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چکیده
زمینه و هدف:

سرطان ریه بهعلت شانس پایین زندهماندن از مهمترین و کشندهترین نوع سرطان محسوب میشود و بیشترین میزان مرگومیر

را در مقایسه با سرطانهاي سینه ،پروستات و سایر سرطانهاي چندگانه دارد .هدف از این مطالعه ،تحلیل دادههاي بقاي بیماران مبتال به سرطان
ریه در استان آذربایجان غربی میباشد.

مواد و روشها:

در این مطالعه همگروهی تاریخی اطالعات مربوط به  499بیمار مراجعهکننده به بیمارستانهاي استان آذربایجان غربی در

فاصله سالهاي  1431-94مورد بررسی و وضعیت بقاي بیماران تا پایان خرداد  1494مورد پیگیري قرارگرفت .دادهها شامل اطالعات دموگرافی
و هیستوپاتولوژیک هستند .زمان بقاي بیماران از زمان تشخیص تا مرگ یا پایان مطالعه در نظرگرفتهشد .براي تحلیل دادهها و رده بندي بیماران
از مدل درخت تصمیم استفادهگردید .کلیهي تحلیلها با استفاده از نرمافزار  Rصورتگرفت.

یافتهها:

میانگین و میانهي زمان بقا براي  499بیمار مبتال به سرطان ریه بهترتیب  14ماه و  3/4ماه برآوردگردید .احتمال بقاي 1ساله  49درصد

بوده و تنها  7درصد از بیماران ،بقاي  4ساله را تجربه کردبودند .مدل درخت تصمیم متغیرهاي وضعیت درمانEastern Cooperative ،
) ،Oncology Group (ECOGوضعیت سیگاري بودن ،سنّ تشخیص بیماري و مرحلهي تومور بهعنوان متغیرهاي مهم شناساییکرد.

نتیجهگیری:

استفاده از مدل درخت ردهبندي ،می تواند منجر به شناسایی ریسک فاکتورهاي مهم و موثر بر بقاي بیماران شود و شناسایی این

عوامل در بیماران سرطانی میتواند باعث جلوگیري از پیشرفت بیماري شده و زمان بقاي بیماران را افزایش دهد.

واژه های کلیدی :سرطان ریه ،ایران ،درخت تصمیم ،بقا.
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در بیشتر دادهها ممکن است این فرض برقرار نباشد .لذا

