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Abstract
Introduction: Therapies for many of diseases, especially cancer, have been
improved significantly in the recent years, resulting in an increase in the
number of patients who do not experience mortality. Therefore, the
application of cure models is more suitable for survival analysis in this
population than the usual survival models are. The aim of this study was to
estimate the recurrence-free cure rate of breast cancer using the Poisson
Beta Weibull (PBW) cure model and to determine the correlating factors.
Methods: The data for this study came from a cohort of 271 breast cancer
patients who had visited Motamed Cancer Institute, Tehran, between 1997
and 2006 and were followed up from 2013 to 2017. In this study, the time
interval between diagnosis and recurrence of the disease was calculated,
and the effect of factors was estimated using a Cox survival model as the
most common method of survival analysis. Then, by calculating the cure
rate from recurrence, the effect of factors on patients’ survival and cure was
analyzed using Weibull and PBWcure models. Data were analyzed using
R, v 3.4.1, at a significance level of 5%.
Results: The results showed that 17 (6.3%) of patients experienced relapse
after treatment. One-, 3-, and 5-year survival rates for the patients were
0.97, 0.96, and 0.93, respectively. The results of this study showed that
PBW Model has a better fit to data with the smallest AIC. Based on this
model, estrogen receptor positivity was a significant factor affecting
patients' cure (HR = 0.27) and the cure fraction was estimated to be 92%.
Conclusion: Estrogen receptor positivity is the most important factor
affecting patients’ cure. The Poisson Beta Weibull cure model has a better
fit to data. Since the model analyzes factors affecting both survival and
cure, using this model is recommended in the analysis of the events with
low incidence.
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بررسی عوامل موثر بر عود بیماری در مبتالیان به سرطان پستان با
استفاده از مدل شفا یافته ناآمیخته پواسن بتا وایبل
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چکیده
مقدمه :در سالهاي اخیر درمان در بسیاري از بیماريها بویژه سرطانها پیشرفت قابل توجهی
یافته است ،بنابراین تعداد بیمارانی که مرگ را تجربه نمیکنند افزایش یافته است و در نتیجه
بکارگیري مدلهاي شفایافتگی مؤثرتر از مدلهاي معمول بقا است .هدف از این مطالعه برآورد
نسبت شفاي بدون عود سرطان پستان با استفاده از مدل شفا یافتهي ناآمیخته پواسن بتا وایبل و
بررسی عوامل موثر آن میباشد.
روش بررسی :در این مطالعه کوهورت از اطالعات  271بیمار مبتال به سرطان پستان استفاده
شد که در سالهاي  1376 -1385به پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی مراجعه کرده
بودند .فاصله زمانی تشخیص بیماري تا رخداد عود بیماري محاسبه شد و تاثیر عوامل موثر بر آن
ابتدا با استفاده از مدل بقاي کاکس به عنوان معمول ترین روش تحلیل بقا برآورد شد .سپس با
محاسبه نسبت شفایافتگی از عود ،تاثیر عوامل موثر بر بقا و شفاي بیماران با استفاده از مدلهاي
وایبل و شفایافته ناآمیخته بتا وایبل پواسون تحلیل شد .تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار R
 3.4.1انجام شد و سطح معنیداري  5درصد در نظر گرفته شد.
یافتهها :نتایج این مطالعه نشان داد که  )%6/3(17نفر از بیماران پس از درمان داراي عود بودند.
بقاي یک ،سه و پنج ساله بیماران به ترتیب  0/96 ،0/97و 0/93بود .نتایج نشان داد مدل بتا
وایبل پواسون با کمترین معیار آکائیکه ،بهترین برازش را به دادهها دارد .براساس این مدل،
گیرنده استروژن مثبت از عوامل موثر بر شفایافتگی بود ) (HR=0.27و نسبت شفایافتگی %92
برآورد شد.
نتیجهگیری :مطابق نتایج این مطالعه ،متغیر گیرنده استروژن مثبت بعنوان عامل موثر بر شفاي
بیماري شناخته شد .مدل شفایافته بتا وایبل پواسون برازش بهتري به دادهها داشت .به دلیل این
ک ه این مدل عالوه بر عوامل مؤثر بقا ،عوامل مؤثر بر شفایافتگی را نیز تحلیل میکند ،استفاده از
این مدل در بررسی پیامدهایی با رخداد کم پیشنهاد میشود.
واژههای کلیدی :تحلیل بقا ،سرطان پستان ،نسبت شفایافتگی
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مقدمه
