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ABSTRAKT 

Analýza přežití zahrnuje soubor vyspělých statistických metod využívaných především 
k analýze dat v cenzorovaném tvaru modelujících dobu do výskytu události. Ta vznikají 
v situacích, kdy je informace o pozorovaném čase z náhodných příčin neúplná, např. při 
modelování časů přežití pacientů v medicínských studiích, při určení životnosti strojů a součástek 
v analýze spolehlivosti nebo doby nezaměstnanosti v analýze času trvání. Pole působnosti 
analýzy přežití je proto velmi široké a zahrnuje odvětví medicíny, inženýrství, ekonomie, 
sociologie nebo demografie. 

V této práci byly metody analýzy přežití využity k vyhodnocení medicínských zprava 
cenzorovaných dat 876 pacientů, kteří podstoupili chirurgickou operaci kolorektálního karcinomu 
ve Fakultní nemocnici Ostrava. Ta je prováděna pomocí dvou různých chirurgických postupů – 
otevřeného a laparoskopického. V práci bylo provedeno porovnání obou chirurgických postupů 
z hlediska rizika mortality za účelem nalezení odpovědi na otázku, zda některý z nich garantuje 
pacientům delší dobu přežití. Dále byly analyzovány nejistoty v souvislosti s rizikem mortality. 
K vypracování byly využity následující metody vycházející ze všech odvětví analýzy přežití: 
1. Klasický neparametrický přístup zastoupený Kaplan-Meierovým a Nelson-Aalenovým 

odhadem funkce přežití ve spojení s pásmy spolehlivosti. 
2. Moderní neparametrický přístup reprezentovaný neparametrickou prediktivní indukcí, která 

ke kvantifikaci nejistot využívá intervalový rozdíl odhadu dolní a horní pravděpodobnosti. 
3. Tradiční log-rank test a neparametrické prediktivní porovnání přežití u skupin pacientů 

rozdělených podle zvoleného chirurgického postupu. 
4. Semiparametrický Coxův proporciální hazardní model, který vyhodnocuje vliv na přežití 

dalších doplňkových proměnných, včetně jejich interakcí. 
5. Weibullův parametrický model s tvarem základní hazardní funkce, který dokáže velmi 

dobře modelovat dobu přežití pacientů. 
 



 

 
 

ABSTRACT 

Survival analysis is a set of advanced statistical methods for the analysis of time to event 
data, typically consisting of observed event times and right-censoring times. This type of data 
may arise from various situations: the survival times of patients in medical trials, the lifetimes of 
machine components in industrial reliability, studies of duration of periods of unemployment in 
duration modeling. The possible fields of applications of those methods are therefore in medicine, 
engineering, economics, sociology or demography.  

In this thesis the methods of survival analysis have been used to evaluate medical right-
censored data of 876 patients who underwent colectomy in the University Hospital of Ostrava. 
There are used two basic surgery techniques for the colectomy: either open or laparoscopic. The 
comparison of the two techniques in the context of mortality has been done in order to answer the 
question: is there a type of surgery technique which guarantees longer overall survival time? The 
next step has been the analysis of the uncertainty related to the risk of mortality. For analyses and 
comparison have been used following methods: 
1. The nonparametric approach with the standard Kaplan-Meier and the Nelson-Aalen 

estimator of survival function including confidence interval for survival function. 
2. The innovative nonparametric approach, represented by Nonparametric Predictive Inference, 

which uses lower and upper probabilities for quantifying uncertainty providing a model of 
predictive survival function. 

3. The traditional log-rank test and the nonparametric predictive comparison of two groups of 
lifetime data, which have been compared to evaluate risk of mortality in the context of 
mentioned surgery techniques. 

4. The semiparametric Cox proportional hazard model has been used for analyzing the 
influence of other patients characteristics. 

5. The parametric Weibull model, used because of the fact that the hazard function of human 
life is often described as being “bathtub shaped”. 
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1 ÚVOD 

Analýze biomedicínských dat je na Fakultě elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava 
věnována soustavná pozornost a to zejména díky mnohaleté úzké spolupráci s Fakultní nemocnicí 
Ostrava (FNO). Jedná se o oblast zpracování dat, která je, díky jejich povaze, vysoce zajímavá 
a kde význam analýzy přechází od ryze vědeckého k daleko širšímu významu společenskému, 
protože jejím cílem je zkvalitnění péče o pacienty. 

Od roku 2010 probíhá spolupráce s Chirurgickým oddělením FNO, zastoupeným MUDr. 
Lubomírem Martínkem, Ph.D., s cílem analyzovat chirurgická data a vyhodnotit riziko 
postoperační mortality související s chirurgickými operacemi kolorektálního karcinomu. Riziko 
by mělo být vyhodnoceno zejména vzhledem ke zvolenému způsobu operace, který může být 
buď otevřený (klasický způsob) nebo laparoskopický. 

Za tímto účelem byla shromážděna data 876 pacientů, kteří v letech 2001-2009 podstoupili 
chirurgickou operaci kolorektálního karcinomu a jejichž stav byl sledován až do konce roku 
2012. Jsou tedy k dispozici záznamy o pacientech trvající téměř 12 let. 

Hlavním cílem této dizertační práce je aplikace efektivních a vyspělých statistických metod, 
jako je např. moderní analýza přežití zahrnující implementaci nejistot, na výše zmíněná 
chirurgická data, za účelem vyhodnocení a snížení postoperačního rizika mortality po 
chirurgických operacích kolorektálního karcinomu. Tento cíl bude v dizertační práci rozpracován 
do následujících dílčích cílů: 
1. Zpracování a PC implementace rozsáhlých datových souborů ve spolupráci se 

zainteresovaným partnerem z lékařského prostředí (FNO).  
2. Studium a porovnání různých metodologických přístupů používaných při rozhodování 

v analýze přežití. Konkrétně porovnání klasického neparametrického přístupu a nově 
vyvinutého moderního přístupu neparametrické prediktivní indukce, zejména v souvislosti se 
studiem nejistot v analýze přežití. Počítačová implementace vybraných efektivních 
metodických postupů v prostředí Matlab. 

3. Analýza a statistické vyhodnocení chirurgických dat s cílem navrhnout optimální chirurgický 
postup v souvislosti s operacemi kolorektálního karcinomu. Provedení jasné statistické 
výpovědi z hlediska porovnání dvou základních typů těchto operací, které se dělí na otevřené 
(klasický typ) a laparoskopické, včetně analýzy nejistot.  

4. Posouzení a statistické vyhodnocení vlivu dalších doplňkových faktorů na mortalitu pacientů 
po chirurgických operacích kolorektálního karcinomu. 

 
Dizertační práce je členěna celkem do devíti kapitol. Následující kapitola je věnována 

představení problematiky kolorektálního karcinomu, popisu používaných operačních technik 
a shrnutí dosavadních poznatků v porovnání mortality po různých typech chirurgických operací. 

Třetí kapitola poskytuje základní informace o analýze přežití. Ta představuje celé statistické 
odvětví vyvinuté za účelem modelování doby do výskytu určité sledované události. Obecně je 
analýza přežití aplikovatelná na celou řadu problémů od medicíny, přes sociologii a ekonomii až 
po inženýrství. V případě medicíny je sledovanou událostí čas přežití pacienta, který je 
z pravděpodobnostního hlediska popisován především pomocí tzv. funkce přežití. Důvodem 
vývoje nové oblasti statistiky byla potřeba zacházet s tzv. cenzorovanými daty, která jsou častým 
výsledkem studií zkoumajících dobu do výskytu události, kdy je informace o čase přežití pacienta 
z náhodných příčin neúplná. 

Čtvrtá kapitola představuje ucelený přehled metod neparametrické analýzy přežití, které 
slouží především k prvotnímu náhledu na naměřená data pomocí grafické reprezentace a k jejich 
základnímu popisu. Obsahuje popis jak klasických metod zahrnující Kaplan-Meirův a Nelson-
Aalenův odhad funkce přežití, tak nově vyvíjených metod reprezentovaných neparametrickou 
prediktivní indukcí. Dále jsou v této kapitole představeny základní možnosti pro porovnání časů 
přežití pacientů zařazených v různých skupinách pomocí klasického log-rank testu nebo pomocí 
moderního neparametrického prediktivního porovnání. 
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Kapitola pátá popisuje nejčastěji používaný nástroj k analýze vícerozměrných modelů 
přežití – Coxův proporcionální hazardní model, který představuje přechod mezi 
neparametrickými a parametrickými metodami analýzy přežití. Kapitola je zaměřena na popis 
a konstrukci modelu, podrobně se zabývá metodami vývoje modelu a jeho následnou verifikací. 

Šestá kapitoly je zaměřena na metody parametrické analýzy přežití, a sice na popis, 
konstrukci a verifikaci Weibullova modelu v obou používaných parametrizacích – proporciálního 
hazardu a zrychleného času. 

Sedmá kapitola obsahuje podrobné výsledky analýz biomedicínských dat, které byly 
provedeny aplikací metod představených v předchozích kapitolách. 

Osmá a devátá kapitola pak přinášejí závěrečné shrnutí zjištěných výsledků. 
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2 CHIRURGICKÉ OPERACE KOLOREKTÁLNÍHO 

KARCINOMU 

Kolorektální karcinom (zhoubný nádor tlustého střeva nebo konečníku) patří mezi nejčastější 
nádorová onemocnění osob v České republice. Pokud se týká mortality, obsazuje 2. místo jak 
u mužů (po zhoubném nádoru prostaty), tak u žen (po zhoubném nádoru prsu). Každý rok je v ČR 
nově diagnostikováno 7800 – 8100 pacientů s tímto karcinomem. Incidence, která určuje podíl 
počtu těchto nově hlášených případů za dané časové období a počtu všech jedinců ve sledované 
populaci a která charakterizuje dynamiku onemocnění v populaci, měla v minulém období 
setrvale narůstající tendenci. Teprve v několika posledních letech se incidence stabilizovala 
a mortalita začíná dokonce klesat, i přesto kvůli kolorektálnímu karcinomu umírá stále 3800 –
 4200 pacientů v ČR ročně [20], viz obrázek 2.1. 

 

 
 

Obrázek 2.1 Časový vývoj hrubé incidence (počet nových případů na 100000 osob) a hrubé mortality 
(počet úmrtí na 100000 osob) v celé populaci [19]. 

 
V mezinárodním srovnání incidence i mortality se 184 zeměmi celého světa obsazuje ČR 

přední místa. Podle nejnovějších dat z roku 2008 zaujímá česká populace ve světovém přehledu 
3. místo za Maďarskem a Chorvatskem [19], viz obrázek 2.2. 

Při léčbě kolorektálního karcinomu se uplatní v podstatě všechny typy léčebných postupů 
používaných v onkologii: chirurgické odstranění nádoru, chemoterapie, radioterapie a cílená 
(biologická) léčba. 

Základním krokem léčby je chirurgické odstranění nádoru, které je využíváno jak u méně 
pokročilých stádií rakoviny, jako postačující léčba, tak i u nemocí s rozvinutějším stádiem, kde 
zlepšuje účinnost dalších typů léčby a celkovou kvalitu života pacientů. V současnosti jsou 
k chirurgickému odstranění nádoru používány dva různé postupy chirurgických operací – 
otevřený (klasický) nebo laparoskopický (minimálně invazivní) postup. Základní otázka, která 
vzniká obecně u léčebných metod s několika různými postupy, je, jestli některý z nich (popřípadě 
který) garantuje pacientům významně delší dobu přežití. Odpověď na tuto zásadní otázku je 
jedním z cílů této disertační práce. 
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Obrázek 2.2 Srovnání hrubé mortality v ČR se 184 zeměmi celého světa [19] 
 
Laparoskopický postup od svých počátků v 90. letech minulého století nahradil částečně ve 

všech chirurgických odvětvích, u některých dokonce zcela, klasický otevřený postup. To zejména 
díky svým obecně známým výhodám, mezi které patří: 

• menší vystavení vnitřních orgánů vnějšímu prostředí a tím snížené riziko infekce, 
• menší řezy, které s sebou nesou snížení krvácení a menší bolestivost, což způsobuje 
• menší operační stres, 
• obecně více příznivý průběh rekonvalescence po operaci. 
Na druhou stranu jsou pro laparoskopické postupy typické i méně známé negativní faktory, 

které jsou spojeny především s naplněním dutiny břišní CO2, kdy plyn nadzvedává břišní stěnu 
a umožňuje tak volný pohyb laparoskopických nástrojů. Do této skupiny patří zejména: 

• možnost poranění cév nebo střev trokarem (plastová nebo kovová trubička, která pomocí 
zpětného ventilu zabraňuje úniku plynu z dutiny břišní), který se obyčejně zavádí naslepo, 

• obtížnější dýchání vlivem zbytkového plynu CO2, 
• riziko hypotermie vlivem zavádění chladného plynu do břišní dutiny (lze omezit 

předehřátím plynu),  
• delší operační čas, 
• extrémní pozice pacientů při operaci. 
Výsledky různých medicínských studií, týkající se porovnání mortality a morbidity po obou 

typech chirurgických operací rakoviny tlustého střeva, jsou běžně dostupné a prokázaly přednosti 
laparoskopického postupu, např. [2], [7], [24], [30], [35], [42]. Závěrem Evropské asociace 
endoskopické chirurgie z roku 2002 pro laparoskopickou chirurgii karcinomu tlustého střeva je 
však konsensus, že laparoskopický postup je z hlediska morbidity srovnatelný s klasickým 
otevřeným postupem [43]. 

Co se týká porovnání obou typů chirurgických postupů u operací rakoviny konečníku, je dnes 
k dispozici daleko méně informací. Meta-analýzy vztahující se k tomuto tématu jsou vzácné 
a jsou většinou spojeny pouze s krátkodobými výsledky. Analýza mortality po chirurgických 
operacích konečníku tak stále zůstává otevřeným problémem. 
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3 ANALÝZA PŘEŽITÍ 

Pojem analýza přežití v sobě spojuje celou řadu statistických metod, které byly vyvinuty za 
účelem modelování doby do výskytu určité sledované události. Tyto metody vznikaly často 
nezávisle na sobě napříč různými odvětvími lidské činnosti, proto také došlo k jejich odlišným 
souhrnným pojmenováním. Analýza přežití se tak stala v technickém odvětví analýzou 
spolehlivosti (reliability theory), kde je jejím hlavním úkolem modelovat životnost strojů 
a součástek; v ekonomii analýzou času trvání (duration analysis), kde může být aplikována jak na 
modelování doby od ztráty zaměstnání k nalezení nové práce, tak na odhadnutí trvání nové vlády; 
v sociálních vědách analýzou historie událostí (event history analysis), kdy nachází uplatnění 
např. v demografických studiích migrace nebo v sociologických analýzách rozvodovosti; 
a konečně v biomedicíně zůstala analýzou přežití (survival analysis). 

Z výše uvedených příkladů je patrné velmi široké pole působnosti analýzy přežití, 
v následujícím textu bude její využití vymezeno na biomedicíncká data. V této oblasti je 
sledovanou událostí většinou recidiva nemoci pacienta popř. jeho úmrtí a modelovanou dobou se 
tak stává čas přežití pacienta po chirurgickém zákroku, popř. po vyléčení nemoci. 

3.1 FUNKCE PŘEŽITÍ A HAZARDNÍ FUNKCE 

Jestliže označíme hlavní předmět zkoumání, náhodnou veličinu popisující čas přežití 
pacienta, jako T, můžeme rozdělení pravděpodobnosti této veličiny popsat pomocí běžně 
používané kumulativní distribuční funkce F. Hodnota funkce F v čase t potom udává 
pravděpodobnost, že čas přežití pacienta nepřekročí čas t (F(t) = P(T ≤ t)). 