مقدّمه
سرطان ،یکی از مهمترین علتهای اختالالت،

در دو دههی اخیر ،تکنیکهای دیگری از قبیل روشهای

مرگومیر و ناتوانی در سراسر جهان است( .)1این بیماری

مبتنی بر مدلهای درختی( ،)Tree- based methodsکه به

که یکی از بیماریهای شایع و درحال افزایش است،

آنها «روشهای افراز بازگشتی(

حجم زیادی از تالشهای نظامهای مراقبتی را به خود

 »)methodsنیز گفتهمیشود ،رواجیافتهاند( .)17این مدلها

اختصاص میدهد( .)3 ,2سرطان ،نوعی بیماری است که

روشهای تحلیلی قدرتمندی برای کشف ساختار دادهها

در آن ،سلولهای غیرطبیعی بهشکل غیرقابل مهار تقسیم

بهشمارمیروند و کاربرد بسیار گستردهای در علوم

میشوند و قادرند به سایر بافتهای بدن گسترش

پزشکی دارند .)18(.این مدل برای آنالیز اکتشافی دادهها با

یابند( .)4سرطان در ایران بعد از بیماریهای قلبیـعروقی

استفاده از قواعد منطقی و ایجاد ردهبندی ساده و قابل

و سوانح ،سومین علت مرگومیر میباشد( .)5سرطانها

تفسیر بهکارمیروند( .)19روشهای مبتنی بر مدلهای

Disability Adjusted

درختی در ابتدا تحت عنوان «ردهبندی و رگرسیون

در ایران باعث تحمیل  662/2دالی(

Recursive partitioning

 )Life Years:DALYدر هر صد هزار نفر میشوند و

درختی» توسط مورگان و سونیکیست(

سرطان ریه ،بعد از سرطان معده با ایجاد  56/3دالی در

 )Sonquistدر سال  1963برای بررسی اثرات متقابل

رتبهی دوم میباشد( .)3سرطان ریه ،بیشترین میزان

متغییرها در دادههای علوم اجتماعی پیشنهادشدند و سپس

مرگومیر را در مقایسه با سرطانهای سینه ،پروستات و

بهطور جامعتر توسط بریمن( )Breimanدر سال 1984

سایر سرطانهای چندگانه (ابتالی فرد به بیش از یک

مورد بررسی قرارگرفتند( )21این مدلها برای اولین بار

سرطان) دارد( .)6سرطان ریه بهعلت شانس پایین

توسط الشن( )Olshenدر زمینهی تحقیقات بالینی بهکار

زندهماندن از مهمترین و کشندهترین نوع سرطان

گرفتهشدند( .)21این مدلها به دلیل عدم نیاز به

محسوبمیگردد .بهطوریکه تنها  %13از ابتالیان به

پیشفرضهای ضروری در روشهای پارامتری و سادگی

سرطان ریه پنج سال پس از تشخیص زنده میمانند(.)8 ,7

تفسیر نتایج ،در آنالیز بقا نیز توسعهیافته و در ردهبندی

براساس تقسیمبندی انجمن سرطان آمریکا

Morgan and

بیماران در معرض عوامل خطر و پیشبینی نرخ بقا،

( )American Cancer Societyدو نوع سرطان وجود

بهکارگرفتهمیشوند( .)18با توجه به مطالعات اندک در

Smell cell lung

زمینه رده بندی نرخ بقای بیماران با استفاده از مدل

 )cancer; SCLCو سرطان ریه با یاختههای غیرکوچک

درخت تصمیم در ایران ،هدف از این مطالعه ،ارایهی

( .)9()Non-Small cell lung cancer; NSCLCمتأسفانه

فاکتورهای پیشآگهی مهم و تعیین زیر گروههای همگن

چندین سال طول میکشد تا نشانههای سرطان ریه خود را

در بیماران مبتال به سرطان ریه است.

دارد :سرطان ریه با یاختههای کوچک(

بروز دهد .لذا در بیشتر مواقع این بیماری در مراحل بسیار
پیشرفته تشخیصداده میشود( .)11 ,11میزان بقا پس از

مواد و روش ها

تشخیص ،درمان و بررسی عوامل خطرساز در بیماران

در این مطالعه که بهصورت کوهورت تاریخی

سرطانی یکی از شاخصهای مهم در کنترل بیماری و

انجامگرفتهاست ،دادهها از پروندهی  355بیمار مبتال به

ارزیابی روشهای درمانی مورد استفاده است( .)12در اکثر

سرطان ریه در فاصلهی سالهای  1386تا  1393که به

تحقیقات پزشکی از مدل نیمه پارامتری کاکس برای

بیمارستانهای استان آذربایجان غربی مراجعهکردهاند ،ثبت

ارزیابی عوامل استفادهشدهاست( .)16-13 ,6مدل کاکس

گردید .شرط ورود به مطالعه برای بیماران ،تشخیص

بر فرض اساسی ،بر متناسب بودن خطرات مبتنی است که

سرطان ریه درنظرگرفته شده و گزارش پاتولوژی این

995مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
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اباذری و همکاران

بیماران در بیمارستانهای مربوط موجوداست .مدت زمان

شدهی بقا ،برای محاسبه ) G(pبین دو گره ،از آماره

بقای بیماران از زمان تشخیص بیماری آنها تا  15خرداد

لگاریتم رتبهای استفادهمیشود .آمار لگاریتم رتبهای برای

 93برحسب ماه تعیینشد که در این زمان ،افراد یا پیشامد

یک افراز  sکه گره ریشهای  pرا به گرههای راست  rو

مرگ را تجربهکرده(رخداد مورد نظر) و یا زنده مانده

چپ  lافراز میکند به صورت ذیل تعریفمیشود:

بودند(سانسور راست) .ازطریق تماس تلفنی ،مرگ یا زنده
ماندن بیماران پیگیری و تاییدگردید و افرادی که مرگ
آنها علتهایی غیر از بیماری سرطان ریه داشت بهعنوان

اینجا

متغیر تصادفی متناظر با تعداد رخداد

سانسور منظورگردید .افرادی که دارای عود بیماری بودند

مورد نظر (مشاهدات سانسورنشده) در گره راست برای

در این مطالعه درنظرگرفتهنشدند .برای همه بیماران بر

iامین گره است.

