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تعدیل اریبی نسبت شانس حاصل از طبقهبندی نادرست مواجههها با استفاده از روشهای بیزی در
بررسی عوامل محیطی مرتبط با سرطان ریه
علیرضا ابدی ،1باقر پهلوانزاده ،*2کرامت نوری جلیانی ،3سید مصطفی

دانشیار ،گروه آمار زیستی ،گروه پزشکی اجتماعی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران.
دانشجوی دکتری تخصصی آمار زیستی ،گروه آمار زیستی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران.
استاد'،گروه آمار زیستی ،دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
استاد ،گروه آمار زیستی ،دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.

چکیده
زمینه و هدف :عدم توانایی در اندازهگیری دقیق مواجههها در مطالعات اپیدمیولوژیکی مشکلی است که تقریباً در همه
مطالعات مخصوصاً مطالعات مورد -شاهدی رخ میدهد .روشهای موجود حل این مشکل ،اغلب زمان و هزینه زیادی
نیاز دارند و برای بعضی مواجهه ها قابلیت اجرایی ندارند .اخیراً روشهای جدیدی برای مطالعات مورد-شاهدی دارای
همسانسازی یک به یک پیشنهاد شدهاند .در اینجا ما به دنبال تعمیم این روش برای مطالعات مورد-شاهدی دارای
همسانسازی چندگانه هستیم.
روش بررسی :در اینجا توزیع پیشین دریخله استاندارد برای توزیع چندجملهای تعمیم داده شد تا بتوان اطالعات
مربوط به پارامتر ارتباط مواجهه-بیماری ( )ORرا جدای از اطالعات مربوط به سایر پارامترها وارد مدل کرد .برای
اطالعات پیشین ( )ORاز اطالعاتی که در سایر مطالعات درباره ارتباط مواجهه و بیماری بود استفاده شد .برای تصحیح
سوء طبقهبندی نیز آنالیز حساسیت انجام شد و نتایج تحت سه مدل بیزی به دست آمد.
یافته ها :یافتههای مدل بیزی خام مشابه با مدل کالسیک بود ،مدل دوم که در آن از اطالعات  ORاستفاده شد
شدیداً تحت تأثیر این اطالعات قرار گرفت .مدل پیشنهادی سوم ،بیشترین تعدیل اریبی را برای عوامل خطر فلزات
سنگین ،مصرف دخانیات و مصرف مواد مخدر ایجاد کرد بهطوریکه فلزات سنگین را که مدل خام (رگرسیون لجستیک
کالسیک) بر بروز سرطان ریه تأثیرگذار نشان میداد را غیر معنیدار نشان داد .آنالیز حساسیت نیز نشان داد که مدل
در مقابل تغییر مقادیر حساسیت و ویژگی پایدار است.
نتیجه گیری :مطالعه حاضر نشان داد که اگرچه نتایج مدل سوم در بیشتر مواجههها ،تفاوت چندانی با مدل دوم
نداشت ،ولی میتوان گفت که این مدل می تواند تا حدود زیادی سوء طبقهبندیها را اصالح کند.
کلمات کلیدی :سوء طبقهبندی ،روشهای بیزی ،آنالیز حساسیت ،سرطان ریه
نویسنده مسئول :باقر پهلوانزاده

آدرس :ایران ،تهران ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،دانشکده پیراپزشکی ،گروه آمار زیستی
ایمیلdb.pahlavan@gmail.com :
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مقدمه
در بیشتر مطالعات اپیدمیولوژیکی ،هدف اصلی این است

الزم برای تصحیح این مشکل اندیشیده شود ،زیرا نادیده
گرفتن سوء طبقهبندی میتواند باعث اریبی قابلتوجهی در
برآوردها گردد [.]3