Protože se v případě biomedicíncké aplikace analýzy přežití jedná o velmi citlivý námět 
k výzkumu, soustředíme se raději při popisu rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny T na 
vyjádření pravděpodobnosti, že čas přežití pacienta přesáhne čas t. Zavádíme proto tzv. funkci 
přežití [28], definovanou jako 

 

 ( ) ( ) ( ) ( )tFtTPtTPtS
def

−=≤−=>= 11
.

. (3.1) 
 

Funkce přežití je definována pro t ≥ 0 a protože vyjadřuje pravděpodobnost je její obor hodnot 
omezen na interval 1,0 . Mezi další vlastnosti funkce přežití patří: 

• ( ) 10 =S , 

• ( ) 0lim =
∞→

tS
t

, 

• ( ) ( ) baba tttStS ≤⇔≥ . 
V případě spojitého rozdělení náhodné veličiny T, s odpovídající hustotou pravděpodobnosti 

f, můžeme riziko úmrtí pacienta v čase t vyjádřit pomocí hazardní funkce h(t). Ta představuje 
v čase t tzv. okamžitou intenzitu, kterou můžeme chápat jako podmíněnou pravděpodobnost 
výskytu úmrtí pacienta, za předpokladu, že se pacient doby t dožil, vyjádřenou za velmi krátkou 
časovou jednotku t, tj. podle [36] 
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Jestliže vyjádříme podmíněnou pravděpodobnost (3.2) podle vztahu P(A|B)=P(A ∩B)/P(B), 
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kde první činitel součinu vyjadřuje hustotu pravděpodobnosti f. Vztah mezi funkcí přežití, 
hazardní funkcí a hustotou pravděpodobnosti lze tedy vyjádřit jako 

 

 ( ) ( )
( )tS
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th = . (3.3) 

 
Pro vyjádření funkce přežití pomocí hazardní funkce vyjdeme opět ze vztahu (3.2) a z jeho 

přepisu pro podmíněnou pravděpodobnost 
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odkud po několika úpravách  
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dostaneme vztah pro funkci přežití 

 

 ( ) ( ) ( )( ) 0,expexp
0

≥−=




−= ∫ ttHduuhtS

t

, (3.4) 

 
kde H(t) označuje kumulativní hazardní funkci vyjadřující riziko úmrtí pacienta od počátku 
sledování až do času t [10]. Ze vztahu (3.4) můžeme získat kumulativní hazardní funkci jako 

 
 ( ) ( )( )tStH ln−= . (3.5) 
 
Rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny T tak může být popsáno pomocí funkce přežití, 

hazardní funkce nebo hustoty pravděpodobnosti. Pokud je známa jedna z nich, zbylé dvě mohou 
být dopočítány. Každá z těchto funkcí nachází v analýze přežití uplatnění při zpracování různých 
úkolů. Funkce přežití je zvlášť užitečná při vizuálním posouzení rozdílů v délce přežití dvou 
a více skupin pacientů, zatímco hazardní funkce je nejvíce výhodná při popisu rizika úmrtí. 

Z hlediska požadavků, které jsou kladeny na předpoklady o rozdělení pravděpodobnosti 
náhodné veličiny T, můžeme metody analýzy přežití rozčlenit do tří základních skupin: 
1. neparametrické metody, které nevyžadují žádný vstupní předpoklad o rozdělení 

pravděpodobnosti doby přežití pacientů, 
2. parametrické metody, předpokládající určité vstupní rozdělení pravděpodobnosti doby přežití 

pacientů, kde mezi nejpoužívanější patří exponenciální, Weibullovo, log-normální, log-
logistické a zobecněné gamma rozdělení pravděpodobnosti, 

3. semiparametrické metody, které tvoří přechod mezi metodami parametrickými 
a neparametrickými, bez požadavků na vstupní rozdělení pravděpodobnosti doby přežití, ale 
s plně parametrickou strukturou regresních koeficientů.  
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3.2 CENZOROVÁNÍ 

Specifickým rysem analýzy přežití je charakter dat, který obvykle z medicínských studií 
získáváme. Protože většinou není možné, ať už z technických, finančních nebo časových důvodů, 
sledovat skutečný čas přežití všech pacientů vstupujících do studie, dochází v určitém časovém 
okamžiku k ukončení studie a tím k přerušení sledování času přežití. Pro část pacientů tak zůstává 
skutečný čas přežití neznámý, protože jediný o nich známý údaj je ten, že byli na konci 
sledovaného období na živu. Údaje o těchto pacientech nelze z datového souboru vyloučit, 
protože v sobě nesou velmi cenné informace o částečné době přežití např. u vyléčených pacientů. 
Tímto procesem dochází k tzv. cenzorování dat (konkrétně v tomto případě k tzv. cenzorování 
zprava).  

Cenzorování obecně znamená, že informace o čase přežití pacienta, kterou ze studie získáme, 
je z náhodných příčin neúplná. Právě cenzorování dat je hlavní příčinou, proč v analýze přežití 
nemohou být použity standardní statistické metody pro zpracování dat [28]. Kromě cenzorování 
zprava rozlišujeme dále cenzorování zleva a intervalové cenzorování. 

K cenzorování zprava, které je v medicínských studiích nejčastější (a studie, kterou se tato 
práce zabývá, není výjimkou), dochází obecně ze tří hlavních důvodů: 

• pacient je vyjmut ze studie z důvodu jiné než sledované příčiny úmrtí, 
• v průběhu studie je ukončeno sledování pacienta, např. z důvodu přestěhování, 
• pacient je na konci studie naživu, což je naštěstí nejčastější příčina cenzorování. 

Zprava cenzorovaná data pocházející ze studie pak dostáváme ve formě vektorů (t1, c1), …, 
(tn, cn), kde ti je buď čas úmrtí i-tého pacienta nebo čas, ve kterém bylo sledování i-tého pacienta 
ukončeno, podle toho, ke které události došlo dříve (tzn. ti = min{čas úmrtí pacienta; konec 
sledování pacienta}) a ci  je časový cenzor, pro který platí 
 





=
,1

,0
ic  

 

 
jestliže ti je čas ukončení sledování, 

jestliže ti je čas úmrtí pacienta. 

 

Pokud v čase ti došlo k ukončení sledování doby přežití i-tého pacienta, je čas ti označován 
jako cenzorovaný čas pozorování. V cenzorovaných časech pozorování je tedy jedinou dostupnou 
informací, že čas přežití pacientů je delší než pozorovaná hodnota ti. Časy přežití uspořádané 
podle velikosti od nejmenšího k největšímu jsou značeny jako t(1) < … < t(n). 

Na obrázku 3.1 je graficky znázorněn modelový příklad popisující výše uvedené situace 
cenzorování. 

 
Obrázek 3.1 Příklad cenzorování zprava 

 
Pacient A je zde sledován od začátku studie až do jejího ukončení, kdy je stále naživu, proto u něj 
došlo k zapsání cenzorovaného času přežití šesti měsíců. Pacient B byl sledován také od začátku 
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studie až do doby tří měsíců, kdy došlo k úmrtí na jinou, než sledovanou příčinu, čas přežití je 
tedy opět zapsán jako cenzorovaný. Pacient C vstoupil do studie jeden měsíc od začátku a po 
čtyřech měsících došlo k úmrtí kvůli sledované příčině studie, čas přežití tři měsíce je proto 
zapsán jako necenzorovaný. K obdobné situaci došlo u pacienta F, pouze s rozdílnou délkou 
přežití a to dva měsíce. Pacient D vstoupil do studie po třech měsících od začátku a po dalších 
dvou měsících se přestěhoval, proto je u něho jediná dostupná informace o čase přežití, a sice že 
byl delší než dva měsíce, z tohoto důvodu je tento čas přežití cenzorovaný. Pacient E je obdobný 
případ, jako pacient A, pouze s odlišným časem přežití a to pět měsíců. Modelová situace je dále 
zapsána do tabulky č. 3.1  

 
Tabulka 3.1 Čas přežití v měsících a časový cenzor (ci=1 pro úmrtí) šesti pacientů z modelového 
příkladu 

Pacient Čas přežití [měsíce] Cenzorování 
A 6 0 
B 3 0 
C 4 1 
D 2 0 
E 5 0 
F 2 1 

 
Významným předpokladem v analýze přežití je nezávislost cenzorování na délce přežití 

pacienta (neinformativní cenzorování). 
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4 NEPARAMETRICKÉ METODY 

Neparametrické metody slouží především k prvotnímu náhledu na naměřená data pomocí 
grafické reprezentace a k jejich základnímu popisu, který může být realizován pomocí odhadu 
funkce přežití nebo odhadu hazardní funkce. Odhady rozdělení doby přežití pak vedou 
k odhadům popisných statistik, jako jsou medián, další percentily nebo interkvartilové rozpětí 
doby přežití a jejich intervaly spolehlivosti [10]. 

Mezi klasické neparametrické metody se řadí Kaplan-Meierův odhad funkce přežití, který je 
v praxi pravděpodobně nejpoužívanější a Nelson-Aalenův odhad funkce přežití vycházející 
z odhadu kumulativní hazardní funkce [1]. Pro srovnání doby přežití dvou a více skupin pacientů 
byla vyvinuta celá řada testů, např. log-rank test, obecný Wilcoxonův test, Tarone-Wareův test 
nebo Peto-Prenticeův test [28]. Klasický neparametrický přístup bude představen v kapitole 4.1. 

Kapitola 4.2 pak obsahuje moderní přístup, který je u neparametrických metod reprezentován 
relativně novou metodou neparametrické prediktivní indukce (NPI) [13], která slouží jak ke 
grafické reprezentaci dat, tak k porovnání doby přežití různých skupin pacientů [12]. 

4.1 KLASICKÝ PŘÍSTUP 

4.1.1  KAPLAN-MEIERŮV ODHAD FUNKCE PŘEŽITÍ 

Kaplan-Meierův odhad funkce přežití (ozn. )(ˆ tS ) představuje v každém pozorovaném čase ti 
odhad podílu pacientů, kteří jsou stále naživu [33]. 

Předpokládejme, že během studie došlo u celkového počtu n sledovaných pacientů k m 
úmrtím (m ≤ n), která  proběhla nezávisle na sobě. Jestliže seřadíme pozorované časy úmrtí podle 
velikosti od nejmenšího k největšímu jako t(1) < t(2) < … < t(m), získáme Kaplan-Meierův odhad 
funkce přežití vynásobením podmíněných pravděpodobností přežití v jednotlivých časových 
intervalech, které jsou tvořeny po sobě jdoucími uspořádanými časy úmrtí [34]. Podmíněná 
pravděpodobnost přežití na jednom intervalu je pravděpodobnost, že se pacient dožije konce 
časového intervalu za podmínky, že byl naživu na začátku časového intervalu. Kaplan-Meierův 
odhad funkce přežití je tedy dán jako 
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kde ni = počet pacientů v riziku úmrtí těsně před časem t(i) di = počet úmrtí v čase t(i), 1)(ˆ =tS  pro 
t < t(1) [31]. Kaplan-Meierův odhad funkce přežití je tak schodovitá funkce, která je konstantní 
mezi pozorovanými časy úmrtí, ve kterých dochází ke skoku způsobenému změnou počtu 
pacientů v riziku úmrtí. Cenzorovaná pozorování, ke kterým dojde mezi jednotlivými 
pozorovanými časy úmrtí, tak nepůsobí na odhad funkce přežití přímo, jejich počet však ovlivní 
výšku skoku funkce přežití v dalším pozorovaném čase úmrtí, protože dojde ke snížení celkového 
počtu pacientů v riziku úmrtí. Jestliže dojde ke shodě mezi pozorovaným časem úmrtí 
a cenzorovaným časem, předpokládá se, že cenzorovaný čas nastal bezprostředně po 
pozorovaném čase úmrtí [36].  

Analýza nejistot Kaplan-Meierova odhadu může být provedena s využitím odhadu rozptylu 
Kaplan-Meierova odhadu funkce přežití (4.1). Ten je vypočítán pomocí tzv. Greenwoodovy 
formule,  která je odvozena delta metodou založenou na prvních dvou členech Taylorova rozvoje 
Kaplan-Meierova odhadu [28] 
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Výpočet koncových bodů intervalů spolehlivosti Kaplan-Meierova odhadu funkce přežití v čase t 

je poté založen na logaritmu z mínus logaritmu odhadu funkce přežití ( )[ ]{ }tŜlnln − , jeho rozptylu 
(nebo směrodatné odchylky) a na kvantilech normovaného normálního rozdělení 
pravděpodobnosti. To je důsledkem asymptoticky normálního rozdělení Kaplan-Meierova odhadu 
a z něho odvozených funkcí, která byla dokázána pomocí teorie čítacích procesů [4], [9] a [23]. 
Důvodem k použití log-minus-log transformace je, že bez ní bychom mohli snadno získat 
intervaly spolehlivosti s konci většími než jedna nebo menšími než nula, které by nedávaly 
vzhledem k interpretaci funkce přežití jako pravděpodobnosti smysl. Koncové body 100(1 - α)% 
intervalu spolehlivosti log-minus-log funkce přežití jsou určeny jako 
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kde z1-α/2 je (1 - α/2)% kvantil normovaného normálního rozdělení a { }
∧

SE  je odhad směrodatné 
odchylky log-minus-log funkce přežití, což je kladná odmocnina odhadu rozptylu log-minus-log 
funkce přežití 
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Jestliže označíme dolní a horní koncový bod intervalu spolehlivosti (4.3) jako lĉ  a uĉ  , můžeme 
získat dolní a horní koncový bod intervalu spolehlivosti odhadu funkce přežití popořadě jako 

 
 ( )[ ]uĉexpexp −  a ( )[ ]lĉexpexp − . (4.5) 

4.1.2 NELSON-AALENŮV ODHAD FUNKCE PŘEŽITÍ 

Další odhad funkce přežití je založen na Nelson-Aalenově odhadu kumulativní hazardní 
funkce [39], který může být vyjádřen, se stejným značením jako v kapitole 4.1.1, jako 
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který, spolu s výrazem (3.4), vede k Nelson-Aalenově odhadu funkce přežití 
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Je dokázáno [28], s využitím Taylorova rozvoje, že Kaplan-Meierův odhad funkce přežití je 

vždy menší nebo roven Nelson-Aalenově odhadu funkce přežití. To je způsobeno rozdílným 
zacházením s cenzorovanými časy. U Kaplan-Meierova odhadu přispívají cenzorované časy do 
skupiny v riziku úmrtí až do intervalu, ve kterém jsou cenzorovány (včetně). U Nelson-Aalenova 
odhadu jsou všechny cenzorované časy u výpočtu odhadu kumulativní hazardní funkce ze 
skupiny v riziku úmrtí na daném intervalu vyloučeny. Jestliže však bude velikost skupiny v riziku 
vzhledem k počtu pozorovaných úmrtí dostatečně velká, nebude mezi těmito dvěma odhady 
prakticky žádný rozdíl [25]. 