آمار سرطان براي برآورد نرخ شیوع مرگ و میر و بقا امري
ضروري است .سرطان پستان یکی از شایعترین بدخیمی و
علت اصلی مرگ و میر زنان در دنیا است ( .)1سرطان
پستان حدود  %25از کل سرطان در زنان را تشکیل
میدهد و سالیانه تعداد قابل توجهی بر اثر این بیماري از
دنیا میروند .تشخیص و درمان به موقع سرطان پستان
یکی از مهمترین چالشهاي محققین علوم پایه پزشکی به
شمار میرود ( .)2بعد از سرطان پوست سرطان پستان
شایعترین سرطان در ایران است .اما هنوز مرگ و میر
کمتري نسبت به کشورهاي صنعتی غربی دارد ( .)3در
مطالعاتی که در سایر کشورها انجام شده است سرطان
پستان را به عنوان شایعترین سرطان زنان معرفی کردهاند
و در برخی مطالعات به خصوص در کشورهاي منطقه
خاورمیانه نیز روند بروز این بیماري را رو به افزایش اعالم
کردهاند ( .)4جراحی ،درمان اصلی این بیماري است .چند
نوع جراحی وجود دارد که شامل جراحی با حفظ پستان و
ماستکتومی رادیکال تعدیل یافته است .معاینات مرتب و
تشخیص زود هنگام از جمله عوامل حیاتی در پیشگیري و
کنترل این بیماري میباشند (.)6 ،5
تحلیل بقا از نظر علم آمار مجموعهاي از روشهاي آماري
است که دادههاي مربوط به فاصله زمانی ورود به مطالعه تا
وقوع پیشامد مورد نظر را تحلیل میکند .از جمله مواردي
که میتواند مصداق پیشامد مورد نظر باشد ،زمان عود یک
بیماري ،مرگ و مثالهایی از این قبیل است .در تحلیل
بقا ،اغلب با پدیدهاي به نام سانسور مواجه هستیم .سانسور
ویژگی خاص دادههاي بقا به ویژه در علوم زیستی است و
هنگامی رخ میدهد که در جریان مطالعه برخی از افراد پ
پیشامد مورد نظر را تا پایان زمان پیگیري تجربه نکنند.
براي مثال اگر پیشامد مورد نظر مرگ باشد ،بعضی از
بیماران ممکن است در پایان دوره پیگیري هنوز زنده
باشند .گاهی نیز در یک مطالعه افرادي قبل از اتمام دوره
پیگیري از دسترس خارج میشوند .در این صورت زمان
بقاي این افراد نامعلوم بوده و یا به اصطالح زمان بقاي
آنها سانسور شده است .شفا به صورت عدم رخداد
پیشامد مورد نظر در طی مدت مطالعه تعریف میشود.
بنابراین در تحلیل بقا تنها افرادي مورد بررسی قرار
میگیرند که پیشامد مورد نظر را تجربه کردهاند ،اما در
تحلیل شفا تمام افرادي که وارد مطالعه شدهاند (چه
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افرادي که پیشامد را تجربه کردهاند و چه افرادي سانسور
شدهاند) مورد بررسی قرار میگیرند.
مدلهاي رگرسیونی نقش مهمی در تحلیل دادههاي بقا
ایفا میکنند .این مدلها اغلب فرض میکنند که همه افراد
مورد مطالعه مستعد به پیشامد مورد نظر هستند و در
نهایت آن را تجربه خواهند کرد .با این حال موقعیتهایی
وجود دارند که نسبتی از افراد پیشامد مورد نظر را تجربه
نمی کنند .این افراد که پیشامد مورد نظر را تجربه
نمیکنند ،شفایافته نامیده میشوند ( .)1در این گونه موارد
استفاده از مدلهاي متداول بقا مانند مدل نیمه پارامتري
کاکس و یا مدلهاي پارامتري وایبل و نمایی و غیره
مناسب نیست .زیرا این مدلها فرض بر این است که همه
افراد مورد مطالعه تا پایان مطالعه پیشامد مورد نظر را
تجربه می کنند .در نتیجه نسبتی از افراد که پیشامد مورد
نظر را تجربه نکردهاند در مدل به حساب نمیآیند ()8 ،7
و برآوردهاي نادرستی از پارامترهاي مدل به دست خواهد
آمد.
براي این گونه دادهها از مدلهاي شفایافته ()cure
استفاده میکنیم ( .)9در تحلیل دادهها ،اغلب بقاي بیش از
 5سال به عنوان شفایافتگی در نظر گرفته میشود (.)1
هدف اصلی مدلهاي شفایافته برآورد نسبت افراد شفایافته
(ایمن) و برآورد تابع بقا براي افراد مستعد و بررسی عوامل
موثر بر این دو است ( .)2مدلهاي شفا به دو گروه کلی
مدلهاي شفایافته آمیخته ( ) mixtureو مدل شفایافته
ناآمیخته ( )non-mixtureتقسیمبندي میشوند ( )3که
تفاوت اساسی بین آنها وجود دارد .در مدل شفایافته
آمیخته جامعه به دو گروه افراد شفایافته و غیرشفایافته
تقسیم میشوند که هر کدام از این دو بخش پارامترهاي
مربوط به خود را دارند و با دادهها برآورد میشوند .مدل
شفایافته ناآمیخته این تفکیک را در نظر نمیگیرند و با
خواص توزیعهاي آماري ساخته میشود .در این مقاله از
ترکیب توزیع شمارشی پواسون و توزیع بتا وایبل استفاده
شده است .مدل بتا وایبل پواسون با شناسایی عوامل موثر
بر رخداد و در نظر گرفتن عوامل رقابتی نامعلوم (مانند
پیامدهاي روانشناختی همچون اضطراب ،افسردگی،
بالتکلیفی ،کاهش کیفیت زندگی ،نگرانیهاي مرتبط با
تصویر بدنی و )...که با توزیع پواسون مدلبندي میشود
یکی از این مدلها است .مدل شفایافته ناآمیخته بتا وایبل
پواسون باعث میشود سیر طبیعی بیماري بهتر توصیف
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شود و اطالعات دقیقتري به منظور انتخاب استراتژيهاي
درمانی مناسب در اختیار محققین قرار داد .جزئیات و