بالقوه مضر بررسی گردد[ ]1برای رخدادهای با شیوع خیلی

در مطالعات مورد-شاهدی نیز مانند سایر مطالعات دیگر

کم ،همانند سرطانهای کودکان و بیماریهای تنفسی تنها

متغیر های مخدوش کننده وجود دارند ،که در این مطالعات

طرح های مطالعاتی قابل اجرا ،مطالعات مورد-شاهدی می

برای کنترل اثر آنها از همسان سازی استفاده می شود که بر

باشد [ ]2لذا در بحث جمعآوری دادهها ،ممکن است

دو نوع فردی و گروهی است .در همسان سازی فردی ،هر

مواجهههای یک شخص بهطور مستقیم قابلمشاهده یا

یک از افراد گروه مورد با شاهد یا شاهد های خود از نظر

اندازهگیری نباشند یعنی ممکن است از نظر عملی و یا از
نظر هزینهای غیر قابلاجرا باشند [ ]1درباره مواجهه با مواد
شیمیایی ،افراد تحت مطالعه ممکن است به طور دقیق
موادی را که با آنها کار میکردند را به یاد نیاورند و یا
اطالع دقیقی از موادی که با آنها در تماس بودند را نداشته
باشند [ ]3بنابراین در شرایطی که سطح مواجهه واقعی یک
فرد را نتوان بهطور دقیق به دست آورد ،این امکان وجود
دارد که افراد به گروههای نادرستی از نظر مواجهه تخصیص
یابند [ ]1که در بحث مواجهههای دوگانه ،این اشتباه در
طبقهبندی را سوء طبقهبندی مینامند [ .]4سوء طبقهبندی
دارای دو نوع افتراقی ()Differential Misclassification
و غیر افتراقی ()Non-Differential Misclassification
است ،در سوء طبقهبندی افتراقی میزان بروز سوء طبقهبندی
تحت تأثیر متغیرهای دیگر مطالعه است [ .]5اگر در
مطالعهای خطر بروز سوء طبقهبندی مطرح باشد باید در
مرحله طراحی مطالعه و یا تجزیه و تحلیل داده ها تمهیدات

متغیر های مخدوش گر همسان می شود ،و در آمار
کالسیک

از

تحلیل

رگرسیون

لجستیک

شرطی

( )Conditional logistic regressionاستفاده می
گردد [ .]6تفاوت مدل رگرسیون لجستیک (رگرسیون
لجستیک شرطی) برای مطالعات مورد -شاهدی دارای
همسانسازی ،با مطالعات مورد-شاهدی بدون همسانسازی
(رگرسیون لجستیک معمولی) در این است که ،در رگرسیون
لجستیک شرطی برای هر یک از جفتهای همسان شده
پارامتری وجود دارد که تعداد پارامترهای مدل را افزایش
داده و آنالیز اینگونه دادهها را پیچیدهتر میکند [.]4
تالش برای تصحیح سوء طبقهبندی در مرحله تجزیه و
تحلیل داده ها ،در هر دو شاخه آمار کالسیک و آمار بیزی
انجام شده است .در رویکرد بیزی محققین روشهای
متفاوتی را برای تصحیح سوء طبقهبندی در مطالعات مورد-
شاهدی بدون همسانسازی ارائه داده اند که شامل استفاده
از دادههای اعتبارسنجی داخلی ( Internal Validation
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 ]Validation Data) [7هستند .همه روش های پیشنهاد

شده یکبهیک استفاده کردند .آنها توزیع دریخله استاندارد

شده این مشکل را دارند که از نظر اقتصادی و زمان مورد

را طوری تغییر دادند که اطالعات پیشین درباره پارامتر

نیاز ،گران تمام میشوند ،زیرا مستلزم انجام آزمایشهای

نسبت شانس ( )ORو اطالعات سایر پارامترها را جداگانه

دقیق حداقل برای زیر نمونهای از افراد مطالعه هستند .عالوه

وارد مدل کنند[ .]4هدف این مطالعه تعمیم رویکرد

بر آن در مطالعات گذشتهنگر که مواجههها درگذشته رخ

پیشنهادی  Liuو همکاران برای مطالعه مورد-شاهدی

دادهاند نیز امکان استفاده از این روشها وجود ندارد[]11-8

دارای همسانسازی یکبهیک به مطالعات مورد-شاهدی

برای تصحیح سوء

دارای همسانسازی چندگانه است تا با استفاده از توزیع

طبقهبندی در مطالعات مورد -شاهدی دارای همسانسازی،

دریخله ،به عنوان توزیع پیشین برای توزیع چند جمله ای

روشهای بیزی را ارائه کردند[ ]15-12 ,3مدل اثرات

در مطالعه مورد شاهدی یک به چند ،همچنین افزودن

تصادفی که پرسکات و گارثویت پیشنهاد دادند ،از دادهای

اطالعاتی درباره میزان بروز سوءطبقه بندی در اندازه گیری

اعتبار سنجی داخلی استفاده میکند .در این روش ،برای زیر

مواجهه ها ،برآورد های دقیق تری را درباره میزان تاثیر

نمونهای از افراد مورد مطالعه وضعیت درست مواجههها با

عوامل خطر مختلف بر بروز سرطان ریه به دست آورند.