Výpočet koncových bodů intervalů spolehlivosti Nelson-Aalenova odhadu funkce přežití je 
založen na odhadu rozptylu Nelson-Aalenova odhadu kumulativní hazardní funkce 
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Koncové body 100(1 - α)% intervalu spolehlivosti kumulativní hazardní funkce mohou být 
vyjádřeny jako 

 ( ) ( )[ ]tHztH
~

SE
~

2/1

∧

− ×± α , (4.9) 
 

kde [ ]
∧

SE  označuje odhadovanou směrodatnou odchylku odhadované kumulativní hazardní 
funkce, která je kladnou odmocninou z odhadu rozptylu (4.8). Koncové body intervalu 
spolehlivosti Nelson-Aalenova odhadu funkce přežití jsou potom vyjádřeny pomocí 
exponenciální funkce a výrazu (4.9) jako 
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4.1.3 LOG-RANK TEST 

Dalším úkolem neparametrických metod je porovnání doby přežití dvou a více skupin 
pacientů. Pomocí grafické vizualizace odhadů křivek přežití můžeme získat prvotní náhled na 
diferenci mezi jednotlivých skupinami. Obecně lze říci, že jestliže křivka přežití reprezentující 
jednu skupinu pacientů leží zcela nad křivkou přežití reprezentující druhou skupinu, pak podíl 
pacientů z první skupiny u kterých odhadujeme, že jsou naživu, je v každém časovém okamžiku 
vyšší než podíl pacientů se stejnou vlastností ze skupiny druhé. Hlavní otázkou však zůstává, zda 
je tento rozdíl statisticky významný. 

Jedním z možných testů, které dokáží na tuto otázku odpovědět, je log-rank test [32], který je 
zobecněním klasického χ2 testu pro velké výběry [37]. Log-rank test porovnává pozorovaný počet 
úmrtí s očekávaným počtem úmrtí za předpokladu platnosti nulové hypotézy H0: funkce přežití 
jsou v obou skupinách stejné (tzn. v časech přežití pacientů v jednotlivých skupinách není 
statisticky významný rozdíl). 

Jestliže porovnáváme dvě skupiny, označíme je jako skupinu 0 a skupinu 1. Odhad 
očekávaného počtu úmrtí, např. ve skupině 1, můžeme vyjádřit jako 
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se značením n0i, n1i = počet pacientů v riziku úmrtí těsně před časem t(i) popořadě ve skupině 0 
a ve skupině 1; ni = celkový počet pacientů v riziku úmrtí těsně před časem t(i) a di = celkový 
pozorovaný počet úmrtí v čase t(i), tzn. di = d0i + d1i , kde d0i, d1i = pozorovaný počet úmrtí v čase 
t(i) popořadě ve skupině 0 a ve skupině 1.  

Testová statistika log-rank testu je potom definována vztahem 
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kde m označuje celkový počet úmrtí, wi označuje váhy, které odlišují různé modifikace log-rank 
testu a iv1̂  je odhad rozptylu d1i. Odhad rozptylu iv1̂  je dán vztahem 
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Testová statistika (4.12) má za předpokladu platnosti nulové hypotézy χ2 rozdělení 
pravděpodobnosti s jedním stupněm volnosti (p-hodnota = P(χ2 (1) ≥ Q)). 

Wilcoxonův, Tarone-Wareův i Peto-Prenticeův test jsou všechno obdoby log-rank testu, 
které se mezi sebou liší pouze díky různým hodnotám vah wi. Různé váhy jsou vhodné k rozlišení 
různých rozdílů mezi funkcemi přežití [40]. Log-rank test je nejčastěji používaným testem a jeho 
váha wi je rovna jedné, wi = 1, test tak přikládá větší váhu rozdílům mezi funkcemi přežití 
v pozdějším období studie. Wilcoxnův test používá váhu rovnou počtu pacientů v riziku úmrtí 
těsně před časem t(i), wi = ni a klade tak větší důraz na rozdíly mezi funkcemi přežití v počátcích 
studie. Protože zde váha zahrnuje i cenzorovaná pozorování, nastává u tohoto testu problém 
v případě, kdy je v každé z porovnávaných skupin výrazně jiný vzorec cenzorování. 
Zaznamenané rozdíly tak můžou odrážet spíše rozdílnosti v cenzorování než v samotném přežití. 
Tarone-Wareův test je hodnotou váhy i jejím významem mezi oběma výše zmíněnými 

testy, používá váhu ii nw = . Peto-Prenticeův test používá váhu podobnou Kaplan-Meierově 

odhadu funkce přežití swi
~= . 

Jestliže porovnáváme obecně K skupin (kde K > 2), jsou odhady očekávaného počtu úmrtí ve 
skupině k (4.14) podobné odhadům pro porovnání dvou skupin (4.11) 
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pro k = 1, 2, …, K; kde nki označuje počet pacientů v riziku úmrtí těsně před časem t(i) ve skupině 
k. 

Testová statistika log-rank testu pro K skupin je obdobou vztahu (4.12) a je dána jako 
 

 ( ) ( )







−








′









−= ∑∑∑

=

−

==

m

i

iii

m

i

iii

m

i

iiiQ
1

1

11

ˆˆˆ edWWVWedW , (4.15) 

 
kde Wi = diag(wi) označuje diagonální matici vah, které jsou všechny stejné a které mohou být 
jakoukoliv vahou z testu porovnávajícího dvě skupiny; di = (d1i, d2i,…, dK-1i)' je vektor 
pozorovaných počtů úmrtí čase t(i) pro všechny skupiny, )ˆ,...,ˆ,ˆ(ˆ 121 ′= − iKiii eeee  je vektorem 

očekávaných počtů úmrtí čase t(i) pro všechny skupiny a iV̂  je kovarianční matice di, jejíž 
diagonální prvky jsou dány vztahem 
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a mimodiagonální prvky jsou určeny vztahem 
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Testová statistika (4.15) má za předpokladu platnosti nulové hypotézy H0: funkce přežití jsou ve 
všech skupinách stejné, χ2 rozdělení pravděpodobnosti s K-1 stupni volnosti (p-hodnota = P(χ2 (K-
1) ≥ Q)). 
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4.2 MODERNÍ PŘÍSTUP 

4.2.1 ZÁKLADNÍ KONCEPT 

Neparametrická prediktivní indukce (NPI) je relativně nová metoda statistické indukce, která 
je vyvíjena Coolenem a jeho týmem od poloviny 90. let minulého století [27]. Hlavním atributem 
NPI přístupu je reprezentace nejistot pomocí intervalové pravděpodobnosti, na kterou můžeme 
nahlížet jako na zevšeobecnění klasické pravděpodobnosti [5]. Přesná hodnota pravděpodobnosti 
odvozená na základě Kolmogorovových axiomů je v tomto případě nahrazena dvojicí hodnot, tzv. 
dolní a horní pravděpodobností, které vymezují interval obsahující kromě hodnoty hledané 
pravděpodobnosti i informaci o její nepřesnosti. Dolní a horní pravděpodobnost jsou označeny 

popořadě jako P a P a platí 1)()(0 ≤≤≤ APAP  [11]. 
Od klasických neparametrických metod, reprezentovaných např. Kaplan-Meierovým 

odhadem funkce přežití (4.1), se NPI přístup liší svou podstatou. Výstupem je totiž model 
prediktivní funkce přežití pro budoucí pacienty, který vychází z intervalových pravděpodobností, 
namísto odhadu podílu pacientů, kteří jsou v daný okamžik naživu, kde je navíc odhad 
pravděpodobnosti reprezentován jedinou hodnotou a nejistota tohoto odhadu vyjádřena pomocí 
intervalů spolehlivosti [14]. 

NPI přístup je definován na základě Berliner-Hillovy metody neparametrické analýzy přežití 
[6], která je postavena na Hillově předpokladu A(n) pro predikci pravděpodobností výskytu dalšího 
(nebo více) budoucích pozorování na základě n předchozích pozorování. NPI přístup je rámcem 
pro statistickou teorii a metody, které využívají dolní a horní pravděpodobnosti založené na 
předpokladu A(n). Obsahuje také několik modifikací předpokladu A(n), které jsou vhodné pro různé 
aplikace, např. pro Bernoulliho data, multinomiální data, nebo pro zprava cenzorovaná data [15]. 

4.2.2 HILLŮV PŘEDPOKLAD – A(n) 

Předpoklad A(n) byl představen Hillem [27] v roce 1968 za účelem odvození prediktivních 
pravděpodobností pro budoucí pozorování v případech, kdy jsou apriorní informace 
o vlastnostech výchozího zdroje pozorování značně neurčité. Hillův předpoklad je definován na 
základě de Finettiho věty o zaměnitelnosti posloupnosti Bernoulliho pokusů [18], která tvrdí, že 
pokud máme uspořádaný výběr o n prvcích x(1) < x(2) < … < x(n), pak pravděpodobnost pořadí 
následující uspořádané statistiky Xn+1 je rovnoměrně rozdělená mezi hodnoty od 1 do n + 1 
(P(Xn+1∈(x(i), x(i+1))) = 1/(n+1), pro i = 0, …, n, kde x(0) = 0 and x(n+1) = ∞). Pro další postup je 
nutné nadefinování částečné specifikace rozdělení pravděpodobnosti, ozn. jako M-funkce [13]. 

Definice (M-funkce). Rozdělení pravděpodobnosti reálné náhodné veličiny X, může být 
určeno pomocí hodnot pravděpodobnosti přiřazených jednotlivým intervalům, bez dalších 
omezení kladených na rozdělení pravděpodobnosti uvnitř těchto intervalů. Hodnota 
pravděpodobnosti přiřazená tímto způsobem intervalu (a, b) je označena jako hodnota M-funkce 
pro veličinu X na (a, b), MX (a, b). 

Z výše uvedené definice je zřejmé, že je součet všech hodnot M-funkce pro veličinu X na 
všech intervalech roven jedné a že každá hodnota M-funkce leží v intervale 1;0 . Prediktivní 

pravděpodobnosti jsou poté podle Hillova předpokladu A(n) určeny jako MX n+1(xi, xi+1) = 1/(n+1) 
pro i = 0, …, n, kde x(0) = 0 and x(n+1) = ∞. 

Předpoklad A(n) bohužel není dostatečně silný k odvození klasických přesných 
pravděpodobností splňujících Kolmogorovovy axiomy, což je nutné u mnoha řešených problémů. 
Na druhou stranu ale poskytuje dostatečné hranice pro pravděpodobnosti pro všechny problémy 
týkající se predikce následujícího pozorování vstupujícího do studie Xn+1. Těmito hranicemi jsou 
právě dolní a horní pravděpodobnosti z teorie intervalové pravděpodobnosti [12].  
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4.2.3 DOLNÍ A HORNÍ PRAVDĚPODOBNOST 

Pro interval (a, b) ⊂  (0, ∞) je dolní pravděpodobnost pro jev Xn+1∈ (a, b) odvozena, podle 
[13], jako součet pravděpodobnostních hodnot, které nutně spadají do intervalu (a, b), tzn. jako 
součet hodnot M-funkce pro Xn+1 na intervalech, které celé leží v (a, b) 
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Horní pravděpodobnost je pro stejný jev Xn+1∈ (a, b) odvozena jako součet 

pravděpodobnostních hodnot, které můžou spadat do intervalu (a, b), tzn. jako součet hodnot M-
funkce pro Xn+1 na intervalech, které mají s intervalem (a, b) neprázdný průnik 
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Jestliže bychom tedy měli např. n = 6 pozorování, která číselnou osu rozdělí do 7 intervalů, 
vyplývá z předpokladu A(n) pravděpodobnost jevu, že další pozorování, ozn. jako X7 spadne do 
jakéhokoliv z těchto intervalů, rovna 1/7. Dolní pravděpodobnost je poté určena jako 

( ) 7/1),(7 =∈ baXP , jak je znázorněno na obrázku 4.1 a) a horní pravděpodobnost jako 

( ) 7/3),(7 =∈ baXP , obrázek 4.1 b). Nejistota je poté vyhodnocena jako rozdíl mezi horní 

a dolní pravděpodobností, v tomto případě tedy jako 7/2=− PP . 
 

 

 
Obrázek 4.1 Dolní a horní pravděpodobnost pro jev X7 ∈  (a, b) 

4.2.4 PŘEDPOKLAD ZPRAVA CENZOROVANÉHO – rc- A(n) 

Aby bylo možné aplikovat výše zmíněný přístup i na zprava cenzorovaná data, zevšeobecnili 
Coolen a Yan [13] Hillův předpoklad A(n) na zprava cenzorované A(n) (ozn. rc-A(n)). 

Definice (rc-A(n)). Předpokládejme náhodně zprava cenzorovaná data, která mohou být 
výsledkem experimentu, kde je mezi n nezávislými pozorováními m ≤ n pozorovaných časů úmrtí 
t(1) < t(2) < … < t(m); p (= n-m) zprava cenzorovaných pozorování c(1) < c(2) < … < c(p) a že ve 
výběru neexistují shody (zacházení se shodami je diskutováno Coolenem a Yanem [13]). Nechť 
je dále  t(0) = 0 a t(m+1) = ∞ a li počet cenzorovaných pozorování na intervalu (t(i),t(i+1)) ), t(i) < ci

(1) < 
c

 i
(2) < … < c i

(li) < t(i+1), takže součet li na všech intervalech je roven p. Potom zprava cenzorované 
rc-A(n) částečně určuje rozdělení pravděpodobnosti pro následující pozorování Tn+1 pomocí M-
funkce jako 

 

 

( )
{ }

,
1

1

1
,

)( )(

)(

1
:

)1()( ∏
<

+

+

+
==

+

ir r

r

n

tcr c

c

iiT

T

i
n

n

n
ttMM  (4.20) 

 

( )
( ) { }

,
1

1

1
,

:

)1(,

)(

)(

1 ∏
<

+

+

+
==

+
i
kr r

r

i
k

n

ccr c

c

c

i

i

kT

T

ki
n

n

nn
tcMM  (4.21) 



NEPARAMETRICKÉ METODY 
 

25 
 

kde i = 0, 1, …, m; k = 1, 2, …, li a 
)(rc

n je počet pacientů v riziku úmrtí těsně před časem c(r).  

Jestliže je součin ve (4.20) a (4.21) prováděn přes prázdnou množinu, je definován jako roven 
jedné. Jedna z n + 1 hodnot M-funkce, které částečně určují rozdělení pravděpodobnosti pro Tn+1 
podle rc-A(n), je přiřazena ke každému z n pozorování na otevřeném intervale od tohoto 
pozorování do dalšího pozorování (nebo nekonečna) a pro otevřený interval (0, t(1)). Součet 
hodnot M-funkce pro Tn+1 na všech intervalech je roven jedné a každá hodnota M-funkce je 
z intervalu 1;0 . Jestliže ve výběru nejsou žádná cenzorovaná pozorování, je rc-A(n) rovno A(n). 

Předpokladem pro rc-A(n) je opět neinformativní cenzorováni [13], ale navíc oproti A(n) 
předpokládáme, že je v cenzorovaných časech zbývající čas cenzorovaných pozorování 
zaměnitelný se zbývajícím časem všech ostatních pacientů v riziku úmrtí [38]. 

Částečně určené rozdělení pravděpodobnosti pro Tn+1, založené na předpokladu rc-A(n), 
umožňuje odvození dolní a horní pravděpodobnosti pro události týkající se Tn+1. Dolní 
pravděpodobnost pro P(Tn+1∈B) je odvozena opět jako součet všech hodnot M-funkce pro Tn+1 na 

intervalech náležících zcela do intervalu B. Horní pravděpodobnost P (Tn+1∈B) vznikne 
sečtením všech hodnot M-funkce z intervalů, které mají s intervalem B neprázdný průnik. 