حضور فرد در مطالعه از زمان ورود بیمار تا عود موضعی
تومور سرطان پستان) و متغیرهاي سن ،وضعیت تاهل،

جنبههاي نظري این مدل به تفصیل در مطالعه Ortega
ذکر شده است ( .)1مدل شفایافته پواسن بتا وایبل
میتواند بر پایه تعداد سلولهاي سرطانی باقی مانده بعد از
درمان نیز در نظر گرفته شود .دیدگاه نظري این مدل بر
این اساس شکل میگیرد که میتوان بیماري را به تعداد
سلولهاي سرطانی باقیمانده پس از درمان ربط داد و
تعداد سلولها را با توزیع پواسون مدلبندي کرد ( )4زیرا
این توزیع براي شمار ش تعداد یک پدیده به کار میرود.
اگر مرگ یا عود تومور رخ ندهد ،بیمار به عنوان شفایافته
در نظر گرفته شود (.)1
جنبههاي ریاضی این مدل در مقالهاي که در سال 1398
در خصوص پیامد مرگ منتشر شد ،بیان شده است ( .)4از
مزیتهاي مدل شفایافته ،این است که در این مدلها
عوامل موثر بر توابع بقا و نسبت شفایافتگی همزمان
بررسی میشود ( .)10 ،8در این مطالعه هدف تعیین
عوامل موثر بر شفاي (عدم رخداد عود) بیماران مبتال به
سرطان پستان با استفاده توزیع آماري بتا وایبل پواسون
است .نتایج این تحقیق می تواند به معرفی یک مدل آماري
مناسب در مطالعات بقا منجر شود.

تحصیالت ،سابقه فامیلی (درگیري در فامیل درجه یک یا
دو) ،درجه تومور ،اندازه تومور ،درگیري غدد لنفاوي،
گیرنده استروژن و نوع جراحی به عنوان متغیر مستقل در
نظرگرفته شد.
نسبت شفایافتگی این بیماران پس از درمان تعیین
میشود و آنهایی که در پایان دوره مورد بررسی هنوز عود
نداشتند به عنوان افراد شفایافته و کسانی که پس از زمان
معینی اطالعاتی در مورد آنها وجود ندارد سانسور راست
در نظر گرفته میشوند.
در این مطالعه ،براي شناسایی وجود افراد شفایافته از
نمودار کاپالن-مایر استفاده شد .به این صورت که اگر
نمودار تابع بقا قبل از رسیدن به صفر به صورت خط افقی
و مستقیم ادامه یابد بیانگر حضور افراد شفایافته خواهد
بود .سپس مدل رگرسیون کاکس و مدلهاي وایبل و بتا
وایبل پواسون به دادهها برازش داده شد و پارامترهاي مدل
با روش بیشینه درستنمایی برآورد شد .براي مقایسه
مدلها از معیار اطالعات آکائیکه ( )AICاستفاده شد .هر
چه مقدار  AICکمتر باشد مدل پیشنهادي کارایی بهتري
دارد .براي تحلیل دادهها از نرمافزارهاي  R 3.4.1استفاده
و همچنین سطح معنیداري  0/05در نظر گرفته شد.
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مواد و روشها
این مطالعه یک مطالعه طولی از نوع بقا است و جامعه
آماري در این مطالعه عبارت است از بیماران مبتال به
سرطان پستان که توسط پژوهشکده سرطان معتمد جهاد
دانشگاهی شهر تهران جمعآوري شده است .به دلیل داده
گمشده در مجموعه کل دادهها و کامل نبودن اطالعات
بیماران ،تعداد  271زن مورد مطالعه قرار گرفتند که در
یک دوره  10ساله بین  1376تا  1385به این کلینیک
مراجعه کرده بودند و تا سال  1392تحت پیگیري بودهاند.
این بیماران در یکی از مراحل  1-3سرطان پستان بودند،
تحت یکی از عملهاي جراحی ماستکتومی رادیکال تعدیل
یافته یا حفظ پستان قرار گرفته و سپس درمانهاي کمکی
از قبیل شیمیدرمانی ،رادیوتراپی ،هورمونتراپی دریافت
نموده بودند و حداقل به مدت  5سال پیگیري شدند.
متغیر پاسخ ،زمان عود تومور بیمار بود که فاصله زمانی
بین تشخیص بیماري تا بروز عود موضعی یا تاریخ پیگیري
انجام شده (در موارد عدم بروز عود) تعریف شد .مدت زمان

