيروي ميشود ي كيفي در نظر گرفته ميروزه به عنوان مشخصه 30زمان بقاي بيماران بعد از جراحي در يك دوره 
مورد پايش در فاز دو در نظر  فرآيندكه با توجه به اينشود. سانسورشده در نظر گرفته مي ام فوت نكند يا اطالعاتي از زمان فوت در درسترس نباشد داده 30تا روز 

در نظر گرفتن بدون براي حالت  در فاز يك تخمين زده شده است و مقادير دقيقي از آن AFTهاي رگرسيوني گرفته شده است، فرض شده است كه پارامتر
𝑌  در دسترس است. هاي جراحان بر اساس روابط زيرهاي جراحان و در نظر گيري گروهگروه = log(𝑇) = 3/95 − 0/02𝑝 + 1/48𝜀 . 𝑌 = log(𝑇) = 3/75 − 0/02𝑝 + 0/27𝑓2 + 0/33𝑓3 + 1/47𝜀 . 

𝛼 005/0داريمعني با در نظر گيري سطح  𝑈𝐶𝐿 -3/5 ي پيشنهادي به صورتحد كنترل پايين براي آماره )13(ي و با استفاده از رابطه =   محاسبه گرديد. =

است. بر  فرآيندي شرايط بهتر براي دهندهشود كه اتفاقا نشانبيماران مي بقايزمان  افزايشهاي مثبت در ضرايب رگرسيوني منجر به در اين تحقيق وقوع شيفت
ارزيابي شود. بدين منظور  فرآيندبايستي تغييراتي با عالمت منفي در ضرايب رگرسيوني ايجاد و توانايي نمودار كنترل پيشنهادي در كشف تغيير در مي اساساين 

  است.ده شارائه  )5(و  )4ول(اسازي در جدحاصل از شبيهي اعمال و مقدار متوسط طول دنبالهتغييرات در ضرايب رگرسيوني 

δ هاي مختلفهاي جراحان بر اساس شيفت. متوسط طول دنباله بدون در نظر گيري گروه4جدول  ٠ 

10- 5-  4-  3-  2-  1-  0,5-  0,25-  0,1-  0 𝛽٠ 
01/1 28/7 89/13  32/27 21/53  85/102 53/142 16/171  55/189 58/199  δ

1
 

1-  0,5-  0,4-  0,3-  0,2-  0,1-  0,05-  0,025-  0,01-  0 𝛽1 
11/1  30/1 36/1 55/1 16/2  41/12  68/56 64/111  99/161  58/199  

  

δ هاي مختلفهاي جراحان بر اساس شيفت. متوسط طول دنباله با در نظر گيري گروه5جدول  ٠ 

10- 5-  4-  3-  2-  1-  0,5-  0,25-  0,1-  0 𝛽٠ 
01/1 21/7 89/13  51/26 20/51  97/101 06/141 21/170  75/187  23/200  δ

1
 

1-  0,5-  0,4-  0,3-  0,2-  0,1-  0,05-  0,025-  0,01-  0 𝛽
1
 

11/1  28/1  35/1  55/1  16/2  37/12  48/56  72/109  45/161 23/200  

  

افزايش مقدار امتياز پارسونت منجر به افزايش خطر جراحي و در نتيجه كاهش زمان بقاي  دهد با توجه به اينكهبررسي روابط رگرسيوني به دست آمده نشان مي
از اين واقعيت است كه با  شود ضريب مربوط به اين عامل ريسك مقدار منفي به خود گرفته است. بررسي جداول مربوط به متوسط طول دنباله حاكيبيماران مي

براي حالت با و بدون در نظر گيري اثر جراحان  ARL1ي مقاديركند. همچنين مقايسهكاهش پيدا مي ARL1ها مقدار افزايش ميزان تغييرات در مقادير پارامتر
  شود.ن در نظر گيري اثر جراحان ميتر شيفت در فرايند به نسبت حالت بدودهد در نظر گرفتن اين اثر منجر به كشف نسبتا سريعنشان مي

  

 گيري و پيشنهاد براي مطالعات آتينتيجه. 5
روش رگرسيون شكست تسريع يافته براي پايش زمان بقاي بيماران جراحي قلب با نظر گرفتن عوامل ريسك شرايط ي استاندارد ماندهدر اين مقاله از مقدار باقي

ها و با استفاده از معيار متوسط طول دنباله نشان داده شد نمودار كنترلي پيشنهادي از عملكرد مطلوبي در كشف شيفتشد هاي جراح استفاده سالمتي بيمار و گروه
هاي كيفي پيوسته در ادبيات اين حوزه وجود هنوز خالهاي تحقيقاتي زيادي در پايش زمان بقا با استفاده از مشخصهليكن  در زمان بقاي بيماران برخوردار است.

 هايرويكرد روي مقادير باقيماندهبر  هافرآيندي سانسور شده موجود در اين ها ّتواند مد نظر محققان قرار گيرد. به عنوان مثال، براي كاهش اثر دادهرد كه ميدا

فاده كرد و نتايج حاصل را با رويكرد به براي پايش زمان بقاي بيماران استها توان از آنكه مي استشده يافته پيشنهاد در ادبيات روش رگرسيون تسريعمختلفي 
 كار رفته در اين مقاله مقايسه نمود.
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