Nástin algoritmu přiřazujícího hodnoty M-funkce intervalům tvořeným jednotlivými 
pozorovanými časy (jak úmrtí, tak cenzorovanými), je znázorněn na obrázku 4.2. Opět zde máme 
celkem 6 pozorování, ale v tomto případě jsou dvě pozorování c(1) a c(2) cenzorovaná. V prvním 
kroku jsou přiřazeny hodnoty pravděpodobnosti pěti intervalům tvořeným čtyřmi pozorovanými 
časy úmrtí a dvěma intervalům (c(1), ∞) a (c(2), ∞) tvořeným cenzorovanými časy. Máme tedy 
celkem sedm intervalů a každému z nich je přiřazena pravděpodobnost jevu, že následující 
pozorování X7 spadne do jakéhokoliv z těchto intervalů jako 1/7. Tomuto odpovídá obrázek 
4.2 a).  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.2 Přiřazení hodnot M-funkce v případě zprava cenzorovaných dat 
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V dalším kroku je hodnota pravděpodobnosti přiřazena intervalu (c(1), ∞) prvního 
cenzorovaného pozorování rovnoměrně rozdělena mezi všechny intervaly, které se nacházejí 
vpravo od c(1), včetně intervalu (c(1), t(3)) a (c(2), ∞), obrázek 4.2 b). Výsledkem je kumulovaná 
hodnota pravděpodobnosti 1/7 + 1/28 = 5/28 přiřazená intervalům (t(3), t(4)), (t(4), ∞) a (c(2), ∞), 
obrázek 4.2 c). 

Stejný proces je opakován pro druhé cenzorované pozorování c(2), hodnota pravděpodobnosti 
přiřazená intervalu (c(2), ∞) je rovnoměrně rozdělena mezi intervaly, ležící napravo od c(2), včetně 
intervalu (c(2), t(4)), obrázek 4.2 d). Celková hodnota pravděpodobnosti přiřazená intervalu (t(4), ∞) 
je poté 5/28+5/56 = 15/56 a 5/56 to (c(2), t(4)), obrázek 4.2 e). Výše popsaný proces je velmi 
podobný Efronovu algoritmu redistribuce doprava [21] (redistribute-to-the-right algorithm), 
používanému k výpočtu Kaplan-Meierova odhadu funkce přežití, liší se ovšem způsobem, jakým 
pracuje s cenzorovanými pozorováními. 

Přesné pravděpodobnosti pro Tn+1∈  (t(i), t(i+1)) mohou být odvozeny pouze na intervalech 
tvořených po sobě jdoucími necenzorovanými časy jako 
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kde i = 0, 1, …, m, 

)(

~
rcn  je počet pacientů v riziku úmrtí těsně před časem c(r) a součin přes 

prázdnou množinu je definován jako roven jedné. 
Na všech ostatních intervalech mohou být odvozeny pouze horní a dolní pravděpodobnosti, 

založené na předpokladu rc-A(n) a to stejným způsobem jako v kapitole 4.2.3 pomocí výrazů 
(4.18) a (4.19). 

4.2.5 HORNÍ A DOLNÍ FUNKCE PŘEŽITÍ 

Horní ( S ) a dolní( S ) funkce přežití pro Tn+1, založené na rc-A(n), jsou odvozeny [13] 
 

 ( ) ( ) 0pro>11
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Jestliže doplníme značení předchozí kapitoly 4.2.4 o ti

(0) = t(i) and ti
(li+1) = ti+1

(0) = t(i+1) pro i = 0, 1, 
…, m – 1, můžeme vyjádřit NPI modely dolní a horní funkce přežití dalšího pacienta vstupujícího 
do studie popořadě jako 
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kde i = 0, 1, …, m a k = 1, 2, …, li a 

( ) )(
,

r
i
k

ct
nn  a 

)( itn  jsou popořadě počty pacientů v riziku úmrtí 

těsně před časy ti
(k), c(r) a t(i). 

Obě funkce přežití, dolní i horní, jsou, stejně jako Kaplan-Meierův odhad funkce přežití, 
schodovité funkce. Jsou konstantní mezi jednotlivými časy pozorování a zatímco horní funkce 
přežití klesá jen v každém pozorovaném čase úmrtí (cenzorování má však vliv na velikost 
poklesu), dolní funkce přežití klesá v každém pozorovaném čase události (jak v čase úmrtí, tak 
v cenzorovaném čase). Důsledkem je zvýšení rozdílu mezi oběma funkcemi v každém 
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pozorovaném cenzorovaném čase cr, které trvá až do dalšího pozorovaného času úmrtí. 
Rozšiřování intervalu a s tím spojené zvýšení nepřesnosti odpovídá v teorii intervalové 
pravděpodobnosti snížení počtu informací, které máme k dispozici. Horní funkce přežití je na 

intervalu ))1(;0 t  rovna jedné a na )∞;)(m
t  kladné konstantě, zatímco dolní funkce přežití je za 

posledním pozorováním nulová. 

4.2.6 NEPARAMETRICKÉ PREDIKTIVNÍ POROVNÁNÍ DVOU SKUPIN PACIENTŮ 

NPI pro porovnání dvou nezávislých skupin obsahujících data o přežití pacientů, včetně 
zprava cenzorovaných pozorování, byla představena Coolenem a Yanem [12]. Označíme-li dvě 
skupiny dat X a Y, porovnání je provedeno vypočítáním dolní a horní pravděpodobnosti pro jev, 
že následující pozorování Xn+1 skupiny X je menší než následující pozorování Yn+1 skupiny Y. 
Výpočet je založen na nx pozorováních ze skupiny X a ny pozorováních ze skupiny Y a na 
předpokladech rc-A(nx) a rc-A(ny). Předpokládejme, že máme ve skupině X mx pozorovaných časů 
úmrtí, označených x(1) < x(2) < … < x(m,x) a px (= nx-mx) zprava cenzorovaných pozorování 
c(x,1) < c(x,2) < … < c(x,px). Nechť je dále x(0) = 0, x(mx+1) = ∞ a označme lx,i počet zprava 
cenzorovaných pozorování v intervale (xi, xi+1), xi < ci

(x,1) < c i
(x,2) < … < c i

(x,lx,i) < x(i+1), součet lx,i 
na všech intervalech je tedy roven px. Analogickým způsobem předpokládejme, že ve skupině Y 
máme my pozorovaných časů úmrtí, označených y(1) < y(2) < … < y(my) a py (= ny–my) zprava 
cenzorovaných pozorování c(y,1) < c(y,2) < … < c(y,py). Nechť je dale y(0) = 0, y(my+1) = ∞ a ly,j počet 
zprava cenzorovaných pozorování v intervale (yj, yj+1), yj < c 

j
(y,1) < c 

j
(y,2) < … < c j

(y,ly,j) < y(j+1), 
takže je součet ly,j na všech intervalech roven py. 

Potom jsou NPI dolní a horní pravděpodobnosti pro jev Xn+1 < Yn+1 definovány jako 
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kde MX

i (M
Y

j), M
X

i,k (M
Y

j,k), P
X

i (P
Y

j) jsou dány popořadě vzorci (4.20), (4.21), (4.22) a kde 
1{E} je charakteristická funkce definovaná jako jedna jestliže podmínka E nastane a jako nula 
jinak. 

Výsledek ( ) 5,011 >< ++ yx nn
YXP  je poté interpretován jako silný důkaz ve prospěch tvrzení 

11 ++ <
yx nn YX . 

Důkladnější vyhodnocení rozdílů mezi skupinami může být provedeno pomocí analýzy 
maximální diference d, kterou je možno přičíst ke každému pozorování ve skupině X tak, aby 
zůstala zachována podmínka [3] 

 
 ( ) 5,011 ><+ ++ yx nn

YdXP . (4.29) 
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5 COXŮV PROPORCIONÁLNÍ HAZARDNÍ MODEL 

Neparametrické metody popsané v kapitole 4 nejsou bohužel schopny začlenit do analýzy 
současně vliv dalších vysvětlujících proměnných, tzv. kovariát. 

Pokud tedy chceme porovnávat dobu přežití skupin pacientů a brát přitom v úvahu vliv 
i několika dalších vysvětlujících proměnných, musíme přejít od jednorozměrných metod 
k metodám vícerozměrným. Klasické vícerozměrné metody sloužící k nalezení závislostí mezi 
vysvětlovanou a vysvětlujícími proměnnými, jako jsou např. lineární nebo logistická regrese, 
nemohou být v případě analýzy přežití použity, protože nedokáží zacházet s cenzorovanými daty. 

V případech, kdy hlavním předmětem analýzy není kompletní popis doby přežití, ale pouze 
srovnání jednotlivých skupin, např. přežití po nové léčebné metodě s přežitím po standardní 
léčebné metodě, se stává ideální volbou použití Coxova proporcionálního hazardního modelu [16] 
(Coxův PH model). Ten je oblíben zejména pro svou semiparametrickou strukturu, kdy na rozdíl 
od parametrických modelů, funkční závislost modelu na čase není určena. Díky tomu není nutné, 
aby model splňoval přísné předpoklady kladené na rozdělení pravděpodobnosti doby přežití, jako 
jsou např. u Weibullova nebo Exponenciálního parametrického modelu. I přes tuto neurčitost 
jsme však schopni z Coxova PH modelu vytěžit množství užitečných informací, jako odhad 
regresních parametrů, hazardního poměru a křivky přežití [36]. 

5.1 ZÁKLADNÍ POJMY 

Obecný tvar hazardní funkce semiparametrického Coxova PH modelu je dán [28] 
 

 ( ) ( ) ( )βxβx ,,, 0 rthth = , (5.1) 

 
kde vektor x = (x1, x2, …, xp)' označuje p pacientových kovariát (hodnoty vysvětlujících 
proměnných) a vektor β = (β1, β2, …, βp)' je vektorem neznámých regresních koeficientů. 

5.1.1 HAZARDNÍ FUNKCE COXOVA PH MODELU A HAZARDNÍ POMĚR 

Hazardní funkce (5.1) je součinem dvou funkcí; základní hazardní funkce h0(t), která je 
závislá na čase, ale ne na vysvětlujících proměnných (neparametrická část modelu) a funkce 
r(x,β), která není závislá na čase a která charakterizuje účinek vysvětlujících proměnných 
(parametrická část modelu).  

Cox [19] v roce 1972 navrhl parametrizovat funkci r(x, β) pomocí exp(x1β1+ x2β2+…+ xpβp), 
což vede k vyjádření hazardní funkce jako 

 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )xββx ′=+…++= exp x x xexp,, 0pp22110 thβββthth .  (5.2) 

 
Při použití Coxovy parametrizace (5.2) vede podíl hodnot hazardních funkcí pacienta s vektorem 
kovariát x* a pacienta s vektorem kovariát x na výraz 
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Hazardní poměr (HR) je hlavním ukazatelem Coxova PH modelu srovnávajícím přežití pacientů 
v jednotlivých skupinách. V důsledku vykrácení základní hazardní funkce h0 ve výraze (5.3) je 
HR veličina nezávislá na čase přežití, proto při vývoji modelu předpokládáme, že je její hodnota 
konstantní v průběhu celé studie. Metody k otestování tohoto předpokladu jsou uvedeny 
v kapitole 5.4. 
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V medicínských studiích reprezentuje HR míru účinku vysvětlující proměnné na čase přežití 
pacienta. Jinými slovy, určuje, kolikrát je vyšší šance na přežití pacienta s vektorem kovariát x* 
oproti pacientovi s vektorem kovariát x. Typicky je označení x* přisouzeno vektoru kovariát 
pacienta, u kterého předpokládáme vyšší míru rizika úmrtí oproti pacientovi s označením vektoru 
kovariát x.  

Vezměme si například parametr x označující vysvětlující proměnnou rozlišující skupiny, 
s hodnotou x

 = 0 pro skupinu pacientů dostávající nový lék a x* = 1 pro skupinu pacientů 
dostávající placebo. Jestliže umístíme skupinu s x* = 1 do čitatele a skupinu x = 0 do jmenovatele 
výrazu (5.3), dostaneme výsledný hazardní poměr jako HR = exp(β). Je-li HR roven jedné, 
znamená to, že léčba pomocí nového léku nemá žádný účinek ve srovnání s placebem. Zatímco 
HR větší než jedna znamená, že skupina s placebem je ve vyšším riziku úmrtí oproti skupině 
léčené novým lékem, HR menší než jedna vyjadřuje menší riziko úmrtí ve skupině s placebem 
oproti léčené skupině. 

5.1.2 FUNKCE PŘEŽITÍ COXOVA PH MODELU 

Funkci přežití pro model definovaný hazardní funkcí (5.2) lze pomocí vztahu (3.4) vyjádřit 
jako 

 
 ( ) ( )[ ]βxβx ,,exp,, tHtS −=  (5.4) 

 
kde H(t,x,β) označuje kumulativní hazardní funkci pacienta s vektorem kovariát x. Jestliže za 
kumulativní hazardní funkci dosadíme její vyjádření pomocí hazardní funkce (3.4) s použitím 
vztahu pro Coxovou parametrizaci (5.2), dostaneme 
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Základní kumulativní hazardní funkce H0(t) ve vztahu (5.5) vyjadřuje základní míru rizika, 

stejnou pro všechny pacienty, která je dále modifikována funkcí exp(β'x) příslušnou pacientovi 
s vektorem kovariát x. Dohromady tak výraz (5.5) určuje míru rizika úmrtí pacienta s vektorem 
kovariát x. Dosazením výrazu (5.5) do výrazu (5.4) dostáváme vyjádření funkce přežití Coxova 
PH modelu jako 
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kde S0(t) = e-Ho(t) značí základní funkci přežití. Jestliže si uvědomíme, že hodnoty základní 

funkce přežití vyjadřují pravděpodobnost a proto leží, jako u každé jiné funkce přežití, v intervalu 

1,0 , můžeme popsat vztah mezi hazardním poměrem a funkcí přežití. Vrátíme se k příkladu 

popsanému výše se skupinou pacientů dostávajících nový lék (x = 0) a se skupinou pacientů 
dostávajících placebo (x* = 1). Vidíme, že HR = exp(β) větší než jedna znamená podíl 
příslušných funkcí přežití S(t,x*,β) = S0(t)

exp(β) a S(t,x,β) = S0(t) menší než jedna. To má za 
následek vyšší pravděpodobnost přežití pacientů ve skupině léčené novým lékem v jakémkoliv 
čase t, což je plně v souladu s interpretací HR. 

Coxův PH model představuje v současné době patrně nejoblíbenější parametrizaci a to 
zejména díky svému součinovému tvaru (5.2). Kromě modelů součinových existují, i když jsou 
daleko méně používané, také modely součtové. Ty jsou blíže popsány např. v [28]. 

5.2 KONSTRUKCE COXOVA PH MODELU 

Obvykle používanou metodou k odhadu parametrů modelů je metoda maximální 
věrohodnosti, která obecně vychází z rozdělení pravděpodobnosti vysvětlované proměnné. 
Základním rysem Coxova PH modelu je však skutečnost, že rozdělení pravděpodobnosti doby 
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přežití T není specifikováno. Metoda maximální věrohodnosti proto nemůže být v případě 
konstrukce Coxova PH modelu použita. 

Řešení této situace, navrženo Coxem [17], využívá k nalezení odhadu vektoru neznámých 
parametrů β namísto věrohodnostní funkce tzv. parciální věrohodnostní funkci, která je závislá 
pouze na hledaných parametrech β (není závislá na h0(t)). Termín parciální ukazuje na skutečnost, 
že parciální věrohodnostní funkce je v tomto případě tvořena pomocí pořadí pozorovaných časů 
úmrtí, zatímco cenzorovaná pozorování k tvorbě funkce nepřispívají. 