یافتهها
در این مطالعه  271زن مبتال به سرطان پستان مورد
بررسی قرار گرفتند .میانگین ،انحراف معیار و میانه سن
بیماران به ترتیب11/069 ،46/10و  46سال بود .در این
مطالعه بقاي عاري از عود  3 ،1و  5ساله به ترتیب با
0/96 ،0/97و 0/92به دست آمد.
از تعداد  271بیمار  )%6/3( 17نفر داراي عود بودند و
تعداد  )%93/7( 254نفر از آنها داراي عود نبودند که به
عنوان سانسور از راست در نظر گرفته میشود .جدول 1
مشخصات جمعیتی و بالینی افراد تحت مطالعه را در
جمعیت کلی و به تفکیک افراد با و بدون عود نمایش
میدهد .همان گونه که در اطالعات ارایه شده در جدول
مشاهده میشود اکثریت افراد ( )%65/3سن  50سال و
باالتر داشتند .اندازه تومور  2-5سانتیمتر ،درگیري غدد
لنفاوي ،جراحی ماستکتومی ،و مثبت بودن گیرنده
استروژن به ترتیب در  %83/4 ،%59 ،%61/3و  %64/6افراد

13)2( : 8-18

12

فهیمه قاسمی و همکاران│فصلنامه بیماری های پستان ایـران

شرکتکننده مشاهده شد .همچنین  %/9 ،%94/5و %80/4
از بیماران شیمیدرمانی ،رادیوتراپی و هورمون درمانی

شفایافته پواسن بتا وایبل نیز همین متغیر را بهعنوان
متغیر معنیدار نشان داد .جدول  2نتایج برازش مدلهاي

دریافت کرده بودند .شکل 1نمودار بقاي کاپالن -مایر
برآورد شده از دادهها را نشان میدهد .همانطور که
مشاهده میشود مسطح شدن نمودار قبل از رسیدن به
نقطه صفر بیانگر حضور افراد شفایافته در مطالعه است.
در این تحلیل مدلهاي کاکس ،وایبل و پواسن بتا وایبل به
دادهها برازش داده شد .الزم به ذکر است که انجام هر یک
از درمانهاي جدول  1با مرحله و مشخصات تومور هم
خطی داشتند که بنابراین وارد مدل نشد .نتایج تحلیل
مدل هاي کاکس و وایبل داد متغیر گیرنده استروژن از
عوامل موثر بر میزان شفایافتگی بود .نتایج تحلیل مدل

ذکر شده را نشان میدهد .نتایج این تحلیلها نشان داد که
در بین مدلهاي برازش داده شده بر اساس معیار AIC
مدل پواسن بتا وایبل (با کمترین مقدار) بهترین برازش را
به دادهها دارد.
همچنین ،در این مدل عالوه بر نسبت مخاطره (،)HR
احتمال شفا (نسبت شفایافتگی) هم بهصورت کلی و هم
بهازاي مقادیر خاص متغیر نیز قابل براورد است .اگر ضریب
رگرسیونی براي یک متغیر منفی باشد ،اثر کاهشی بر روي
مخاطره عود و بنابراین اثر افزایشی روي بقا و شفایافتگی
دارد.

جدول :1جدول مشخصات جمعیتی و بالینی شرکتکنندگان در مطالعه
کل جمعیت

افراد عود کرده

افراد بدون عود

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

50سال و باالتر

)65/3(177

)70/6(12

)65( 165

کمتر از  50سال
دیپلم و باالتر
زیر دیپلم

)34/7(94
)49/8(135
)50/2(136

)29/4( 5
)47/1(8
)52/9(9

)35(89
)50(127
)50(127

مجرد

)17(46

)11/8(2

)17/3(44

متاهل
کمتر از 2

)83( 225

)88/2(15

)82/7( 210

)19/2(52

)11/8(2

)19/7(50

5-2

)61/3(166

)76/5(13

)60/2(153

بزرگتر از 5
1

)19/5(53

)11/7(2

)20/1(51

)15/9(43

)5/9(1

)16/5(42

2

)55/4(150

)52/9(9

)55/5(141

3

)28/8(78

)41/2(7

)28(71

درگیری غدد

ندارد

)41(111

)35/3(6

)41/3(105

لنفاوی

دارد
ماستکتومی رادیکال تعدیل یافته

)59( 160

)64/7( 11

)58/7(149

)83/4( 226

)82/4(14

)83/5(212

حفظ پستان
مثبت

)16/6(45

)17/6(3

)16/5(42

)64/6(175

)35/3(6

)66/5(169

منفی
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد

)35/4(96
)5/5(15
)94/5(256
)27(68
)73(184
)19/6(53
)80/4(218

)64/7(11
)0(0
)100(17
)33/3(5
)66/7(10
)41/2(7
)58/8(10

)33/5(85
)5/9(15
)94/1(239
)26/6(63
)73/4(174
)18/1(46
)81/9(208

پارامتر
سن
تحصیالت
وضعیت تاهل

اندازه تومور

درجه تومور

نوع جراحی
گیرنده
استروژن
شیمیدرمانی
رادیوتراپی
هورمون درمانی
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جدول :2نتایج برازش مدلهای کاکس ،شف ایافته نا آمیخته وایبل وبتا وایبل پواسون درحضورمتغیرهای پیشگو
پارامتر