اساس اطالعات موجود در پروندهی بیمارستانی،

فرض صفر که بهوسیلهی این آماره آزمون

متغیرهای دموگرافیک همچون :سنّ تشخیص بیماری،

میشود ،یکسانبودن نرخ شکست در دو گره راست و

جنس ّیت و متغیرهای بیولوژیک شامل عملکرد ،ECOG

چپ ناشی از افراز است.

در آن ثابت است و برای

مصرف دخانیات ،نوع تومور ،مرحلهی بیماری ،گسترش

وزن دهی به گرههای مربوط است .بنابراین معنادارشدن

بیماری( ،)Metastasisوضعیت درمان (بیمارانی که یک یا

این آزمون بهمعنای انتخاب یک متغیر با نقطهی برش

بیش از یک روش درمان کموتراپی ،رادیوتراپی و جراحی

مناسب برای افراز است .با استفاده از افراز بازگشتی مبتنی

را تجربه کردهبودند و بیمارانی که بهعلت عدم رضایت

بر آمارهی شرح دادهشده ،درنهایت گرههایی از افراد با

بیمار یا همراهان بیمار یا ناتوانی شدید جسمانی و

ویژگیهای مشابه (همگن) تشکیل خواهندشد و گرهها

بیماریهای زمینهای دیگر ،درمان اختصاصی دریافت

دارای حداکثر تفاوت ممکن در نرخ شکست (احتمال بقا)

نکردهبودند) ،استخراج و ثبت گردید.

خواهندبود .به عبارت دیگر ،افراد به زیرگروههای همگن
با حداکثر تفاوت برحسب پاسخ مورد نظر افراز
خواهندشد .فرایند افراز درخت تا جایی ادامه مییابد که

تحلیلهای آماری
در روشهای مبتنی بر مدلهای درختی ،برای

تمام مشاهدات درون گرههای پایانی دارای توزیع یکسانی

برازش مدل ،تمام افرازهای ممکن برای هر متغیر کمکی

باشند .در هر فرآیند افراز مدلسازی ،هدف رسیدن به یک

ارزیابی میشوند .درنهایت متغیر کمکی و نقطهی برشی

مدل بهینه است.

برای افراز دادهها انتخاب خواهدشد که بیشترین کاهش

درختِ بهینه ،درختی است که از لحاظ اندازه و

در ناخالصی را ارایهدهند .منظور از ناخالصی ،بیان

برآورد اشتباه ،بهینه باشد .معنادار بودن نرخ بقای زیر

ناهمگنی دادهها در یک گره است .کاهش ناخالصی در

گروهها با استفاده از آزمون لگاریتم رتبهای نشاندهندهی

گره  pکه به دو گره چپ و راست افراز میشود به

بهینهبودن درخت و در نهایت کارایی مدل است .در

صورت ذیل بهدستمیآید:

روشهای مبتنی بر مدلهای درختی ،برای رسیدن به

]))G(p)=R(p)-[R(l(p))+R(r(p

که در آن ) R(pباقیماندهی خطا در یک گره است،
)) R(r(pباقیماندهی خطا در گره راست و

))R(l(p

باقیماندهی خطا در گره چپ ،ناشی از افراز گره  pهستند.
در بیشتر تکنیکهای افراز بازگشتی برای دادههای سانسور

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

درخت بهینه ،با استفاده از تکنیکهای هرس ،درخت را
هرس کرده و نایتاً با استفاده از قاعدهی مناسب ،درختی
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تکنیک هزینه ـ پیچیدگی درخت است و روش مبتنی بر

1ساله2 ،ساله و  3ساله بهترتیب  39درصد 18 ،درصد و

اختالف بین گرهها که بر اساس تکنیک افراز ـ پیچیدگی

 1/17درصد بهدست آمد .در برازش مدل در اولین مرحله

است( .)21 ,19در این مطالعه برای هرسکردن درخت

مهمترین متغیری که برای افراز دادهها انتخابمیشود،

تصمیم از روش هزینه ـ پیچیدگی که پیشفرض بسته

متغیر وضعیت درمان بیماران با  P<0.001میباشد .با

نرمافزاری مورد استفاده میباشد ،استفادهگردیده است.

تکرار الگوریتم برای گرههای حاصل از افراز مرحلهی

برای تحلیل اطالعات ،از آزمونهای تی مستقل و لگاریتم

اول ،متغیر  ECOGبا  P=0.006بهعنوان مهمترین متغیر

رتبهای و برای برازش مدل درخت بقا از نرمافزار  Rو

بعدی برای بیمارانی که در گره چپ (دریافت درمان) و

بستهی نرمافزاری  partykitاستفاده شد.