5.2.1 PARCIÁLNÍ VĚROHODNOSTNÍ FUNKCE 

Parciální věrohodnostní funkce je odvozena podmíněním pozorované události, tedy určením 
pravděpodobnosti jevu, že pacient k zemřel v čase t(i), za podmínky, že v čase t(i) skutečně došlo 
k jednomu z m pozorovaných úmrtí. Pokud označíme vektor kovariát pacienta k jako x(i), je tato 
podmíněná pravděpodobnost rovna podle [10] 

 
 ( ) ( )( )pacientaúmrtíjednomukdošločasev|časevzemřepacient ii ttkP . (5.7) 

 
Vyjádřením podmíněné pravděpodobnosti (5.7) podle vztahu uvedeného v sekci 3.1 dostaneme 
výraz 
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Protože je jmenovatel výrazu (5.8) roven součtu pravděpodobností úmrtí v čase t(i) všech 
pacientů, kteří jsou ještě stále v riziku úmrtí, můžeme psát 
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kde R(t(i)) je množina pacientů v riziku úmrtí v čase t(i), tzn. množina pacientů s časem úmrtí nebo 
cenzorovaným časem stejným nebo větším než čas t(i). Jestliže nyní aproximujeme 
pravděpodobnost úmrtí v okamžiku t(i) v (5.9), pravděpodobností úmrtí v průběhu velmi krátkého 
časového okamžiku t a vyjádříme ji za tento okamžik t, dostaneme 
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Limitní výraz ve jmenovali i součet limitních výrazů v čitateli (5.10) pak představují riziko úmrtí 
pacienta v čase t(i). Dosazením (3.2) do (5.10) a vykrácením základní hazardní funkce získáme 
podmíněnou pravděpodobnost jevu, že pacient s vektorem kovariát x(i) zemřel v čase t(i), za 
podmínky, že v čase t(i) skutečně došlo k jednomu z m pozorovaných úmrtí jako 
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Parciální věrohodnostní funkci pak obdržíme jako součin podmíněných pravděpodobností 

(5.11) pro všech m různých pozorovaných časů úmrtí seřazených podle velikosti  
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5.2.2 ODHADY KOEFICIENTŮ COXOVA PH MODELU 

Odhady parametrů β jsou z důvodu snadnějšího výpočtu než je maximalizace výrazu (5.12) 
získány maximalizací logaritmu parciální věrohodnostní funkce vzhledem k hledaným 
parametrům. Logaritmus z parciální věrohodnostní funkce je 
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a maximálně věrohodné parciální odhady jsou potom získány z podmínky optimality, kterou 
dostaneme diferenciací výrazu (5.13) vzhledem k jednotlivým parametrům βi i = 1, …, p, 
položením rovno nule a vyřešením soustavy p rovnic o p neznámých parametrech.  

Podmínka optimality pro k-tý neznámý parametr βk je 
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kde hodnota kovariáty xk pacienta s pozorovaným časem úmrtí t(i) je označena jako x(ik). Systém 
rovnic je poté vyřešen pomocí Newton-Raphsonovy iterační metody. Maximálně věrohodný 

parciální odhad vektoru parametrů β je označen jako )ˆ,,ˆ,ˆ(ˆ
21 p

βββ L=β  a bodový odhad HR je  

 

 ( ) ( ){ }xxβxxRH −′= *ˆexp:*ˆ . (5.15) 

 
100(1 − α)% intervaly spolehlivosti pro bodový odhad RĤ  jsou konstruovány jako [28] 
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kde )ˆr(âV β  je odhad kovarianční matice maximálně věrohodného parciálního odhadu, který 
získáme jako inverzi pozorované informační matice vyhodnocené v maximálně věrohodném 
parciálním odhadu 

 

 ( ) ( ) 1ˆIˆrâV
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Diagonální prvky pozorované informační matice řádu p x p jsou 
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a mimodiagonální prvky  
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. (5.19) 

5.2.3 PARCIÁLNÍ VĚROHODNOSTNÍ FUNKCE V PŘÍPADĚ SHODNÝCH POZOROVANÝCH 

ČASŮ ÚMRTÍ 

Jak bylo zmíněno výše, metoda parciální věrohodnosti je založena na předpokladu, že se 
v datech nevyskytují žádné shodné pozorované časy úmrtí. Jestliže se v datech shodná pozorování 
vyskytují, což se obvykle stává, používají se aproximace parciální věrohodnostní funkce, které 
s těmito shodami dokáží zacházet. Dvě z aproximací, které lze nejsnáze vypočítat, byly navrženy 
Breslowem [8] a Effronem [22]. Breslowova aproximace předpokládá sekvenční uspořádání 
shodných pozorování a parciální věrohodnostní funkce je ve tvaru 
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kde D(t(i)) značí množinu pacientů se stejným pozorovaným časem úmrtí t(i). Effronova 
aproximace počítá se všemi možnými uspořádáními shodných časů úmrtí a k vypočítání parciální 
věrohodnostní funkce 
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využívá numerické aproximace. Obě z výše uvedených aproximací jsou implementovány ve 
většině statistických softwarů. 

Statistická významnost přítomnosti odhadnutého koeficientu 
kβ̂  v modelu může být 

testována pomocí tří různých testů: testu parciálním věrohodnostním poměrem, Waldova testu 
a skórového testu [28]. 

5.2.4 TESTOVÁNÍ STATISTICKÉ VÝZNAMNOSTI KOEFICIENTŮ COXOVA PH MODELU 

Testová statistika G testu parciálním věrohodnostním poměrem je určena jako dvojnásobek 
rozdílu logaritmu parciální věrohodnostní funkce modelu obsahujícího kovariátu příslušnou 

parametru 
kβ̂  a modelu neobsahujícího kovariátu příslušnou parametru

kβ̂  

 
 ( ) ( )[ ]kpkp llG ββ ˆbezmodelˆsmodel2 −= , (5.22) 

 

kde ( ) ( )∑ =
=

m

i ip
nl

1
log0 , ni je počet pacientů v riziku úmrtí v čase t(i). G má za předpokladu 

platnosti nulové hypotézy 0ˆ:0 =kβH , χ2 rozdělení s 1 stupněm volnosti. 
Testová statistika z Waldova testu je vypočítána jako podíl odhadovaného parametru a jeho 

směrodatné odchylky  
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=  (5.23) 

 
a má za platnosti stejné mulové hypotézy, jako u testu parciálním věrohodnostním poměrem, 
normované normální rozdělení. Obecně platí, že by Waldův test a  test parciálním 
věrohodnotsním poměrem měly dojít ke stejným závěrům. Pokud se tak nestane, jsou většinou 
upřednostňovány výsledky testu parciálním věrohodnostním poměrem. Skórový test nebude při 
vyhodnocení výsledů používán, dodatečné informace o něm lze nalézt např. v [28]. 

5.2.5 ODHAD FUNKCE PŘEŽITÍ COXOVA PH MODELU 

Posledním úkolem, který zbývá při konstrukci Coxova PH modelu dořešit, je odhad funkce 

přežití. Z výrazu (5.6) je patrné, že v případě, kdy máme odhadnut vektor koeficientů β̂ , je 
úkolem pouze odhadnout základní funkci přežití S0(t). Ta je odhadnuta pomocí podobného 
přístupu, jako byl použit u Kaplan-Meierova odhadu funkce přežití. Ten je v podstatě součinem 
odhadů pravděpodobností v jednotlivých časových intervalech, určujících, že se pacient dožije 
konce časového intervalu za podmínky, že byl naživu na začátku časového intervalu. Pokud se 
stejná podmínka rozšíří na Coxův PH model, můžeme definovat podmíněnou základní funkci 
přežití na intervalu t(i) jako [28] 

 

 ( )( )
( )( )

( )( )[ ] ( )

( )( )[ ] ( )

( )( )
( )( )

( )

( )xβ

xβ

xβ

xβ

βx

βx
′

′

−

′

−

′

−

=











== exp

0

exp

10

0

exp

10

exp

0

1 ,,

,,
i

i

i

i

i

i

i
α

tS

tS

tS

tS

tS

tS
. (5.24) 

 
Odhad parametru ( )xβ′exp

0i
α  je nalezen pomocí metody maximální věrohodnosti jako řešení rovnice 
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Jestliže data neobsahují žádné shodné časy přežití, je řešením (5.25)  
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Pokud rovnice (5.25) obsahuje shodné časy přežití, může být řešena buď pomocí numerických 

metod nebo pomocí aproximace, kdy se zavádí ( )( )
( )( ) ( )01
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ji

j xβxβ
′+≈

′
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je potom 
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kde di značí opět počet pacientů se stejným časem přežití t(i). Odhad základní funkce přežití poté 
sestavíme jako součin odhadů podmíněných pravděpodobnostní  
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Je zajímavé, že odhad (5.26) je ekvivalentní Kaplan-Meierovu odhadu funkce přežití (4.1) 

a odhad (5.27) Nelson-Aalenovu odhadu funkce přežití (4.7) [28]. To je nejlépe viditelné 

v případě, kdy je 0ˆ =β , protože ( )( ) 1ˆexp =′
ixβ  a ( )( )
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5.3 VÝVOJ COXOVA PH MODELU 

Vývoj Coxova PH modelu můžeme popsat pomocí čtyř na sebe navazujících fází. Na 
začátku vývoje máme většinou více proměnných, než jsme vůbec schopni do modelu smysluplně 
zařadit. Prvním krokem je tedy vyhledání množiny proměnných, se kterými budeme dále model 
sestavovat. To jsou buď takové proměnné, u kterých bylo v jednorozměrné analýze pomocí 
Coxova modelu zjištěno, že statisticky významně ovlivňují délku přežití pacientů alespoň na 
hladině významnosti 20 %, nebo proměnné, na které je studie v první řadě orientována. 

Pokud máme nalezenu množinu proměnných z prvního kroku, vstupuje vývoj modelu do 
druhé fáze, kdy z původní množiny vybíráme takovou podmnožinu, která nakonec vytvoří 
nejlepší možný model. Hosmer a spol. [28] popsali celkem čtyři metody, ve kterých lze do 
postupného vývoje modelu více či méně zasahovat, a to: metodu úmyslného výběru kovariát, 
metodu postupného výběru kovariát, metodu výběru nejlepší podmnožinou a metodu 
vícerozměrných frakčních polynomů. 

Třetím krokem vývoje modelu je vyšetření linearity spojitých proměnných např. pomocí 
metody používající kvartily návrhové proměnné nebo metody frakčních polynomů.  

Poslední fází při vývoji modelu je začlenění statisticky významných interakcí. Po sestavení 
modelu je samozřejmě nutné zvolený model verifikovat (viz kapitola 5.4). 

5.3.1 METODA ÚMYSLNÉHO VÝBĚRU KOVARIÁT 

Podle [28] se z výše jmenovaných metod ideální metodě vývoje modelu nejvíce přibližuje 
metoda úmyslného výběru kovariát protože je jako jediná plně kontrolována sestavovatelem 
modelu namísto statistického softwaru. Metoda sestává ze sedmi kroků, kde první čtyři 
odpovídají druhé fázi vývoje modelu, krok pátý obsahuje vyšetření linearity spojitých 
proměnných, krok šestý začlenění interakcí a krok sedmý se věnuje následné verifikaci 
nalezeného modelu. Jednotlivé kroky metody úmyslného výběru kovariát popsány Hosmerem 
a spol. [28]: 
1. V prvním kroku se využijí poznatky jednorozměrné analýzy Coxovým PH modelem a jako 

vstupní proměnné do počátečního vícerozměrného modelu se zařadí všechny proměnné, 
které se ukázaly jako statisticky významně ovlivňující přežití pacientů na alespoň 20% 
hladině významnosti a dále všechny proměnné s předpokládaným důležitým klinickým 
významem.  

2. V dalším kroku se identifikuje kovariáta, která je na základě p-hodnoty Waldova testu 
označena jako statisticky nevýznamná a proto by se dala bez újmy na kvalitě z modelu 
vyřadit. Následně porovnáme původní model a model s vyřazenou proměnnou pomocí testu 
parciálním věrohodnostním poměrem, jehož p-hodnota by měla potvrdit, že vyřazená 
proměnná skutečně není statisticky významná. Tento krok je obzvláště důležitý 
u proměnných kvalitativního typu s více než dvěma variantami, kdy je velmi obtížné pouze 
na základě p-hodnot Waldova testu usuzovat na celkovou statistickou významnost dané 
proměnné. 

3. Po vyřazení proměnné z modelu je třeba otestovat, zda její přítomnost v modelu 
neovlivňovala výrazně ostatní proměnné i když sama byla statisticky nevýznamná. Pokud 
dojde po jejím vyřazení ke změně v odhadnutých koeficientech ostatních proměnných větší 
než 20 % (experimentální hranice daná [28]), měla by být původně vyřazená proměnná 
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navrácena zpět do modelu. Kroky dva a tři se poté opakují tak dlouho, dokud můžeme na 
základě p-hodnot Waldova testu nějaké proměnné v modelu označit jako statisticky 
nevýznamné. 

4. Pokud z modelu nemůžeme na základě p-hodnot Waldova testu žádné další proměnné 
vyloučit, jsou do modelu postupně jedna po druhé začleňovány proměnné, které se ukázaly 
v jednorozměrné analýze jako statisticky nevýznamné a které tedy nebyly zařazeny do 
počátečního vícerozměrného modelu. Otestuje se tak jejich celková významnost ve 
vícerozměrném modelu a to, zda významně neovlivňují odhadnuté koeficienty ostatních 
proměnných. Sestavený model na konci kroku čtyři je označován jako předběžný model 
podstatných vlivů. 

5. Po vybrání všech kovariát, které statisticky významně ovlivňují dobu přežití pacientů, 
následuje vyšetření měřítka spojitých proměnných. Otázkou je, zda je účinek kovariáty 
lineární v logaritmu hazardu a pokud není, jakou transformaci kovariáty je nutné zvolit, aby 
účinek transformované kovariáty lineární v logaritmu hazardu byl. Metody na posouzení 
linearity jsou uvedeny v sekci 5.3.2. Sestavený model je na konci kroku pět označován jako 
model podstatných vlivů. 

6. Posledním krokem vývoje modelu je začlenění statisticky významných interakcí kovariát. 
Interakce jsou tvořeny aritmetickým součinem párů hodnot dvou proměnných přítomných 
v modelu podstatných vlivů a všechny, které jsou statisticky významné na hladině 
významnosti 5 % jsou poté najednou zařazeny do vícerozměrného modelu. Následuje jejich 
postupné vyřazování se stejným postupem, jaký byl popsán v krocích dva a tři. Model 
podstatných vlivů se na konci vývojového kroku šest stává předběžným modelem. 

7. Finálním modelem se pak model stává až po jeho důkladné verifikaci. Ta by měla vždy 
obsahovat vyšetření dodržení předpokladu proporcionality hazardu, vyšetření odolnosti 
modelu vůči odlehlým pozorováním a otestování testy dobré shody. Verifikací modelu se 
důkladněji zabývá kapitola 5.4. 

 
Výše popsaná metoda úmyslného výběru kovariát ve své podstatě odpovídá všem fázím 

vývoje modelu i jeho následné verifikaci. Pro svou úplnost a kontrolovatelnost byla vybrána jako 
metoda k sestavování modelů uvedených v sekcích 7.2.2 a 7.3.2. 

5.3.2 METODY POSUZUJÍCÍ MĚŘÍTKO SPOJITÝCH KOVARIÁT 

Důležitým, i když často opomíjeným, krokem vývoje modelu je posouzení měřítka spojitých 
kovariát (krok 5 vývoje modelu). 

Jednoduchou grafickou metodou na posouzení linearity spojitých proměnných je např. 
metoda používající kvartily návrhové proměnné. V tomto případě je zkoumaná proměnná 
nahrazena návrhovou proměnnou, která je tvořena čtyřmi hodnotami určenými pomocí kvartilů 
zkoumané proměnné. Hodnota 1 návrhové proměnné je přiřazena všude tam, kde hodnota 
zkoumané proměnné spadá do prvního intervalu vytvořeného kvartily zkoumané proměnné, 
hodnota 2 návrhové proměnné tam, kde se hodnota zkoumané proměnné nachází ve druhém 
intervalu vytvořeném kvartily zkoumané proměnné atd. Coxův PH model je poté sestaven 

s návrhovou proměnnou namísto původní zkoumané proměnné a odhadnuté koeficienty β̂  pro 
jednotlivé varianty návrhové proměnné jsou vykresleny oproti středům intervalů definovaných 
jednotlivými kvartily. Oproti středu prvního intervalu je vykreslena hodnota nula. Jestliže je 
původní proměnná lineární v logaritmu hazardu, má výsledný polygon spojující vykreslené body 
zhruba lineární tvar. Pokud je předpoklad linearity porušen, může tvar polygonu poskytnout první 
náhled na potřebný tvar transformace zkoumané proměnné. 