 Prescott ،RiceوGarthwaite

استفاده از روشهای دقیق و پرهزینه به دست می آید ،و از
حساسیت و ویژگی بدست آمده از این دادهها ،برای تصحیح
سوء طبقهبندی سایر دادهها استفاده میشود[.]3
 Hernandezو همکاران تصحیحهای بیزی را در
مطالعات مورد-شاهدی یکبهیک ،که در آن متغیر مواجهه
پیوسته بوده و دارای خطای اندازهگیری است ،انجام
دادند[ .]5در جستجوی روشهایی برای بهبود این فرایند،
 Liuو همکاران استفاده از اطالعات متخصصین را پیشنهاد
دادند .آنها مدل اثرات تصادفی پرسکات و گارثویت را تغییر
دادند ،به طوریکه در آن ،به جای اطالعات داده های اعتبار
سنجی از اطالعات محقق برای تصحیح سوء طبقهبندی
استفاده کردند .آنها از توزیع دریخله به عنوان توزیع پیشین

روش بررسی:
داده های این مقاله حاصل یک مطالعه مورد-شاهدی
است که برای بیماران مبتال به سرطان ریه که در فاصله
سالهای  1382تا  1384به بیمارستانهای مسیح دانشوری،
خاتماالنبیاء (ص) ،کسری ،لبافی نژاد و امام خمینی مراجعه
کرده بودند ،جمعآوری شده بود .در این مطالعه ،به ازای هر
بیمار  2شاهد در نظر گرفته شده بود .شاهد اول از
بیمارستان و شاهد دوم از افراد سالم خویشاوند بیماران
انتخاب شده بودند .تعداد  242بیمار به عنوان گروه مورد و
 484فرد بهعنوان گروه کنترل انتخاب شده بودند که این
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افراد ازنظر سن ،جنسیت و وضعیت تأهل با یکدیگر
همسان شدند.
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موضوع باعث میشود تا تعداد پارامترهای مدل زیاد شود و
حتی از تعداد جفتهای همسان شده در مطالعه نیز بیشتر

مدل اصلی شامل یک مواجهه دوتایی  Eیا که در آن

برای حل مشکل باید شرایطی را اعمال کرد که در روشهای

نشاندهنده تعداد بیماران و نشاندهنده تعداد شاهدهایی

مقدار مورد انتظار روی  Eبیزی فرض میشود که که

هستند که در  kامین جفت همسان شده به درستی دارای

.تمامی جفتها را نشان میدهد

مواجهه بودهاند؛ بنابراین در هر جفت یک بیمار و  2شاهد

با توجه به مقاله پرسکات و گارثویت [ ]3در مدل

داریم برابر  0یا  1و برابر  0،1یا  2خواهد بود .برای جفت k

لجستیک پس از امید گرفتن از احتمال کلی مشاهده

ام خواهیم داشت.

وضعیت مواجهه  iبرای بیمار و  jبرای شاهدها برابر خواهد
بود با:

در این معادله ،نشاندهنده احتمال واقعی آنکه در
جفت  kام از  Nجفت وضعیت مواجهه مورد (بیمار)  iو

با جایگذاری برآوردهای

حاصل در رابطه زیر که

وضعیت مواجهه شاهدها  jباشد را نشان میدهد؛ بنابراین در

برآوردگر منتل-هنتزل ( )M-Hدر حالت با  Mشاهد است

تمام این جفتها  6نوع شامل خواهیم داشت که برای مثال

[:]16

نشاندهندهی احتمال واقعی این که در جفت همسان
شدهای ،نه مورد مواجهه داشته باشد و نه هیچیک از شاهدها
و احتمال واقعی اینکه در جفت همسان شدهای هم مورد و
هم هر دو شاهدها مواجهه داشته باشند را نشان میدهد.
با توجه به اینکه در مدلهای لجستیک هر یک از

و با توجه به اینکه برای  j=Mداریم و همچنین برای
 ،j=0است آنگاه نسبت شانس برای مدل لجستیک برابر
خواهد بود با:

جفتها ازنظر ویژگیها خاص در نظر گرفته میشوند به این
معنی که در هر یک از جفتهای همسان شده با توجه به
این که بیمار و شاهدها ازنظر متغیرهای مورد همسانسازی
وضعیت یکسانی دارند بنابراین برای هر یک از جفتها
پارامتر اختصاص داده میشود که وضعیت آن اعضای آن
جفت را ازنظر متغیرهای همسان شده نشان میدهد .این

در اینجا پارامتر احتمال مواجهه با عامل خطر در افراد
گروه بیمار و احتمال مواجهه با عامل خطر در افراد گروه
مواجهه به ) (ORشاهد است؛ و برآوردگر نسبت شانس
.عامل خطر در بیمار (مورد) به افراد گروه شاهد است
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برای کاهش تعداد پارامترهای و همچنین برای

درباره وضعیت مواجههاش با عامل خطر اظهارشده نیز باید

اینکه پارامترهای مدل برای  ORاز سایر پارامترها تفکیک

پارامترهایی تعریف شود که با  Aنشان داده میشود

شود تبدیالت زیر را انجام میدهیم:

بهطوریکه اگر فرد وضعیت خود را بهعنوان مواجهه داشته

 A=0قرار داده میشود .همچنین
خواهیم داشت:

بنابراین

را چنان تعریف

میکنیم که:

،
،

که نشاندهنده احتمال اینکه فردی با وضعیت مواجهه
واقعی  iو وضعیت بیماری  lخود را بهعنوان مواجهه داشته
معرفی کند را نشان میدهد؛ بنابراین
و همچنین خواهیم داشت:

و

به ترتیب

حساسیت ( )SN( )Sensitivityدر بیمار و حساسیت در
شاهدها و

برای این که برابری مربوطه به برقرار باشد باید
محدودیتی را اعمال کنیم .این محدودیت برابر است با:

به ترتیب ویژگی

و

( )SP( )Specifityدر بیمار و ویژگی در شاهدها را نشان
میدهد.
در این مطالعه ما سوء طبقهبندی را غیر افتراقی در نظر
میگیریم که در آن میزان سوءطبقه بندی با وضعیت
بیماری تغییر نمیکند و داریم:

با این تبدیالت ،پارامترهای

به دو جز

و

که

ازنظر تعداد نیز کمتر هستند ،تبدیل میشوند که در آن
پارامتر

اطالعات درباره نسبت شانس است و

با فرض این که مشاهدات تصادفی و مستقل از همدیگر
باشند و همچنین احتمال سوء طبقهبندی بیمار یا مورد

اطالعات سایر پارامترهای مدل را

مستقل از سوء طبقهبندی شاهد باشد وضعیت مواجهه

مدل،

واقعی و مشاهده شده را در یک بردار به صورت

خواهد داشت .در مطالعه حاضر بهجای  6پارامتر
 4پارامتر و یک پارامتر

خواهیم داشت و درمجموع مدل

نشان میدهیم که در آن

و

به

ترتیب وضعیت مواجهه واقعی و مشاهدهشده مورد است که

یک پارامتر کمتر خواهد داشت عالوه بر این که پارامترها به

برابر خواهند بود با  0یا  1و

دو جزء تفکیک شدهاند.

و مشاهدهشده شاهدها است که برابر خواهند بود با  1 ،0یا

مشابه پارامترهایی که برای مواجهه واقعی تعریف شد
برای وضعیت مواجهههای مشاهدهشده یا آنچه توسط فرد

.2

و

وضعیت مواجهه واقعی
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ارتباط بین پارامترهای احتماالتی مشاهدهشده و

مقاله پژوهشی

که در نرمافزاری مانند  WinBUGSساخته میشود ،نمونه
تولید کنیم .برای هر یک از پارامترها ،زنجیرهای MCMC

واقعی با استفاده از رابطه زیر برقرار میگردد[.]3

جداگانهای ساخته میشود و برای هر یک از تکرارها یک
 ،3برآوردی برای  ORتولید خواهد شد .این فرایند ،توالی
ئی از  ORها را تولید خواهد کرد که به عنوان برآوردهای
که در آن  l=0,1و m=0,1,…,M

پسین ارائه خواهند شد.

احتمال آن را که جفت همسان شدهای با وضعیت
مواجهه واقعی ( )i,jبهعنوان جفت دارای وضعیت مواجهه
طبقهبندی شوند را نشان میدهند.
توزیع نمونهای در این مطالعه توزیع چندجملهای
( )Multinomialخواهد بود که:

یافته ها
در بررسی عوامل شغلی و محیطی مؤثر بر سرطان ریه 8
مورد از این مواجههها را در نظر گرفتیم توزیع وضعیت
مواجهههای مشاهدهشده ()Observed exposures
جفتهای همسان شده در این مطالعه در جدول  1ارائه

در اینجا

ها تعداد جفتهای مورد-شاهدی را نشان

میدهند که وضعیت مواجهه مشاهدهشده
با استفاده از تبدیالت  5و جایگزینی
رابطه مربوط به
و

داشتهاند.
با

و

در

تابع درستنمایی تابعی از پارامترهای ،

گردیده است.
جدول  :1وضعیت مواجهههای مشاهدهشده در جفت
همسان شده
وضعیت مواجهه متغیر

نه مورد
و نه شاهدها

خواهد بود برای این پارامترها توزیعهای پیشین زیر

را در نظر میگیریم.

فق
ط یکی
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شاهدها

مواد نقاشی[]17
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مور
ف
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شاهدها
1

0

0

هم
مورد و هم
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1

4
گردوغبار چوب[]17

219

4

0

8

1

0

گردوغبار پنبه[]18

205

18

1

1

1

0

سیلیس[]19

219

7

0

7

1

0

مصرف سیگار[]20

55

18

8

4

81

40

مصرف مواد
مخدر[]21

174

3

1

فلزات سنگین[]22

209

13

0

قطران
زغالسنگ[]22

229

4

0

7

0
3

4

0

2

0

0

7

0

0

3
0

توزیع پسین حاصل پیچیده خواهد بود ولی از توزیع
پسین میتوان با استفاده از روشهای  MCMCهمانطور
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نمونه از پارامتر ایجاد میشود که با استفاده از رابطه شماره
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برای تعیین پارامترهای توزیعهای پیشین برای