متغیر وضعیت سیگاری بودن با  P=0.007برای بیمارانی
که در گره راست (عدم دریافت درمان) حاصل از افراز در
مرحلهی اول هستند ،انتخابمیشوند .متغیرهای سنّ در

یافتهها
تعداد بیماران مورد بررسی 355 ،نفر بود که 241

زمان تشخیص و مرحلهی تومور بهعنوان متغیرهای مهم

نفر فوتکرده و  115نفر سانسور(  )censoringشده

دیگر شناسایی شدند .شکل  1مدل درخت تصمیم و

بودند 72/1 .درصد افراد مبتال ( 256نفر) ،مرد و 27/9

زیرگروههای افراز شدهی بیماران به همراه مهمترین

درصد افرا مبتال ( 99نفر) ،زن بودند ( نسبت مردها به

متغیرهای انتخاب شده را نشانمیدهد .در جدول شمارهی

زنها برابر  2/6میباشد) .میانگین سنّ تشخیص افراد مبتال

 1میانگین و میانه بقا در زیر گروههای حاصل از مدل

 63/5±13/5سال تعیین شد (با دامنهی  11-91سال).

درخت تصمیم آورده شده است .براین اساس بیمارانی که

ن تشخیص سرطان برای مردان  65±12/4سال
میانگین س ّ

درمان دریافت کردهبودند و دارای مرحلهی  I,II,IIIاز

و برای زنان  59/4±16/5سال بهدست آمد که میانگین

متغیر  ECOGو باالی  58سال بودند ،دارای باالترین بقا

سنّ تشخیص سرطان برای مردان و زنان ازنظر آماری،

(با میانه بقای  22,26و میانگین بقای  )19,27محسوب

متفاوت بود ( 49 .)P=0/002درصد از مردان و  62درصد

میشدند و بیمارانی که در ردهی عدم دریافت درمان،

از زنان مبتال به سرطان ریه در سنین زیر  65سال و 21/4

سیگاری و دارای مرحلهی تومور  IVبودند کمترین بقا را

درصد مردان و  14/4درصد زنان در ردهی سنّی باالی 75

(با میانه بقای  2و میانگین بقای  )3,82تجربهکردهبودند.

سال قرار داشتند .میانگین و میانهی زمان بقا برای بیماران

نتیجهی آزمون لگاریتم رتبهای برای مقایسه نرخ بقا در

بهترتیب 13 ،ماه و  8/4ماه حاصل شد.

شش زیر گروه ،بیانگر اختالف معنادار بین این زیر

با استفاده از روش کاپالن مایر میزان بقای
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اباذری و همکاران

ما نیز این مقوله بهعنوان متغیر مهم شناسایی شد ،ولی

میباشد.

مطالعهی شو و همکاران( )25با این موضوع همخوانی
ندارند و وضعیت سیگار ،بهعنوان متغیرِ تأثیرگذاری

بحث
مدلهای ردهبندی درختی ،هیچ نوع پیشفرضها

معرفی نشده است.

و محدودیتهایی را که برای مدلهای پارامتری و نیمه

بر پایهی مطالعه ما میانگین سنّ تشخیص بیماری

پارامتری برقراراست ،شامل نمیشوند .مدلهای ردهبندی

 63/5±13/5با مطالعهی داخل کشور و خارج کشور

درختی عالوه بر شناسایی و معرفی متغیرهای مهم،

همخوانی داشت( .)26 ,6در این مطالعه سنّ تشخیص

زیرگروههای همگنی از بیماران را برای تحقیقات بالینی

بیماری مانند مطالعات ( )27 ,6متغیر مهمی تشخیص

بعدی ارایهمیدهد .ارایهی این زیرگروهها برای انتخاب

دادهشد .انتخاب نقطهی افراز  58سال برای سنّ تشخیص

پروتکلهای درمانی ،مؤثر و در طراحی کارآزمایی بالینی

بیماری ،بر اساس یافتن بیشترین اختالف بین میزان بقای

برای مطالعات بعدی بسیار مفید است.

دو زیرگروه میباشد.