Metodou, která přímo navrhne nejlepší transformaci proměnné v modelu, je metoda 
frakčních polynomů. Ta hledá takovou mocninnou funkci spojité kovariáty x, která vytváří 
nejlepší možný model. Vychází z logaritmu hazardní funkce (5.2), která je zde pro jednoduchost 
omezena na jednu kovariátu  

 
 ( )[ ] ( ) ( )[ ] ( )[ ] xβthxβthβxth +== 00 lnexpln,,ln . (5.29) 
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Tato funkce může být zevšeobecněna jako funkce J členů 
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kde Fj(x) označuje typ mocninné funkce, tzn. x

p. Obecně může koeficient p nabývat jakékoliv 
hodnoty, v praxi se však vybírá z předem dané množiny p∈{-2;-1;-0,5;0;0,5;1;2;3}. Navrhované 
transformace jsou ve tvaru  
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pro j = 2, …, J a ( ) 1
1

p
xxF = , kde p1 = 0 znamená transformaci ( ) ( )xxF ln1 = . Obecně může 

parametr J nabývat jakékoliv hodnoty, v praxi se však omezujeme na J = 1 nebo 2. Jako nejlepší 
model pro J = 1 je pak vybrán model s nejvyšší hodnotou logaritmu parciální věrohodnosti, to 
samé platí pro výběr nejlepšího modelu pro J = 2. Otázku, zda použití J = 1 nebo J = 2 
transformace přináší lepší model, vyřeší test parciálním věrohodnostní poměrem. Jestliže 
porovnáváme lineární model s modelem J = 1 a označíme logaritmus parciální věrohodnosti 
lineárního modelu jako l(1) a J = 1 modelu jako l(p1), má testová statistika  

 
 ( ) ( ) ( )[ ]12,1 11 lplpG −=  (5.32) 

 
přibližně χ2 rozdělení s jedním stupněm volnosti za platnosti nulové hypotézy H0: model je 
lineární. Pokud porovnáváme J = 1 model s J = 2 modelem a označíme logaritmus parciální 
věrohodnosti J = 2 modelu jako l(p1, p2), má testová statistika 

 
  ( )( ) ( ) ( )[ ]121211 ,2,, plpplpppG −=  (5.33) 

 
přibližně χ2 rozdělení se dvěma stupni volnosti za platnosti nulové hypotézy H0: model je J = 1. 
Při porovnávání lineárního modelu s J = 2 modelem má testová statistika 

 
 ( )( ) ( ) ( )[ ]1,2,,1 2121 lpplppG −=  (5.34) 

 
přibližně χ2 rozdělení se třemi stupni volnosti za platnosti nulové hypotézy H0: model je lineární. 
Pokud na základě výsledků testů parciálním věrohodnostním poměrem dojdeme k rozhodnutí 
transformovat zkoumanou proměnnou, je vhodné výslednou přiměřenost transformace posoudit 
pomocí grafické metody označované jako GTF graf [28] (označeno podle tvůrců Grambsche, 
Therneuea a Fleminga). Do jednoho grafu je zanesena výsledná transformace proměnné spolu 
s hodnotami GTF a pokud mají obě funkce přibližně stejný tvar, máme další potvrzení použití 
navrhované transformace. 

5.4 VERIFIKACE COXOVA PH MODELU 

Zásadním předpokladem k použití a interpretaci Coxova PH modelu je jeho celková 
verifikace. Ta by měla vždy obsahovat otestování dodržení proporcionality hazardu v čase (HR je 
konstantní v průběhu trvání celé studie), vyhodnocení vlivných pozorování a jejich celkového 
účinku na parametry modelu a otestování modelu testy dobré shody [28]. 
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5.4.1 POSOUZENÍ PŘEDPOKLADU PROPORCIONALITY HAZARDU 

K otestování dodržení předpokladu proporcionality hazardu navrhují Hosmer a spol. [28] dvě 
metody, jednu používající statistické testy a druhou grafickou, jejichž výsledky by se měly 
vzájemně doplňovat. Metody jsou postaveny na Schoenfeldově reziduích, definovaných pro 
každý pozorovaný čas úmrtí [41]. Schoenfeldova rezidua jsou příslušná zkoumané kovariátě 
a jsou vypočítána pouze v pozorovaných časech úmrtí, pro k-tou kovariátu a i-tého pacienta jsou 
určeny jako  

 
 ( )

kwikiik i
xxcr ˆˆ −= , (5.35) 
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Jestliže je dodržen předpoklad o proporcionalitě pro konkrétní vysvětlující proměnnou, 

nebudou Schoenfeldova rezidua pro tuto vysvětlující proměnnou závislá na čase přežití. Test je 
proveden vypočítáním korelace mezi Schoenfeldovými rezidui pro konkrétní vysvětlující 
proměnnou a vhodnou transformací času přežití, obvykle založenou na ln(t), rank(t) nebo Kaplan-
Meierově odhadu funkce přežití. Hosmer a spol. [28] doporučují provést testy korelace pro 
všechny vyjmenované funkce času, protože se jejich výsledky mohou lišit od statisticky 
nevýznamných pro jednu transformaci až ke statisticky významným pro jinou transformaci. 
Zamítnutí nulové hypotézy H0: korelace rovna nule, vede k závěru o porušení předpokladu 
proporcionality hazardu. 

Grafická metoda zahrnuje vykreslení aproximovaných škálovaných Schoenfoeldových 
reziduí oproti různým funkcím času. Tato rezidua jsou pro i-tého pacienta určena jako 

 

 i
*
i ˆ)ˆr(âVˆ rβr m=  (5.37) 

 

kde )ˆr(âV β  je odhad kovarianční matice (5.17), ( )′= ipii rrr ˆ,,ˆ,ˆˆ 21i Kr  a m je počet pozorovaných 

časů úmrtí. Pokud zkoumaná kovariáta dodržuje předpoklad proporcionality hazardu, 
z vykreslených grafů by neměl být patrný žádný trend lokálně vážených vyhlazovacích křivek. 

5.4.2 POSTUPY PŘI NEDODRŽENÍ PŘEDPOKLADU PROPORCIONALITY HAZARDU 

Jestliže výše popsané postupy poskytnou u vytvořeného modelu silné důkazy o porušení 
předpokladu proporcionality hazardu u jedné nebo více kovariát, nemůžeme výsledky modelu 
považovat za průkazné. V takovém případě existují dva způsoby, jak se s daným problémem 
vyrovnat: Coxův model s časově závislými kovariátami nebo stratifikovaný Coxův model. 

Coxův model s časově závislými kovariátami předpokládá, jak už sám název napovídá, 
možnou změnu hodnot některé kovariáty v čase. V takovém případě samozřejmě dojde u dané 
kovariáty k porušení předpokladu proporcionality hazardu. Abychom i přesto byli schopni 
modelovat její vliv na dobu přežití pacientů, vytvoříme tzv. časově závislou kovariátu jako 
x(t) = x×g(t), kde funkce g(t) představuje nějakou funkci času, např. g(t) = t, g(t) = ln(t), g(t) = 
rank(t) atd. Požadovaný tvar funkce g(t) mohou napovědět grafy škálovaných Schoenfeldových 
reziduí, v každém případě však musí být podložen silnými klinickými důkazy. Zobecněnou 
hazardní funkci potom můžeme psát pro p1 časově nezávislých kovariát a pro p2 časově závislých 
kovariát ve tvaru 
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Hazardní poměr v čase t pro pacienta s vektorem kovariát x* a pacienta s vektorem kovariát 

x vede za použití (5.38) na 
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Hazardní poměr (5.40) je veličina závislá na čase, tzn. Coxův model už v tomto případě není 
modelem proporciálního hazardu. Namísto toho je často označován jako rozšířený Coxův model. 
V případě, kdy přidání časové funkce do modelu nepomůže, můžeme časovou osu rozdělit do 
několika intervalů a na každý z nich použít jinou funkci času. K identifikaci intervalů, na kterých 
je potřeba použít různé funkce, může být využit graf škálovaných Schoenfeldových reziduí. 

Alternativou ke Coxovu rozšířenému modelu je stratifikovaný Coxův model. V tomto 
případě jsou data rozdělena do několika skupin podle variant proměnné, která nedodržuje 
předpoklad proporcionality hazardu. To umožňuje vytvořit model, který má pro každou skupinu 
jinou základní hazardní funkci, ale stejné koeficienty β, jako 

 
 ( ) ( ) ( ) thth

gg
xββx ′= exp,, 0 , (5.41) 

 
kde g = 1, …, k skupin, definovaných rozdílnými variantami stratifikované proměnné. Rozdílné 
základní hazardní funkce způsobí, že výsledný model nedodržuje proporcionalitu hazardu. 
Parciální věrohodnostní funkce modelu je poté součinem parciálních věrohodnostních funkcí 
příslušných jednotlivým skupinám. Nevýhodou tohoto přístupu je, že ztratíme informaci o vlivu 
stratifikované proměnné na sledovanou délku přežití. Navíc je použitelný pouze pro kovariáty 
kategoriálního typu, pro kovariáty spojitého typu je nutné nejdříve provést kategorizaci např. 
pomocí vhodných kvantilů. 

5.4.3 DIAGNOSTIKA VLIVNÝCH POZOROVÁNÍ 

Jestliže posuzujeme vhodnost vytvořeného modelu, je také třeba posoudit, zda nějací pacienti 
nemají na odhady parametrů nepřiměřený vliv, takoví jsou poté označováni jako vlivná 
pozorování. 

Pro každou proměnnou spočítáme velikost změny příslušného regresního koeficientu, která 
nastane, vyloučíme-li z modelu postupně vždy jednoho konkrétního pacienta i [28]. Tyto změny 
jsou pro k-tou kovariátu přibližně rovny k-tému prvku vektoru  

 

 ( ) i
ˆ)ˆr(âVˆˆˆ Lββββ ≈−=∆ −ii  (5.42) 

 

kde )ˆr(âV β  je odhad kovarianční matice (5.17) a ( )′= ipii LLL ˆ,,ˆ,ˆˆ
21i KL  je vektor skórových 

reziduí, které jsou modifikací Schoenfeldových reziduí definovanou pro všechny pozorované 
časy, jak úmrtí tak cenzorované časy [10]. Procentuální změny ve velikosti koeficientu větší než 
20 % ukazují na vlivné pozorování. Pokud se taková pozorování v datech nachází, je potřeba 
posoudit jejich klinický význam a při zjištění velkých anomálií daná pozorování ze studie 
vyloučit. Jestliže však sestavený model vykazuje neobyčejnou citlivost i vůči nalezeným vlivným 
pozorováním, která mají ve studii klinický význam, bývá to většinou známkou hlubších problémů 
modelu, které se poté obvykle projeví u testů dobré shody. Doporučenou strategií je odstranit 
i tato vlivná pozorování a začít sestavovat model znovu od kroku 1. 
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6 WEIBULLŮV MODEL 

Semiparametrický přístup, reprezentovaný Coxovým PH modelem, na který byla zaměřena 
předchozí kapitola, bývá nejčastěji používaným nástrojem k analýze vícerozměrných modelů 
přežití. Důvodem je zejména možnost odhadnout koeficienty modelu a tím pádem učinit 
rozhodnutí o vlivu jednotlivých kovariát, aniž by bylo nutné specifikovat rozdělení 
pravděpodobnosti, kterému podléhá základní hazardní funkce. Takto jsme schopni, i přes 
relativně nízké požadavky na předpoklady, stanovit hlavní ukazatel modelu – hazardní poměr, 
který může být snadno interpretován a má jasný klinický význam. Pokud jsme ovšem schopni 
určit tvar základní hazardní funkce, např. na základě předchozího výzkumu, dokážeme regresní 
parametry modelu odhadnout přesněji, než pomocí semiparametrického přístupu. Vedle možnosti 
odhadnout parametry modelu pomocí plné metody maximální věrohodnosti namísto parciální 
metody maximální věrohodnosti, patří mezi další výhody plně parametrického přístupu např. 
predikce času přežití dalších pacientů pomocí sestavené funkce přežití nebo možnost určení 
reziduí modelu jako rozdíl mezi pozorovanou a odhadovanou hodnotou. 

Mezi rozdělení pravděpodobnosti, která jsou běžně používaná pro specifikaci základní 
hazardní funkce, patří: exponenciální, Weibullovo, log-logistické, log-nornální a zobecněné 
Gamma rozdělení pravděpodobnosti [10]. Z nich je pro analýzu přežití pacientů nejčastěji 
využívané rozdělení Weibullovo, které dokáže velmi dobře modelovat dobu přežití pacientů, 
která má často vanový tvar hazardní funkce. Ze stejného důvodu byl Weibullův parametrický 
model vybrán pro analýzu provedenou v kapitolách 7.2.3 a 7.3.3, kapitola 6 proto bude věnována 
tomuto modelu. 

Parametrické modely se neliší pouze v určení tvaru základní hazardní funkce, ale také 
v interpretaci vztahu mezi dobou přežití pacientů a vysvětlujícími proměnnými. Z tohoto hlediska 
rozlišujeme mezi dvěma typy modelů, proporciálním hazardním (PH) modelem, který srovnává 
rizika a modelem zrychleného času (AFT – accelerated failure time), který je vhodný k porovnání 
časů přežití [36]. 

6.1 WEIBULLŮV PH MODEL 

Weibullův proporcionální hazardní model (Weibullův PH model) je plně parametrickou verzí 
Coxova PH modelu. Je dán rovnicí podobnou rovnici (5.2). Klíčovými rozdíly mezi těmito dvěma 
modely je předpoklad, že u Weibullova PH modelu se čas přežití řídí Weibullovým rozdělením 
pravděpodobnosti a fakt, že odhady parametrů modelu jsou nalezeny pomocí metody maximální 
věrohodnosti namísto metody parciální věrohodnosti. Mimo tyto odlišnosti jsou Coxův PH model 
a Weibullův PH model v podstatě ekvivalentní, význam a interpretace hazardního poměru 
zůstávají zachovány, stejně jako předpoklad proporcionality hazardu v čase. 

6.1.1 ZÁKLADNÍ POJMY 

Jestliže se čas přežití T řídí Weibullovým rozdělením pravděpodobnosti s parametrem tvaru γ 
a parametrem měřítka λ, můžeme základní hazardní funkci h0(t) psát ve tvaru 

 

 ( ) 1
0

−= γ
tγλth , (6.1) 

 
kde γ > 0 a λ > 0. Jestliže pro parametr tvaru platí γ > 1, je základní hazardní funkce rostoucí, 

jestliže je γ < 1, je základní hazardní funkce klesající a pro γ = 1 se model Weibullův model 
zredukuje na model exponenciální, s konstantní základní hazardní funkcí. S využitím rovnice 
(5.2) je hazardní funkce Weibullova PH modelu dána jako 
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 ( ) ( )xββx ′= − exp,,,, 1γ
tγλγλth . (6.2) 

 
Z tvaru hazardní funkce (6.2) je patrné, že se čas přežití pacientů ve studii řídí Weibullovým 

rozdělením pravděpodobnosti s parametrem tvaru γ a parametrem měřítka λexp(β’x). To ukazuje, 
že je parametr měřítka modifikován vlivem vysvětlujících proměnných, které jsou příslušné 
daným pacientům, zatímco parametr tvaru a tím pádem i základní hazardní funkce, zůstává pro 
všechny pacienty ve studii stejný [10]. Hazardní funkci (6.2) poté odpovídá funkce přežití, která 
je pomocí rovnice (3.4) vyjádřena jako 

 

 ( ) ( ){ }γtλγλtS xββx ′−= expexp,,,, . (6.3) 

 
Jestliže položíme rovnici (6.3) rovnu 0,5 a vyřešíme ji vzhledem k času t, dostaneme rovnici 

pro medián času přežití [26] 
 

 ( ) ( ) ( )[ ]{ } γλγλtt
/1

50 exp/2ln,,,, xββx ′= . (6.4) 

6.1.2 KONSTRUKCE WEIBULLOVA PH MODELU 

Díky specifikaci základní hazardní funkce může být Weibullův PH model konstruován 
pomocí metody maximální věrohodnosti, tzn. sestavením věrohodnostní funkce odpovídající 
všem n pozorováním a její maximalizací vzhledem ke hledaným parametrům β1, β2, …, βn, λ a γ. 