-1مدل خام (بدون دخیل کردن اطالعات پیشین درباره

حساسیت و ویژگی و نسبت شانس ،از توزیعهای

 ORو فرض عدم رخداد سوء طبقهبندی یعنی  SN=1و

آگاهیبخش ( )Informative Priorاستفاده شد .برای

)SP=1

 ORو اطالعات درباره حساسیت و ویژگی طبقهبندیها.
برای اطالعات مورد نیاز درباره نسبت شانس ،بروز بیماری
برای مواجهههای مختلف ،مطالعات مشابهی پیدا شد و سعی
شد تا جدیدترین مطالعات مرور نظاممند ( Systematic

 )Reviewانجامشده انتخاب گردند .منابع مربوط به این
اطالع در جدول  1در کنار هر یک از عوامل خطر ارائه شده
است .از این مطالعات صدک های

درصد و

درصد

برای نسبت شانس که به طور معمول در مطالعات گزارش
میشوند استخراج گردید .سپس این اطالعات با استفاده از
رابطه

با توجه به رابطه  5تبدیل شدند و برای مقادیر

حاصل با استفاده از نرمافزار

و بسته

فرض عدم رخداد سوء طبقهبندی ( SN=1و )SP=1
-3مدلی با دخیل کردن اطالعات پیشین درباره  ORو
همچنین اطالعات درباره سوء طبقهبندی
برای پارامتر  ORدر مدلهای اول و دوم برآورد نقطهای
و فاصله باورمندی ( 95 )Credible Intervalدرصد مقادیر
پسین در هر یک از مواجههها به دست آمد اما در مدل سوم
که در آن مقادیر حساسیت و ویژگی تغییر میکرد به ازای
همه  25ترکیب حساسیت و ویژگی ( 5مقدار برای
حساسیت و  5مقدار برای ویژگی

) مقادیر

 ORبه دست آمد و درنهایت میانگین این مقادیر بهعنوان

توزیع بتایی با مقادیر  97/5درصد و 2/5درصد نظیر به

برآورد نقطهای و فاصله باورمندی برای  ORتحت مدل سوم

دست آمد .برای اطالعات موردنیاز درباره سوء طبقهبندی،

در نظر گرفته شد و برای انجام مقایسه مقادیر برآوردها تحت

آنالیز حساسیت ( )Sensitivity Analysisانجام شد .به

این سه مدل در نمودار  1آورده شد.

طوری که برای هر مواجهه مورد نظر 5 ،بازه به عنوان
حساسیت اولیه و  5بازه بهعنوان ویژگی اولیه در نظر گرفته
شدند .در اولین مورد فرض شد حساسیت و ویژگی در بازه
قرار داشته باشند ،سپس از سمت چپ بازه را %10
به سمت مقدار عددی  1حرکت داده شد و فرض شد که
حساسیت و ویژگی در بازه

باشند .این کار  3بار

دیگر انجام شد در آخر بازه

در نظر گرفته شد .در

اینجا نیز با استفاده از نرمافزار

و بسته

توزیع بتای نظیر محاسبه گردید .سپس به ازای مقدار ثابتی
از حساسیت ،ویژگی تغییر داده شد و مقادیر ،OR
حساسیت و ویژگی پسین محاسبه گردید .لذا برای بررسی
تأثیر هر یک از این اطالعات بر برآورد  ،3 ORمدل در نظر
گرفته شد که شامل:

همانطور که در نمودار  1مشاهده میشود برای همه
متغیرها فاصله اطمینان در مدل خام در مقایسه با سایر
مدلها بهطور قابلتوجهی عریضتر است .در نمودار اطالعاتی
که بهعنوان اطالع پیشین درباره  ORاستفاده شد نیز
نمایش دادهشده است .نتایج مدل دوم که در آن تنها اطالع
در مورد  ORبه مدل قبلی افزودهشده است همانطور که
انتظار میرود بین نتایج مدل خام و اطالع پیشین قرار
میگیرد .همچنین فاصله باورمندی در مدل دوم در بیشتر
متغیرها به فاصله اطمینان استفادهشده بهعنوان اطالع
پیشین نزدیک شده است و اطالعات اولیه درباره  ORنتایج
مدل دوم را تحت تأثیر گذاشته است برای مواجهه
«گردوغبار پنبه» این تأثیر واضحتر است.
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مقادیر مختلف سوء طبقهبندی انجام شد فاصله باورمندی