رسته

مدل کاکس

بتا وایبل پواسون

وایبل

برآورد

-pمقدار

HR

برآورد

-pمقدار

HR

برآورد

 -pمقدار

شکل بتا a

-

-

-

-

-

-

3/503

-

-

شکل بتا b

-

-

-

-

-

-

4/495

-

-

شکل وایبل

-

-

-

0/784

-

-

0/749

-

-

مقیاس وایبل

-

-

-

/0007
0

-

-

0/047

-

-

مقدار ثابت

-

-

-

-

-

-2/497

-

-

50سال و باالتر†

-

-

-

-

-

-

کمتر از  50سال

-0/039

0/94

0/96

دیپلم و باالتر†
زیر دیپلم
مجرد†
متاهل
کمتر از †2
2-5

0/173
0/367
0/767

0/73
0/64
0/34

1/19
1/44
2/15

بزرگتر از 5

-0/032

0/98

0/97

†1
2
3
ندارد†

0/817
1/013
-

0/44
0/35
-

2/26
2/75
-

سن
تحصیالت
وضعیت تاهل

اندازه تومور

درجه تومور
درگیری غدد
لنفاوی

نوع جراحی

گیرنده
استروژن
AIC

0/070
0/076
0/333
0/658
0/160
0/813
1/125
-

0/880
0/671
0/414

1/93

0/882

0/85

0/444
0/302
-

2/25
3/08

0/312
0/480
-

دارد

0/220

0/68

1/24

0/259

0/625

1/30

0/125

0/807

ماستکتومی رادیکال
تعدیل یافته†

-

-

-

-

-

-

-

حفظ پستان

-0/017

0/98

0/98

-0/342

0/633

منفی†

-

-

-

-

-

مثبت

-1/220

*

0/02

0/29

0/085
1/187
-

ضریب برآورد شده گیرنده استروژن مثبت مقدار - 0/315
برآورد شد که با مقدار احتمال  0/011معنیدار است .در
نتیجه ،مخاطره گیرنده استروژن مثبت  0/27نسبت به
گیرنده استروژن منفی برآورد شد که نشاندهنده تأثیر آن
در کاهش مخاطره عود و افزایش احتمال شفاي بیماران
است .نسبت شفایافتگی نیز  %92بدست آمد.

0/900

0/900

† :رده مرجع

0/93

1/08
1/39

0/92

0/648 -0/259

*

0/023

0/31

0/77

-0/017
0/059
0/523

0/973
0/932
0/494

0/98
1/06
0/69

-0/054

0/956

0/95

0/705
0/480
-

1/37
1/62
1/13

-

285

* :معنی داری در سطح 0/05

-

HR

-1/315

*

0/011

0/71
0/27

283

 :HRنسبت مخاطره

شکل  2مدل پواسن بتا وایبل برازش داده شده را به همراه
براورد کاپالن -میر و نسبت شفاي برآورد شده نشان
میدهد .شکل  3نیز برآورد نسبت شفایافتگی براي گیرنده
استروژن مثبت و منفی را با استفاده از مدل پواسن بتا
وایبل به همراه براورد کاپالن -میر نشان میدهد .مدل به
کار گرفته شده به خوبی به دادهها برازش دارد و نسبت
شفایافتگی را براي گیرنده استروژن مثبت  %96و براي
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گیرنده استروژن منفی  %87برآورد کرده است .شکل 2
منحنی برآورد کاپالن مایر و منحنی تابع بقا حاصل از

میدهد .همانطور که مشاهده میشود نسبت شفایافتگی
 92%را نشان میدهد .شکل  3نشاندهنده این تحلیل در

برازش مدل شفایافته ناآمیخته بتا وایبل پواسون را نشان

دو گروه گیرنده استروژن منفی و مثبت است.
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80

200

Survival Probabilities

Kaplan-Meier
95% CL

150

100

0

50

Survival time in month
شکل :1نمودار بقای کاپالن-مایر برآورد شده از دادهها

1.00
0.95
0.90
0.85

200

150

0.80

Kaplan-Meier
95% CL
BWP Model
Estimated cure rate

Survival Probabilities

p0=0.92

100

50

0

Survival time in month
شکل  :2منحنیهای کاپالن–مایر ،تابع بقای پواسن بتا وایبل و نسبت شفایافتگی برآورد شده برای مبتالیان سرطان پستان
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0.80