Při sestavování věrohodnostní funkce nesmíme zapomenout na základní podstatu dat, se 
kterými pracujeme, tzn. na přítomnost cenzorovaných pozorování. Je totiž nutné oddělit 
cenzorovaná pozorování od necenzorovaných a zvážit odděleně jejich příspěvky do 
věrohodnostní funkce. U necenzorovaných pozorování známe přesný čas přežití pacienta. Jejich 
příspěvkem do věrohodnostní funkce je proto pravděpodobnost, že pacient s vektorem 
vysvětlujících proměnných x v daném čase t zemře, vyjádřena klasicky pomocí hustoty 
pravděpodobnosti f(t,x,β). V případě cenzorovaných pozorování neznáme přesný čas přežití, víme 
pouze, že byl větší než naměřená hodnota t. Příspěvek těchto pozorování do věrohodnostní funkce 
je proto pravděpodobnost, že pacient s vektorem vysvětlujících proměnných x přežije dobu t, 
vyjádřena pomocí funkce přežití S(t,x,β). Za předpokladu, že máme n nezávislých časových 
pozorování, p vysvětlujících proměnných a časový cenzor, (ti, xi, ci), i = 1, 2, …, n, je rovnice pro 
věrohodnostní funkci [28] ve tvaru  
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Logaritmus věrohodnostní funkce poté určíme jako 
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Jestliže do výrazu (6.6) dosadíme vyjádření hustoty pravděpodobnosti jako součinu hazardní 
funkce a funkce přežití (3.3), můžeme psát logaritmus věrohodnostní funkce 
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Dosazením vyjádření hustoty pravděpodobnosti (6.2) a funkce přežití (6.3) pro Weibullův PH 
model dostaneme logaritmus věrohodnostní funkce [10] 
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který dále upravíme tak, že vynecháme člen ( )∑ =
−

n
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1
ln  neobsahující žádný hledaný parametr 

a nakonec maximalizujeme funkci 
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vzhledem k hledaným parametrům β1, β2, …, βn, λ a γ, jejichž odhady značíme popořadě jako ,ˆ
1β  

γλββ
p

ˆ,ˆ,ˆ,,ˆ
2 K . 

6.1.3 POSOUZENÍ PŘEDPOKLADŮ WEIBULLOVA PH MODELU 

Oba předpoklady Weibullova PH modelu, Weibullovo rozdělení pravděpodobnosti času 
přežití a dodržení proporcionality hazardu, mohou být posouzeny pomocí grafické metody a sice 
vykreslením logaritmu z mínus logaritmu Kaplan-Meierova odhadu funkce přežití proti logaritmu 
času přežití [36]. 
Pokud aplikujeme stejnou transformaci na funkci přežití Weibullova rozdělení, dostaneme 

 
 ( )[ ]{ } ( )[ ]{ } ( ) ( )tγλtλtS

γ lnlnexplnlnlnln +=−−=− . (6.10) 
 

Vidíme, že funkce (6.10) je lineární v logaritmu času, se směrnicí γ a posunutím ln(λ). Jestliže 
jsou tedy křivky logaritmu z mínus logaritmu Kaplan-Meierova odhadu funkce přežití vykreslené 
proti logaritmu času přežití pro jednotlivé skupiny lineární, pak je předpoklad Wiebullova 
rozdělení času přežití splněn. Jestliže jsou křivky zároveň paralelní, pak je splněn i předpoklad 
o proporcionalitě hazardu. V případě, že křivky jsou lineární, ale ne paralelní, je dodržen 
předpoklad Weibullova rozdělení a porušen předpoklad proporcionality hazardu. Jestliže jsou 
křivky nakonec paralelní, ale ne lineární, pak je zachován předpoklad proporcionality a porušen 
předpoklad Weibullova rozdělení času přežití. Tato metoda však není v praxi příliš použitelná, 
protože předpokládá, že výběr pacientů ve skupině pochází z homogenní populace a nebere 
v úvahu působení kovariát. Vhodnější metody k otestování modelu jsou uvedeny v kapitole 6.2.3. 

6.2 WEIBULLŮV AFT MODEL 

Na rozdíl od Weibullova PH modelu, který umožňuje posoudit vliv vysvětlujících 
proměnných pomocí srovnání hazardu, popisuje Weibullův AFT model přímo účinek na dobu 
přežití. Výsledky AFT modelů tak bývají mnohdy srozumitelnější a snazší na interpretaci, protože 
popisují prodlužování nebo zkracování doby přežití oproti referenční skupině, ke kterému dochází 
vlivem různých hodnot vysvětlujících proměnných. 

6.2.1 ZÁKLADNÍ POJMY 

Hazardní funkce obecného AFT modelu je dána vztahem [10] 
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kde η(x) představuje tzv. urychlovací faktor, který je roven η(x) = exp(α1x1 + α2x2 + … + αpxp) pro 
vektor hodnot vysvětlujících proměnných x = (x1, x2, …, xp)', a vektor α = (α1, α 2, …, α p)' 
neznámých regresních koeficientů, α1x1 + α2x2 + … + αpxp poté reprezentuje lineární složku 
modelu. Základní hazardní funkce h0 představuje, stejně jako Weibullova a Coxova PH modelu, 
riziko úmrtí pacienta v čase t v případě, kdy jsou hodnoty všech vysvětlujících proměnných rovny 
nule. 

Log-lineární tvar modelu (6.11) pro náhodnou veličinu T reprezentující čas přežití 
 

 σεαααµ +++++= pp xxxT L2211ln  (6.12) 

 
ukazuje na úzkou spojitost mezi AFT modely a zobecněnými lineárními modely využívanými 
v regresní analýze. Parametr  představuje posunutí, σ je parametrem měřítka a εi reprezentuje 
chybovou složku modelu. Jestliže se náhodná veličina Ti řídí Weibullovým rozdělením 
pravděpodobnosti, může být náhodná veličina εi popsána pomocí Gumbelova rozdělení. 

Obecný tvar funkce přežití pro AFT modely je dán jako 
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kde S0 představuje základní funkci přežití. Urychlovací faktor η(x) z výrazu (6.13) je roven podílu 
časů přežití pro jakoukoliv fixní hodnotu S(t). Jde tedy o veličinu nezávislou na čase přežití, proto 
při vývoji modelu předpokládáme, že je její hodnota konstantní v průběhu celé studie.  

Jestliže se čas přežití T řídí Weibullovým rozdělením pravděpodobnosti (6.1) s parametrem 
tvaru γ a parametrem měřítka λ, můžeme z (6.11) psát hazardní funkci Weibullova AFT modelu 
ve tvaru 
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Jak ukazuje tvar hazardní funkce (6.14), čas přežití pacientů ve studii se řídí Weibullovým 

rozdělením pravděpodobnosti s parametrem tvaru γ a parametrem měřítka λ/[η(x)]γ = λ/[exp(-
γα’x)]. Pokud porovnáme parametry měřítka obou vyjádření Weibullova modelu, dojdeme 
k závěru, že koeficienty PH modelu jsou rovny koeficientům AFT modelu vynásobeným 
zápornou hodnotou parametru tvaru (βi = -γαi, i = 1, …, p). 

Funkce přežití, která odpovídá formě hazardní funkce AFT modelu (6.14), je odvozena 
z funkce přežití pro Gumbelovo rozdělení S(ε) = exp[-exp(ε)] dosazením upraveného výrazu 
(6.12) jako 
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Porovnáním výrazů pro funkce přežití Weibullova AFT modelu (6.15) a Weibullova PH 

modelu (6.3), který je pro názornost rozepsán jako  
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jsme schopni odhalit další souvislosti mezi parametry obou modelů jako 
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Z výše uvedených vztahů je patrné, že Weibullův PH model je ve skutečnosti Weibullovým 

AFT modelem, přičemž se obě interpretace liší v parametrizaci. Tato vlastnost je unikátní a platí 
pouze pro modely, kde se čas přežití T řídí Weibullovým rozdělením pravděpodobnosti [10]. 
Důsledkem této skutečnosti je důležitá vlastnost Weibullových modelů, a sice že předpoklad 
proporcionality hazardu je dodržen právě tehdy, když je dodržen předpoklad konstantního 
urychlovacího faktoru. 

Hlavním ukazatelem AFT modelu je tzv. časový poměr (TR – time ratio) porovnávající 
dobu přežití pacienta s vektorem kovariát x* a pacienta s vektorem kovariát x pomocí upraveného 
výrazu (6.12) 
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Urychlovací faktor z výrazu (6.11) je v podstatě vyjádřením časového poměru pro hodnoty 

vektoru kovariát x rovny nulám. Je tedy jasné, že se předpoklad konstantního urychlovacího 
faktoru rozšíří na předpoklad konstantního časového poměru. Interpretace časového poměru je 
přímočará, jestliže je TR větší než 1, prodlužují vysvětlující proměnné s hodnotami danými 
vektorem x* přežití, pokud je TR menší než 1, dochází v důsledku hodnot x* ke zkrácení doby 
přežití. 

6.2.2 KONSTRUKCE WEIBULLOVA AFT MODELU 

Weibullův AFT model je, stejně jako PH model, konstruován pomocí metody maximální 
věrohodnosti. Logaritmus obecné věrohodnostní funkce byl sestaven v sekci 6.1.2. Dosazením 
vyjádření hazardní funkce (6.14) s parametrizací λ = exp(- /σ) a γ = 1/σ a funkce přežití (6.15) do 
výrazu (6.7), dostaneme za předpokladu n nezávislých časových pozorování, p vysvětlujících 
proměnných a časového cenzoru, (ti, xi, ci), i = 1, 2, …, n, logaritmus věrohodnostní funkce [10] 
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ln  z výrazu (6.18) vynecháme, protože neobsahuje žádný hledaný parametr, 

označíme  jako α0, zavedeme xi0 = 1 a nakonec maximalizujeme funkci [28] 
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vzhledem k hledaným parametrům α0, α1, …, αp, a σ, kde x = (xi0, xi1, …, xip)', jejichž odhady 
značíme popořadě jako ,ˆ 0α  σαα ˆ,ˆ,,ˆ1 pK . Rovnice pro hledaný parametr σ je poté 
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kde m je počet pozorovaných časů úmrtí. Rovnice pro j-tý regresní koeficient je pak získána 
derivací rovnice (6.19) vzhledem k αj a položením rovno nule 
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Řešení rovnic (6.21) a (6.22) jsou poté nalezena opět pomocí Newton-Raphsonovy metody 
a označena popořadě jako σ̂  a )ˆ,,ˆ,ˆ(ˆ 10 pααα L=α . Odhad kovarianční matice maximálně 

věrohodného parciálního odhadu získáme opět jako inverzi pozorované informační matice  
 

 ( ) ( ) 1ˆ,ˆIˆ,ˆrâV −
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Pozorovaná informační matice řádu (p+2) x (p+2) může být vyjádřena jako 
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kde X je matice řádu (n) × (p+1) obsahující hodnoty kovariát, ( )[ ]zV ˆexpdiagˆ =  je diagonální 

matice řádu n × n a ( )′= nzzz ˆ,,ˆ,ˆˆ 21 Kz  s odhady iẑ , určenými jako 
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6.2.3 VÝVOJ A VERIFIKACE WEIBULLOVA AFT MODELU  

Jednotlivé kroky vývoje Weibullova modelu jsou v podstatě stejné, jako u vývoje Coxova 
PH modelu, popsaného v kapitole 5.3, s tím rozdílem, že jednotlivé modely porovnáváme pomocí 
testu věrohodnostním poměrem namísto testu parciálním věrohodnostním poměrem. 

Martingalová rezidua, používaná v GTF grafu k posouzení měřítka spojitých proměnných 
a ke zhodnocení modelu, jsou určena jako  
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Diagnostika vlivných pozorování je provedena opět pomocí skórových reziduí, kdy jsou změny 
v koeficientech určeny jako 
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kde ( )σ̂,ˆrâV α  je odhad kovarianční matice (6.23) a ( )′= +110i
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ipipii LLLL KL  je vektor 

skórových reziduí. Ta jsou určena pro i-tého pacienta a j-tý regresní koeficient z výrazu (6.22) 
jako 
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a pro parametr σ z výrazu (6.21) 
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Ověření předpokladu, zda se čas přežití skutečně řídí Weibullovým rozdělením 

pravděpodobnosti, lze provést pomocí metody založené na Cox-Snellových reziduích [28]. Graf 
používaný k diagnostice porovnává odhad kumulativní hazardní funkce regresního modelu (tj. 
Cox-Snellova rezidua) s funkcí získanou pomocí neparametrických odhadů (buď Kaplan-
Meierova odhadu (4.1) nebo Nelson-Aalenova odhadu (4.7)). Odhad Cox-Snellových reziduí 
Weibullova modelu je 

 

 ( ) ( )iii ztH ˆexpˆ,ˆ,,ˆ =σαx  (6.30) 
 

pro i = 1,2,…,n. Kaplan-Meierův odhad (4.1), popř. Nelson-Aalenův odhad (4.7) funkce přežití, 

je potom vypočítán z dvojic ( )( )iii ctH ,ˆ,ˆ,,ˆ σαx , tzn. hodnota Cox-Snellových reziduí je dosazena 
do odhadu funkce přežití jako čas přežití. Odhad funkce přežití vypočítaný z těchto dvojic je 

označován jako ikmH ,
ˆ . V diagnostickém grafu jsou poté vykresleny, spolu s referenční přímkou, 

hodnoty ikmH ,
ˆ  proti hodnotám ( )σ̂,ˆ,,ˆ αx iitH . Čím více vykreslené hodnoty přiléhají k referenční 

přímce, tím lépe čas přežití splňuje předpoklad Weibullova rozdělení pravděpodobnosti. 
Výsledky získané pomocí diagnostického grafu mohou být poté ověřeny testy dobré shody. 
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7 PRAKTICKÁ ČÁST – VYHODNOCENÍ BIOMEDICÍNSKÝCH 

DAT 

Analyzovaná data byla získána na chirurgické klinice Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) 
a poskytují informace o pacientech, kteří v letech 2001 – 2009 podstoupili chirurgickou operaci 
kolorektálního karcinomu. Tato data byla shromážděna za účelem vyhodnocení rizika 
postoperační mortality vzhledem ke zvolenému způsobu operace, který může být buď otevřený 
(klasický způsob) nebo laparoskopický. 

Vzhledem k tomu, že se na FNO prozatím nevyužívá ke zpracování záznamů o chirurgických 
operacích kolorektálního karcinomu žádný specializovaný software, který by sloužil k vytváření 
a archivaci lékařských záznamů o pacientech a exportu záznamů ve formátu vhodném pro 
statistickou analýzu, byla všechna dostupná data předávána ve formě záznamů přepsaných do 
tabulek programu MS Excel 2003. Ty obsahovaly o každém pacientovi množství informací, 
kromě záznamů o délce přežití a přítomnosti cenzorování také informace týkající se jejich 
zdravotního stavu, průběhu operace a následné léčby.  