پسین برای حالت با عریضترین حساسیت (1و )0/5

بهدستآمده برای بیشتر مواجههها مشابه مدل دوم بود بهجز

بیشترین مقدار را نتیجه میداد و با افزایش کران پایین و

مواجهههای «مصرف دخانیات»« ،مصرف مواد مخدر» و

محدود شدن فاصله

«فلزات سنگین» که در این موارد طول فاصله باورمندی
افزایشیافته بود عالوه بر آن در تمامی مواجههها بهجز
«مصرف دخانیات» برآورد نقطهای (ORمیانگین) به مقدار
عدم معنیداری (ORمقدار عددی  )1نزدیکتر شده است.
همچنین در این مدل مشاهده شد که با تغییر حساسیت و

اطمینان حساسیت میانگین برآوردهای  ORکمتر
میشد .ولی به ازای یک مقدار ثابت حساسیت نتایج
بهدستآمده تحت ویژگیهای مختلف خیلی نزدیک به هم
بود.

ویژگی اولیه که در مدل بهعنوان اطالعات درباره سوء

درباره برآوردهای و فواصل باورمندی ارائه شده برای

طبقهبندیها ارائه میشود برآورد  ORبرای بیشتر مواجههها

حساسیت و ویژگی مشاهده شد که برآورد ویژگی به ازای

تأثیری نپذیرفته است در نمودار  1در فواصل باورمندی

مقادیر مختلف ویژگی اولیه کمترین تأثیر را میپذیرفت در

مربوط به مدل سوم (مدل با تصحیح  ORو سوء

جدول  2میانگین  25برآورد ویژگی ارائهشده است این

طبقهبندی) میانگین  25برآورد کرانهای پایین ،باال و

برآوردها خیلی به همدیگر نزدیک بودند بهطوریکه انحراف

میانگین به ازای مقادیر مختلف حساسیت و ویژگی قرار

معیار  25برآورد میانگین و همچنین کرانهای باال و پایین

دادهشده است .در تمام موارد انحراف معیار برآوردها برای

برای بیشتر مواجههها کمتر از  0/01بود و تنها برای مواجهه

 25برآورد کمتر از  0,01بود اما در اینجا تنها برای مواجهه

«مصرف دخانیات» این پراکندگیها بیشتر از  0/01بود که

«مصرف دخانیات» رفتارها اندکی متفاوتتر از بقیه مواجهها

مقادیر آن در جدول ارائه گردیده است .این برآوردها نهتنها

بود و برای میانگین ،انحراف معیار  0/097بود مشاهده شد

برای مقادیر مختلف حساسیت مقاوم بود بلکه حتی برای
مقادیر ویژگی نیز مقاوم بود و به ازای مقادیر مختلف ویژگی
اولیه تغییرات اندکی داشت.
جدول  :2میانگین و کرانهای فاصله باورمندی
برآوردهای ویژگی
میانگ

کران
پایین

0/98

0/97

0/99

فلزات
سنگین

0/97

0/94

0/99

رنگها

0/98

0/97

0/99

سیلیس

0/98

0/97

0/99

مصرف

0/8

0/85

0/98

ین
زغالسنگ

نمودار  Forest Plot :1برای مقایسه مقادیر برآوردهای OR
تحت مدلهای مختلف

کران
باال
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در مدل سوم که در آن آنالیز حساسیت به ازای

که به ازای یک مقدار ثابت از ویژگی مقدار میانگین برآورد
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(0/07

دخانیات

()0/04

()0/02

گردوغبار
پنبه

0/98

0/96

0/99

0/96

0/92

0/99

0/97

0/94

0/99

متفاوتتر از سایر مواجههها است و به ازای همه مقادیر
حساسیت و ویژگی نیز همچنان مقدار زیادی را گرفته است.
فواصل گزارششده برای سایر متغیرها تقریباً مشابه همدیگر
است.

نتایج مشاهدهشده برای برآوردهای پسین حساسیت اندکی
با آنچه برای ویژگی مشاهده شد متفاوت بود در اینجا نیز به
ازای یک بازه ثابت برای ویژگی مقادیر حساسیت در  5بازه
موردنظر به دست آمد .مشاهده شد که با تغییر بازه مربوط
به حساسیت میانگین و فاصله باورمندی نیز تغییر میکرد و
میانگین به مقدار  1و فاصله نیست .فواصل گزارششده برای
مواجهه «مصرف دخانیات» بار دیگر متفاوتتر از سایر
مواجههها است و به ازای همه مقادیر حساسیت و ویژگی نیز
همچنان مقدار زیادی را گرفته است .فواصل گزارششده
برای سایر متغیرها تقریباً مشابه همدیگر است .باورمندی نیز