Kaplan-Meier ERKaplan-Meier ER+
BWP Model ERBWP Model ER+
Estimated cure rate

Survival Probabilities

p0=0.96

0

Survival time in month

شکل  :3منحنیهای کاپالن–مایر ،تابع بقای پواسن بتا وایبل و نسبت شفایافتگی برآورد شده در دو گروه گیرنده
استروژن منفی (خط ممتد) و گیرنده استروژن منفی (خط چین) به همراه نسبت شفای براورد شده در هر گروه

بحث
هدف از این مطالعه شناسایی عوامل موثر بر شفا (عدم
رخداد عود) بیماران مبتال به سرطان پستان با استفاده از
مدل شفایافته پواسن بتا وایبل بود .در این مطالعه
مدلهاي کاکس و وایبل نیز به دادهها برازش داده شد.
نتایج مطالعه نشان داد که مدل شفایافته پواسن بتا وایبل
برازش بهتري دارد .براساس این مدل ،گیرنده استروژن
مثبت از عوامل موثر بر نسبت شفایافتگی (عدم رخداد
عود) بیماران شناخته شد .این مدل میتواند نسبت شفا
یافتگی در متغیرهاي مختلف زمینهاي را به ما با دقت
باالتري برآورد کند .با توجه به اینکه عدم رخ داد عود در
طول  5سال پیگیري به عنوان شفایافته در نظر گرفته
میشود و جامعه مورد بررسی در این مطالعه حداقل 5
سال پیگیري شده است بنابراین دوره پیگیري کافی است
و مدل شفایافته بهخوبی میتواند دادهها را تحلیل کند.
نسبت شفایافتگی در این مدل  %92بهدست آمد .که
میتواند مبنایی براي پیشبینی زمان بقا و رخداد مرگ در
زنان مبتال به سرطان پستان باشد .شاید این مسئله
تاکیدي بر اهمیت تشخیص زودهنگام سرطان پستان باشد
که می توان با تعدیل عوامل مؤثر ،احتمال عود بیماري را

کاهش و بنابراین شفا را افزایش داد .یکی از راههاي مفید و
مناسب براي بررسی هرگونه پیشرفت در درمان سرطان
نظارت بر روند بقا بیماران در طول زمان است ( .)5از زمان
تشخیص تا رخداد پیشامد مورد نظر مهمترین معیار درمان
براي بیماران ،پزشکان و سیاستگذاران است ( .)6در
سالهاي اخیر درمان در بسیاري از بیماريها بویژه سرطان
پیشرفت قابل توجهی یافته است .بنابراین با نسبتی از
بیمارانی که پیشامد مورد نظر را تجربه نمیکنند مواجه
هستیم .به عنوان مثال افرادي که مستعد ابتال به رخداد
پیشامد مورد نظر نیستند ( .)7در  20سال اخیر مطالعات
متعددي بر روي مدلهاي آماري شفا انجام شده است و
پیشرفتهاي قابل توجهی حاصل شده است ( .)8همچنین
میتوان به آشکار و همکاران ( )9اخالقی و همکاران (،)10
یو و همکاران ( ،)11رحیمزاده و همکاران ( )12اشاره
نمود.
اما این مدلها در همه زمینهها رایج نیستند و بیشتر بر
موضوعات مرتبط با سرطان متمرکز هستند .روشهاي
آماري مختلفی براي برآورد و بررسی عوامل موثر بر رخداد
مرگ و عود در این بیماران وجود دارد که بیشتر توسط
مدلهاي استاندارد بقا (مدل کاکس ،مدلهاي پارامتري) و
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بدون در نظر گرفتن سانسورشدگی زیاد انجام شده است
( .)14 ،13در این مدلها اغلب روي پیشامد مورد نظر

) analysisانجام شود زیرا مرحله بیماري و سایر عوامل
مخدوش گر موثر هستند و نوع عمل جراحی به تنهایی