یافتههای حاصل از مدل درخت تصمیم ،متغیر

مرحلهی تومور دیگر متغیر مهم در این مطالعه با

وضعیت درمان را بهعنوان مهمترین فاکتور پیشآگهی

استفاده از مدل درخت تصمیم بود .در مطالعهی

معرفیمیکند .مطالعات مختلفی در این زمینه وجوددارد

کاواگوچی و همکاران نیز این متغیر عامل مؤثری بر میزان

که مهم و مؤثربودن متغیر وضعیت درمان بر بقای بیماران

بقای بیماران تشخیص دادهشده است( .)24با اینکه

را تأییدمیکند که ازمیان آنها میتوان به مطالعهی زهیر و

جنس ّیت یکی از فاکتورهای مؤثر در بقاست ،اما مطالعهی

همکاران در سال  2112و مطالعهی برگمنس و همکاران

ما این متغیر را مهم نشان نداد .هرچند با مطالعهی زهیر و

در سال  2115اشارهکرد (.)22 ,6

همکاران همخوانی داشت( ،)6اما برخی مطالعات نیز

در ارزیابی فاکتورهای پاتولوژیک ،عملکردی

نشان داد که بقا برای زنان بیشتر از مردان است(.)28 ,27

سیستم Eastern Cooperative Oncology Group

در این مطالعه نوع تومور متغیر با اهمّیّتی

) ،(ECOGبهعنوان دیگر متغیر مهم شناسایی شد .بهگونه-

تشخیص دادهنشد که این مورد ،اگرچه با مطالعات داخلی

ایکه کمترین میزان بقا برای بیمارانی که در ردهی دریافت

همخوانی داشت( ،)29 ,6اما با مطالعات سایر کشورها

V

متفاوت بود .مطالعات در سایر کشورها نشانمیدهد نوع

براساس

درمان قرارداشتند ،با میزان  8,1ماه مربوط به مرحلهی
از متغیر  ECOGبود.

تومور متغیر تأثیرگذاری بر بقای بیماران میباشد(.)31 ,8

در مطالعات میتسودومی و همکاران (،)23

باتوجه به نتایج این مطالعه ،استفاده از مدل

کاواگوجی و همکاران( )24وضعیت سیگاری بودن یا

درخت ردهبندی ،میتواند منجر به شناسایی ریسک

نبودن ،متغیرِ تأثیرگذاری بر زمان بقا میباشد .در مطالعهی

فاکتورهای مهم و موثر بر بقای بیماران شود و شناسایی

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
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ارزیابی متغیرهای پیشآگهی در ردهبندی نرخ بقای بیماران مبتال به سرطان ریه

 همکاری،جمعآوری اطالعات مورد نیاز این تحقیق

این عوامل در بیماران سرطانی میتواند باعث جلوگیری

 این مقاله برگرفته از. تشکر و قدردانی نمایند،کردهاند

از پیشرفت بیماری شده و زمان بقای بیماران را افزایش

پایاننامهی دورهی کارشناسی ارشد گروه آمار زیستی و

.دهد

.اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان میباشد
تشکر و تقدیر
نویسندگان مقاله بر خود الزممیدانند از کلیهی
کارکنان بیمارستانهای استان آذربایجان غربی که در
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Background & Objectives: Lung cancer due to low chance of
survival is the most important and the most common fatal cancer
and has the highest mortality rates compared to breast and
prostate cancer and other multiple cancers. The purpose of this
study is to analyze survival data of patients having lung cancer in
the province of West Azerbaijan.
Materials & Methods: The information of this study is relevant to
355 patient’s refered to hospitals exiting in West Azerbaijan
province between 1386-93. The situation of the patients was
followed up until the end of the Khordad 1393. The data are
compromized from Histopathologic and demographic information.
For analyzing the data and classifying the patients, the model of
decision tree was used. All analysis and synthesis were
performed using the software of R.
Results: The mean and the median time of survival for 355
patients having lung cancer were estimated 13 and 4.8 months,
respectively. The probable of 1-year surviving was about 39%
and only 7% of patients had experienced 3-year survival. The
model of decision tree of state therapy variables, Eastern
Cooperative Oncology Group (ECOG), smoking status, age of
diagnosis and tumor stage were identified as important variables.
Conclusion: The model of classification tree can identify the
important and effective risk factors on the survival of the patients
and identifying these factors in the cancer patients can prevent
progression of the disease and increase survival time of patients.
Keywords: Lung Neoplasm; Decision Tree; Survival; Iran.
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