بحث و نتیجه گیری:
در این مطالعه ما به دنبال روشی برای تصحیح سوء
طبقهبندی در مطالعات مورد-شاهدی دارای همسانسازی
بودیم که در آنیک بیمار با دو شاهد ازنظر متغیرهای
مخدوش بالقوه با همدیگر همسان شدهاند .روشهای
مختلفی برای تصحیح سوء طبقهبندی شامل استفاده از
دادههای اعتباربخشی خارجی ،استفاده از دادهای
اعتباربخشی داخلی SIMEX ،وجود دارند .ما در اینجا از
روشی مشابه روشی که لیو و همکاران [ ]4استفاده کردهاند.
مدلی که ما استفاده کردیم از دو منبع اطالعاتی برای
تصحیح برآورد  ORاستفاده میکند که یک جز آن
اطالعات مربوطه  ORاست در این جز برخالف کار لیو و
همکاران ما از اطالعاتی که در مطالعات پیشین درباره میزان
ارتباط بین مواجهه و بیماری استفاده کردیم .برای جز دوم
نیز آنها از اطالعات متخصصین برای تصحیح سوء
طبقهبندی استفاده کردند ما در اینجا آنالیز حساسیت را
برای این جز از اطالعات انجام دادیم و با در نظر گرفت 5
فاصله اطمینان برای حساسیت و ویژگی اولیه به ازای
ترکیبات مختلف این  5بازه برآوردهای پسین را برای ،OR
حساسیت و ویژگی به دست آوردیم .مدل خام که درواقع
مدل لجستیک شرطی معمولی است مشاهده شد که عوامل

کوچکتر شده و به سمت  1حرکت میکرد .نکته قابلتوجه

خطر فلزات سنگین ،دخانیات و مواد مخدر بهعنوان عواملی

این بود که مقادیر پسین حساسیت تحت تأثیر مقدار اولیهای

تشخیص داده شدند که شانس مواجهه بیماران با آنها
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مواد مخدر

که برای ویژگی در نظر گرفته میشود نیست .فواصل
گزارششده برای مواجهه «مصرف دخانیات» بار دیگر

)
گردوغبار
چوب
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ابتال به سرطان ریه را افزایش میدهند در مدل دوم که

قبلی عامل خطر فلزات سنگین که در هر دو مدل قبلی اثر

اطالعات مربوطه به ارتباط مواجهه با بیماری به اطالعات

معنیداری بر رخداد سرطان ریه داشت از معنیداری خارج

موجود دردادهها افزوده شد .همانطور که انتظار میرفت در

شد درباره تصحیح سوء طبقهبندی برای دو عامل خطر

تمامی مواجهههای موردبررسی برآورد مربوط به مدل دوم

سیلیس و گردوغبار پنبه که در مدل دوم و تحت تأثیر اطالع

بین دو مقدار  ORاولیه و  ORمدل خام قرار میگیرد.