(مرگ) متمرکز میشوند و در آنها توجهی به درصد باالي
سانسور شدگی در مطالعه نمیشود ( .)15مطالعات
بسیاري با درصد باالي بیماران سانسور شده پایان
می پذیرد که عدم توجه به درصد باالي سانسور شدگی در
مطالعه می تواند نتایج نهایی را تحت تاثیر قرار دهند و در
تحلیل دادهها اریبی ایجاد کند ( .)17 ،16 ،13به طورکلی
پیشگیري و درمان سرطان پستان مستلزم مطالعه دقیق
فرآیند این بیماري است .در مطالعاتی که با درصد باالي
سانسور شدگی زیادي پایان میپذیرند ،مدلهاي شفایافته
میتوانند سلول هاي سرطانی باقی مانده بعد از درمان را با
استفاده از در نظر گرفتن یک متغیر پنهان بررسی کنند
( .)12در مطالعه مقدمیفرد و همکاران ،نرخ  3ساله و 5
ساله بقاي عاري از عود ،براي سرطان پستان  0/78و 0/72
به دست آمد ( .)18همچنین گوهري و همکاران نرخ بقاي
 5ساله بقاي عاري از عود را  0/72گزارش کردند ( .)19در
این مطالعه میزان بقاي طوالنی مدت (شفا)  5ساله عاري
از عود سرطان پستان با استفاده از مدل بتا وایبل پواسون
 92%برآورد شد .در سرطان ،بازگشت بیماري به صورت
عود در همان عضو یا متاستاز در عضو دیگر دیده میشود
( .)20ظهور متاستاز یا به دلیل ضعف بیمار و یا به عنوان
عاملی براي شکنندهتر شدن بیمار ،سبب در معرض خطر
قرار گرفتن بیشتر بیمار میشود ( .)21در اکثر مطالعات
مدلهاي شفایافته؛ براي سرطان پروستات و سرطان
پستان بهکار میروند ،اما اسپاستو از مدلهاي شفایافته
براي تحلیل دادههاي گروه سرطان کودکان استفاده
میکند ( .)22در اکثر مطالعات براي شناسایی عوامل موثر
بر بقاي مبتالیان سرطان پستان از آزمونهاي لگاریتم
رتبهاي و تحلیل کاکس استفاده میکنند .مدل به کار
گرفته شده در این مطالعه از سایر مدلهاي موجود
(مدل هاي متداول بقا) انعطاف پذیرتر است؛ به این مفهوم
که با بررسی عوامل موثر بر رخداد عود و احتمال
شفایافتگی بیماران میتواند برآورد دقیقتري از فرآیند
سرطان پستان بدست آورد .در این مطالعه ارتباط معنی
داري بین نوع عمل جراحی با عود بیماري مشاهده نشد .با
توجه به نتایج مطالعه اخیر و مطالعات مشابه که مرور
ساختاریافته چند مطالعه بزرگ است ،بهنظر میرسد در
مورد عمل جراحی باید آنالیز در زیر گروهها (Subgroup

عامل عود نیست.
مطالعه حاضر نشان داد که مثبت بودن گیرنده استروژن با
خطر عود کمتر و شفاي بیشتر ارتباط دارد .در مورد
معنیدار بودن ارتباط گیرندهي استروژنی با عود بیشتر
مطالعات نشان میدهند که در تومورهاي لومینال A,B
که گیرنده مثبت هستند ،بیشترین موارد عود بعد از 5
سال اتفاق میافتد و عودهاي قبل از  5سال در تومورهاي
گیرنده منفی اتفاق می افتد ( .)23علیرغم اینکه در این
مطالعه فاصله زمانی تا عود مطابق تقسیمبندي فوق مدنظر
محققین نبوده است ،معهذا این ارتباط قابل توجیه است.
به عبارت دیگر شاید گیرنده استروژنی به تنهایی نباید
بهعنوان عامل پروگنو ستیک عود در نظر گرفته شود .بطور
قطع وارد کردن نتایج نشانگرهایی چون HER2, KI67
میتوانست برآورد دقیقتري از عوامل موثر بر عود ارایه
نماید که در مطالعه ي حاضر بهعلت عدم دسترسی به این
نشانگرها امکانپذیر نبود و بررسی آنها در مطالعات آتی
پیشنهاد میشود .مدلهاي شفایافته منعطف مانند مدل بتا
وایبل پواسون که در این مطالعه بهکار رفت ،باعث میشوند
سیر طبیعی بیماري بهتر توصیف شود و اطالعات
دقیقتري به منظور انتخاب استراتژيهاي درمانی مناسب
در اختیار محققین قرار داد .یکی از محدودیتهاي مطالعه
حاضر عدم ثبت دقیق اطالعات و متغیرها در پرونده
بیماران بود .ثبت ناقص اطالعات باعث شد اطالعات
بسیاري از بیماران و همچنین متغیرهایی از مطالعه خارج
شوند .بهطور قطع تکرار چنین مطالعهاي با تعداد بیشتري
از دادههاي احتمالی موثر بر عود بیماري در معرفی یک
مدل ایدهآل آماري کمککننده خواهد بود.

نتیجهگیری
مطابق نتایج این مطالعه ،متغیر گیرنده استروژن مثبت
بهعنوان عامل موثر بر شفاي بیماري شناخته شد .بهنظر
میرسد مدل پواسون بتا وایبل با دقت بیشتري میتواند
داده هایی با رخ داد کم عود را تبیین نماید .با وجود این
بررسی با داده هاي با حجم باالتر و در نظر گرفتن سایر
عوامل مرتبط احتمالی در عود میتواند در معرفی بهتر یک
مدل کارا در شناسایی عوامل پروگنوستیک کمککننده
باشد.
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... بـررسی عوامل موثر بر عود بـیماری در مبتالیان به سرطان

تعارض منافع

تشکر و قدردانی

نویسندگان این مقاله هیچگونه تعارض منافعی در خصوص
.مالکیت دادههاي مورد استفاده و نتایج ارایه شده ندارند

این مطالعه برگرفته از پایاننامه کارشناسیارشد در رشته
آمار زیستی مصوب در دانشگاه تربیت مدرس با کد اخالق
. استIR.TMU.REC.1396.547