پیشین معنیدار دیده شدند نمیتوان بحث کرد زیرا اطالع

برآوردها شدیداً تحت تأثیر اطالعات پیشین افزودهشده به

مربوطه به این مواجههها در جدول اندک بوده و تصحیح

مدل قرار گرفتند مشاهده شد که با افزودن این اطالع عالوه

سوء طبقهبندی زیاد برای آنها مطرح نیست اما برای سه

بر عوامل خطر قبلی دو عامل خطر سیلیس و گردوغبار پنبه

عامل خطر دیگر میتوان گفت که تصحیح سوء طبقهبندی

نیز بهعنوان عوامل تأثیرگذار شناخته شدند البته با توجه به

مؤثر بوده بهطوریکه بعد از تصحیح نسبت به سوء

اینکه در مطالعهای که از اطالعات برای گردوغبار پنبه

طبقهبندی این عامل دیگر معنیدار دیده نشد .برای عامل

استفاده شد این عامل بهعنوان بک عامل محافظتکننده در

خطر مصرف مواد مخدر نیز روند مشابهی مشاهده شد و

مقابل سرطان شناختهشده بود [ ]23لذا نتیجه مدل دوم نیز

برآورد نقطهای  ORهمانطور که برای بیشتر عوامل خطر

تحت این اطالع قرار گرفت و این عامل بهعنوان یک عامل

تحت مدل سه رخ داد به مقدار عددی  1کشیده شد که این

محافظتکننده در مقابل سرطان تشخیص داده شد میداد

یافته با آنچه در مطالعه لیو و همکاران مشاهده شد مطابقت

در توجیه علت اینکه چرا با افزودن اطالعات درباره OR

دارد صحت این یافته در مطالعه  Diamondو همکاران

نتایج مدل بهجز مصرف سیگار برای بقیه عوامل خطر شدیداً

[ ]24نیز بررسی شد؛ اما در مورد مواجهه مصرف سیگار این

تحت تأثیر این مقادیر قرار میگیرند و برآوردها به سمت آن

یافته با بقیه مطالعات []25 ,24 ,11 ,4که در آنها برآوردها

کشیده میشوند میتوان گفت که همانطور که در جدول 1

پس از تصحیح سوء طبقهبندی به سمت عدم معنیداری

مشاهده میشود برای بیشتر عوامل خطر فراوانی افرادی که

حرکت میکنند مطابقت ندارد .برای توضیح علت شاید الزم

در خانههای ناهماهنگ ( )Discordantصفر یا خیلی کم

باشد که مطالعه بیشتری درباره تأثیر تصحیح سوء

است که با توجه به اینکه در مدلهای لجستیک تنها از

طبقهبندی در مطالعات همسان شده  M:1مانند آنچه

اطالعات خانههای ناهماهنگ استفاده میشود[ ]3لذا

دایاموند و همکاران انجام دادند انجام گیرد تا بررسی شود

اطالعات موجود در جدول در مقایسه با اطالعات پیشین

که آیا در اینجا نیز باید انتظار داشته باشیم برآوردها پس از

اندک بوده که باعث میشود برآوردها شدیداً تحت تأثیر

تصحیح باید در جهت عدم معنیداری حرکت کنند باید به

اطالعات اولیه (پیشین) قرار گیرند .عالوه بر آن فاصله

خاطر داشت که در مطالعه حاضر  4خانه در جدول 3*2

اطمینانی که برای مدل خام ارائهشده در بیشتر مواجههها

وجود داشت که ناهماهنگ بودند .شاید وجود اطالع پیشین

عریض است که این مشاهده نیز ناشی از اندک بودن

درباره  ORدر مدل سوم که قرار است تصحیح سوء

اطالعات ارائهشده درباره ارتباط مواجهه و بیماری است .تنها

طبقهبندی برای اطالعات ارائهشده در جدول  1ارائهشده

برای مواجهه "مصرف سیگار" فراوانی این خانهها در جدول

است مناسب نباشد و توانایی مدل را تصحیح سوء

قابلتوجه است .در مدل سوم که در آنسوء طبقهبندی

طبقهبندی نشان ندهد و تصحیح را در حالتی دیگر و تنها در
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حضور اطالعات جدول و یا همان اطالعات مورداستفاده

قابلتوجه باشند طوری که برآوردها تحت تأثیر شدید

در مدل خام الزم باشد که انجام گردد .در مطالعه حاضر این

اطالعات اولیه (پیشین) قرار نگیرند نیز بررسی شود .الزم به

حالت را نیز بررسی شد و برآوردها به دست آمد (در اینجا

ذکر است مدل حاضر بهآسانی قابلیت تعمیمپذیری برای

لیو و همکاران نیز مشاهده شد در این مدل به خاطر
واریانسی که در برآورد  ORوجود دارد (واریانس ناشی از
اطالعات اندک موجود در جدول ) 1و همچنین واریانسی که
درنتیجه عدم قطعیت در مقدار حساسیت و ویژگی
مورداستفاده در مدل ،برآوردهای این مدل واریانس خیلی
زیادی داشتند و درنتیجه کارایی این برآوردها اندک بود.
شاید این مدل برای دادهای که در آن اطالعات قابلتوجهی
درباره  ORدر آن وجود داشته باشد (فراوانی خانههای
ناهماهنگ بیشتر باشد) بتوان نتایج مفیدی به دست آورد.
در مورد برآوردهای  ORدر مدل سوم همانگونه که در
قسمت نتایج اشاره شد برآوردها نسبت به مقادیر اولیه
حساسیت و ویژگی مقاوم بودند و کمتر تحت تأثیر قرار
میگرفتند با توجه به اینکه برآوردهای این مدل در مقایسه
با مدل دوم تغییراتی داشته است شاید بتوان گفت که مدل
پیشنهادی میتواند حتی با داشتن اطالعات اندکی درباره
سوء طبقهبندی برآوردهایی قابل قبولی را نتیجه میدهد این
تغییرات در مواجهه «مصرف دخانیات» بارزتر است هرچند
در این برآوردها نتایج مدل سوم نیز تحت تأثیر شدید مقادیر
اولیه ارائهشده برای  ORقرار دارد شاید بتوان با داشتن
دادههای کافی در مطالعه بتوان تصحیح قابلتوجهی را انجام
داد.
با توجه به اینکه نتایج مدل بهطور قابلتوجهی تحت
تأثیر مقدار اولیه  ORاست که بهعنوان اطالعات پیشین در
نظر گرفتهشده با توجه به آنچه برای عوامل خطر مصرف
دخانیات و مواد مخدر که اطالعات جدول قابلتوجه بود الزم
است این مدل در حالتی که اطالعات موجود در جدول

تشکر و قدردانی:
از همه مسئولین ذیربط و کلیه افرادی که ما را در انجام این
طرح یاری کرده قدردانی و سپاسگزاری به عمل می آید.
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این اطالعات ارائه نشده است) ولی همانطور که در مطالعه

مطالعات همسان شده با چندین شاهد )3

(را دارد.
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