References
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

13)2( : 8-18

Ortega E, Cordeiro G, Campelo A, Kattan M,
Cancho V. A power series beta Weibull
regression model for predicting breast
carcinoma.Statistics in medicine, 2015, 34.8:
1366-1388.
Atoof F, Mahmoudi M, Zeraati H, Foroushani
AR, Moravveji SA. Survival analysis of
gastric cancer patients refering to EmamKhomeini hospital using Weibull cure model.
Feyz Journals of Kashan University of
Medical Sciences. 2011;14(4).
Martinez EZ, Achcar JA, Jácome AA, Santos
JS. Mixture and non-mixture cure fraction
models based on the generalized modified
Weibull distribution with an application to
gastric cancer data. Computer methods and
programs in biomedicine. 2013; 112(3):
343-55.
Ghasemi F, Rasekhi A, Haghighat S.
Analyzing the Survival of Breast Cancer
Patients Using Weibull and Poisson BetaWeibull Non-Mixture Cure Models. Research
in Medicine. 2018; 42 (4) :236-242.
Abu Bakar M, Salah KA, Ibrahim NA. Cure
fraction, modelling and estimating in a
population-based cancer survival analysis.
Malaysian J Math Sci. 2008;2:113-34.
Andersson TM, Dickman PW, Eloranta S,
Lambert PC. Estimating and modelling cure in
population-based cancer studies within the
framework of flexible parametric survival
models. BMC medical research methodology.
2011;11(1):96.
Asano J, Hirakawa A, Hamada C. Assessing
the prediction accuracy of cure in the Cox
proportional hazards cure model: an
application
to
breast
cancer
data.
Pharmaceutical statistics. 2014;13(6):357-63.
Rama R, Swaminathan R, Venkatesan P. Cure
models for estimating hospital-based breast
cancer survival. Asian Pac J Cancer Prev.
2010; 11(2):387-91.
Achcar JA, Coelho-Barros EA, Mazucheli J.
Cure fraction models using mixture and nonmixture
models.
Tatra
Mountains
Mathematical Publications. 2012;51(1):1-9.

10. Akhlaghi AA, Najafi I, Mahmoodi M, Shojaee
A, Yousefifard M, Hosseini M. Survival
analysis of Iranian patients undergoing
continuous ambulatory peritoneal dialysis
using cure model. Journal of research in health
sciences. 2013;13(1):32-6.
11. Yu X, De Angelis R, Andersson T, Lambert P,
O’Connell D, Dickman P. Estimating the
proportion cured of cancer: some practical
advice for users. Cancer epidemiology. 2013;
37(6): 836-42.
12. Rahimzadeh M, Baghestani AR, Gohari MR,
Pourhoseingholi MA. Estimation of the cure
rate in Iranian breast cancer patients. Asian
Pacific journal of cancer prevention. 2014;
15(12):4839-42.
13. Klein J, Moeschberge M.Survival analysis
techniques for censored and truncated data.
Second edition.Springer-Verlag: US, 2006.
14. Kleinbaum D, Klein M. Survival Analysis: A
self-learning, Text, Third edition . Springer:
US, 2003.
15. Collett D. Modelling survival data in medical
research text in statistical science, Second
edition. Chapman and Hall/CRC: UK, 2003.
16. Maller R, Zhou X. Survival analysis with
long-term survivors. Wiley & Sons: US, 1996.
17. Collett D. Modelling survival data in medical
research. Boca Raton: CRC press,Taylor &
Francis group: UK, 2015.
18. Abolghasemi J, Asadi Lari M, Mohammadi
M, Salehi M. Effective factors in the
appearance of metastasis in patients with
breast cancer using frailty model. Journal of
Arak University of Medical Sciences. 2013;
15(8):85-94.
19. Khodabakhshi
R,
Reza
Gohari
M,
Moghadamifard Z, Foadzi H, Vahabi N.
Disease-Free Survival of Breast Cancer
Patients and Identification of Related Factors.
Razi Journal of Medical Sciences. 2011;
18(89).
20. Lamont EB, Herndon JE, Weeks JC,
Henderson IC, Earle CC, Schilsky RL, et al.
Measuring disease-free survival and cancer
relapse using Medicare claims from CALGB

فهیمه قاسمی و همکاران│فصلنامه بیماری های پستان ایـران

breast cancer trial participants (companion to
9344). Journal of the National Cancer
Institute. 2006;98(18):1335-8.
21. Gohari MR, Abolghasemi J, Mohammadi M.
Prognostic factors of metastases in breast
cancer patients using the recurrent AndersenGill model. Koomesh. 2013;14(4):483-9.

18

22. Sposto R. Cure model analysis in cancer: an
application to data from the Children's Cancer
Group. Statistics in medicine. 2002;
21(2):293-312.
23. Yang SH, Yang KH, Li YP, Zhang YC, He
XD, Song AL, et al. Breast conservation
therapy for stage I or stage II breast cancer: a
meta-analysis of randomized controlled trials.
Ann Oncol. 2008;19(6):1039-44.

13)2( :8-18