V první fázi bylo proto nutné data před samotným provedením analýzy nejdříve upravit do 
podoby vhodné k dalšímu zpracování. Došlo k vytřídění neúplných záznamů o pacientech, kde 
nebylo známé např. datum poslední vizity nebo údaje o cenzorování uvedeného času přežití. 
Záznamy byly roztříděny do různých kategorií v závislosti na uvažované analýze. Především byly 
odděleny záznamy o pacientech, kteří podstoupili chirurgickou operaci tlustého střeva od 
záznamů o pacientech s chirurgickou operací konečníku (=rekta). Obě operace se způsobem 
provedení odlišují. Díky hůře přístupné oblasti rekta náročnost operace, oproti operaci tlustého 
střeva, roste a souhrnné porovnání by tak mohlo vést ke zkresleným výsledkům. Dalším důvodem 
k rozdělení datového souboru a provádění separátních analýz byl fakt, že zatímco problematika 
laparoskopických a otevřených operací byla v případě operace tlustého střeva podrobně 
zkoumána, porovnání obou typů chirurgických postupů u operací rakoviny rekta jsou stále 
poměrně vzácná. Nakonec bylo vytřízeno 876 použitelných záznamů o pacientech, přehled 
jednotlivých kategorií je uveden v tabulkách 7.1 a 7.2. V rámci sledované studie považujeme 
předpoklad nezávislosti cenzorování na délce přežití pacienta za splněný. 

 
Tabulka 7.1 Přehled počtu pacientů s chirurgickou operací tlustého střeva 

Skupina Celkem Úmrtí Cenzorování Poměr cenz. [%] 
Laparoskopická 289 146 143 49,48 
Otevřená 245 166 79 32,24 
Celkem 534 312 222 41,57 

 
Tabulka 7.2 Přehled počtu pacientů s chirurgickou operací rekta 

Skupina Celkem Úmrtí Cenzorování Poměr cenz. [%] 
Laparoskopická 204 117 87 42,65 
Otevřená 138 79 59 42,75 
Celkem 342 196 146 42,69 

 
V kapitole 7.1 je provedeno porovnání klasického a moderního neparametrického přístupu, 

které obsahuje analýzu nejistot (kapitola 7.1.1), analýzu přežití pacientů vzhledem k typu 
provedené operace pomocí klasického přístupu (kapitoly 7.1.2.1 a 7.1.3.1) a pomocí moderního 
neparametrického přístupu NPI (kapitoly 7.1.2.2 a 7.1.2.3). Implementace moderního 
neparametrického přístupu NPI byla realizována, stejně jako další analýza v kapitole 7.1, 
v prostředí Matlab 7.1. 

Kapitola 7.2 obsahuje analýzu dalších proměnných ovlivňujících přežití pacientů po 
chirurgické operaci tlustého střeva a to jak pomocí neparametrického přístupu (kapitola 7.2.1), tak 
prostřednictvím semiparametrického Coxova PH modelu (kapitola 7.2.2) a parametrického 
Weibullova PH modelu (kapitola 7.2.3). Stejné metody analýzy, jako v kapitole 7.2, jsou použity 
v kapitole 7.3 pro vyhodnocení vlivu dalších proměnných na přežití pacientů po chirurgické 
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operaci rekta. K analýzám uvedeným v kapitolách 7.2 a 7.3 byl použit statistický software R 
verze i 386 3.0.3 s knihovnami spline, survival a mfp a software Stata ve verzi 11. 

7.1 POROVNÁNÍ KLASICKÉHO A MODERNÍHO NEPARAMETRICKÉHO 

PŘÍSTUPU  

Tato kapitola je zaměřena především na porovnání metodologických přístupů používaných 
při rozhodování v analýze přežití a sice klasického neparametrického přístupu, který je zastoupen 
Kaplan-Meierovým a Nelson-Aalenovým odhadem funkce přežití, a moderního neparametrického 
NPI přístupu. Oba přístupy jsou v první fázi porovnávány na souhrnných datech, ve druhé fázi 
jsou jejich pomocí separátně vyhodnocena data pacientů s provedenou operací tlustého střeva 
a rekta. 

7.1.1 SOUHRNNÉ POROVNÁNÍ KLASICKÉHO A MODERNÍHO NEPARAMETRICKÉHO 

PŘÍSTUPU 

Rozdíly i podobnosti klasického a moderního neparametrického přístupu jsou demonstrovány 
na souhrnných datech 534 pacientů s provedenou operací tlustého střeva, na kterých byl sestaven 
Kaplan-Meierův odhad funkce přežití (4.1), včetně 90% a 99% spolehlivostních pásem (4.5), 
Nelson-Aalenův odhad funkce přežití podle (4.7), společně s 90% a 99% spolehlivostními pásmy 
(4.10) a dolní (4.25) i horní (4.26) funkce přežití vycházející z NPI přístupu.  
 

 
Obrázek 7.1 Porovnání klasického a moderního neparametrického přístupu 

 
Výsledky všech tří výše zmíněných metod jsou graficky znázorněny na obrázku 7.1. 

Oranžová a červená plná čára označují popořadě dolní a horní NPI funkci přežití, spolehlivostní 
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pásma Kaplan-Meierova odhadu jsou značeny zelenou čárkovanou čarou, přičemž tmavě zelená 
je přiřazena 90% spolehlivostnímu pásmu a světle zelená 99% spolehlivostnímu pásmu a tmavě 
modrá a světle modrá čára jsou přiřazeny popořadě 90% a 99% spolehlivostnímu pásmu 
zaleženém na Nelson-Aalenově odhadu funkce přežití. 

Kromě poslední čtvrtiny grafu (3000 pooperačních dnů a později) jsou, díky značnému 
množství dat, výsledkem NPI dolní a horní funkce přežití, které v podstatě splývají s Kaplan-
Meierovým odhadem funkce přežití. Z důvodu přehlednosti proto není ani Kaplan-Meierův odhad 
funkce přežití na obrázku 7.1 znázorněn, ve skutečnosti by měl být ale vždy sevřený mezi oběma 
odhady. Z obrázku je také patrné, že prediktivní funkce přežití, které mají spolehlivostní 
interpretaci, jsou zde určeny velmi přesně pouze s minimální nejistotou. Zvyšující se nejistota 
v průběhu poslední čtvrtiny je způsobena narůstajícím počtem cenzorovaných pozorování, což 
plně odpovídá snížení počtu informací v teorii intervalové pravděpodobnosti. Z poslední čtvrtiny 
grafu je taky zřejmá přednost NPI přístupu, zatímco horní funkce přežití zde v podstatě kopíruje 
tvar Kaplan-Meierovy funkce přežití a poskytuje tak tradiční informace, dolní funkce přežití klesá 
s každým cenzorovaným pozorováním a přidává tak do grafické podoby dodatečné informace 
o cenzorovaných časech pozorování, kterých je obvykle na konci studie větší množství.  

Na druhou stranu vidíme na obrázku 7.1 také tradiční spolehlivostní pásma Kaplan-Meierova 
odhadu funkce přežití vycházející z Greenwoodovy formule, které určují nejistotu v tradičním 
slova smyslu. Vzhledem k velkému počtu pacientů vidíme, že jsou rozdíly mezi 90% a 99% 
spolehlivostními pásmy minimálně v prvním 500 dnech studie téměř zanedbatelné. Rozdíly mezi 
spolehlivostními pásmy založenými na Kaplan-Meierově odhadu a Nelson-Aalenově odhadu jsou 
v prvních 2000 dnech v podstatě nerozlišitelné a to zejména díky tomu, že di / ni ≅ -ln(1 - di / ni), 
pokud je velikost skupiny v riziku ni vzhledem k počtu pozorovaných úmrtí di dostatečně velká. 

7.1.2 POROVNÁNÍ LAPAROSKOPICKÉ A OTEVŘENÉ METODY U PACIENTŮ S OPERACÍ 

TLUSTÉHO STŘEVA 

Za účelem provedení statistické výpovědi z hlediska porovnání dvou základních typů 
operací, otevřené a laparoskopické, byla v této kapitole vyhodnocena separátně data 534 pacientů 
s provedenou operací tlustého střeva, a to jak použitím klasického neparametrického přístupu 
založeného na log-rank testu (4.12), tak pomocí moderního neparametrického prediktivního 
porovnání dvou skupin pacientů ve smyslu dolní a horní pravděpodobnosti pro jev, že následující 
pacient ze skupiny operované jednou metodou bude mít čas přežití menší než následující pacient 
ze skupiny operované druhou metodou (4.27), (4.28). 

7.1.2.1 POROVNÁNÍ KLASICKÝM PŘÍSTUPEM 

Na obrázku 7.2 jsou vyobrazeny Kaplan-Meierovy odhady funkce přežití (4.1), spolu s 90% 
spolehlivostními pásmy (4.5), které byly sestaveny zvlášť pro skupinu pacientů operovaných 
laparoskopickou metodou (popořadě tmavě a světle modré čáry) a otevřenou metodou (popořadě 
červené a oranžové čáry). Z obrázku je patrné, že odhad funkce přežití pro skupinu pacientů 
operovaných laparoskopickou metodou leží po celou dobu studie nad odhadem funkce přežití 
skupiny pacientů operovaných otevřenou metodou. Dalším indikátorem rozdílnosti v časech 
přežití jsou hodnoty mediánů časů přežití pro jednotlivé skupiny, které jsou spolu s jejich 95% 
spolehlivostními intervaly uvedeny v tabulce 7.3. Tyto skutečnosti poukazují na rozdíl v časech 
přežití pacientů v jednotlivých skupinách. 
 
Tabulka 7.3 Mediány doby přežití, spolu s 95% spolehlivostními intervaly pro jednotlivé druhy 
chirurgických metod 

Chirurgická metoda Medián doby přežití [dny] 95% SI 
Laparoskopická  2021 (1719; 3112) 
Otevřená 1323 (1067; 1600) 
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Obrázek 7.2 Kaplan-Meierovy odhady funkce přežití zvlášť pro skupiny pacientů s operací tlustého 
střeva operovaných různými chirurgickými postupy, včetně 90% spolehlivostních pásem  
 
Porovnání přežití pacientů po operaci rakoviny tlustého střeva dvěma různými chirurgickými 
metodami bylo provedeno pomocí log-rank testu (4.12), kde 

H0: funkce přežití jsou v obou skupinách stejné, 
HA: 0H . 

Testová statistika Q = 11,6 má za předpokladu platnosti nulové hypotézy χ2 rozdělení s jedním 
stupněm volnosti, p-hodnota = P(χ2(1) ≥ 11,6) < 0,001. S 99,9% pravděpodobností můžeme 
tvrdit, že mezi časem přežití pacientů po jednotlivých typech chirurgických operací existuje 
statisticky významný rozdíl. 

7.1.2.2 POROVNÁNÍ NPI PŘÍSTUPEM 

Dolní (4.25) a horní (4.26) funkce přežití založené na NPI přístupu byly vypočítány na 
stejných datech, jako v kapitole 7.1.2.1 a zobrazeny na obrázku 7.3. Opět jsou různé barvy 
přiřazeny různým operačním metodám a sice, dolní funkce přežití pro pacienty operovanými 
laparoskopickou metodou je označena oranžovou barvou, horní funkce přežití pro tutéž skupinu 
pacientů červenou barvou, dolní a horní funkce přežití pro skupinu pacientů operovaných 
otevřenou metodou popořadě světle a tmavě modrou barvou. 

Označme popořadě čas přežití dvou následujících pacientů operovaných laparoskopickou 
a otevřenou metodou jako L290 a O246. Porovnání časů přežití pro jednotlivé skupiny je potom 
provedeno vypočítáním dolní (4.27) a horní (4.28) pravděpodobnosti pro jev L290 < O246 

a O246 < L290, které vede k následujícím výsledkům: 
 

( ) 534,0290246 =< LOP  a ( ) 644,0290246 =< LOP , 

( ) 356,0246290 =< OLP  a ( ) 466,0246290 =< OLP . 
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Výsledky můžeme interpretovat jako silný důkaz ve prospěch tvrzení O246 < L290, protože je 
dolní pravděpodobnost pro tento jev větší než 0,5. Dolní a horní pravděpodobnost pro jev 
O246 < L290 si můžeme vyložit jako výsledek, že v 53-64 % případů je čas přežití následujícího 
pacienta operovaného laparoskopickou metodou výrazně delší než čas přežití následujícího 
pacienta operovaného otevřenou metodou. Dolní a horní pravděpodobnost pro jev L290 < O246 poté 
můžeme interpretovat jako výsledek, že v 36-47 % případů může být čas přežití následujícího 
pacienta operovaného otevřenou metodou výrazně delší než čas přežití následujícího pacienta 
operovaného laparoskopickou metodou. 

Tyto výsledky jsou zcela v souladu s výsledky klasického přístupu, aplikovaného v kapitole 
7.1.2.1. 

 
Obrázek 7.3 Dolní a horní funkce přežití založené na NPI přístupu pro skupiny pacientů s operací 
tlustého střeva operovaných různými chirurgickými postupy  
 

Protože oba výše zmíněné přístupy vedly k závěru, že mezi oběma chirurgickými metodami 
existuje významný rozdíl v časech přežití pacientů, vyšetříme nyní velikost tohoto rozdílu. 
Označíme jako d přírůstek, který přičteme ke každému pozorovanému času přežití ze skupiny 
pacientů operovaných otevřenou metodou a vypočítáme na nových časech přežití znovu dolní 
a horní pravděpodobnost pro jev O246 + d < L290. Rozdíl v časech přežití je potom dán maximální 
velikostí přírůstku d, pro který je stále splněna podmínka (4.29), a sice P(O246 + d < L290) > 0,5. 
Výsledky analýzy jsou uvedeny na obrázku 7.4 a v tabulce 7.4. Na obrázku 7.4 je dolní 
pravděpodobnost pro jev O246 + d < L290 reprezentována červenou čarou, zatímco horní 
pravděpodobnost pro tentýž jev modrou čarou. Pro přehlednost je do obrázku přidána také 
referenční hladina rozhodovacího procesu, hodnota pravděpodobnosti 0,5, která je označena 
zelenou čárkovanou čarou. 
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Obrázek 7.4 Analýza dolních a horních pravděpodobností jevu O246 + d < L290 

 
Z obrázku 7.4 vyplývá, že dolní pravděpodobnost jevu O246 + d < L290 překračuje hodnotu 

rozhodovací hranice značící výrazný rozdíl 0,5 kolem hodnoty přírůstku dvaceti dnů. Seřazením 
hodnot do tabulky 7.4 zjistíme, že maximální možný přírůstek, který stále splňuje podmínku 
(4.29) je d = 17. Pokud tedy navýšíme čas přežití každého pacienta operovaného otevřenou 
metodou o 17 dnů, přestává být rozdíl mezi časy přežití jednotlivých skupin významný. Možná se 
tato hodnota zdá být malá, musíme si ale uvědomit, že je přičtena každému z 245 pacientů 
a v souhrnu proto způsobí významný rozdíl v rozhodování. 

S nalezením maximálního možného rozdílu ve dnech přežití pomocí NPI přístupu vyvstává 
zajímavá otázka, a sice jak by na stejné navyšování časů přežití u pacientů operovaných 
otevřenou metodou reagoval standardní log-rank test. Na obrázku 7.5 jsou proto vykresleny p-
hodnoty log-rank testu opět v závislosti na zvyšujícím se přírůstku d přičítaném k časům přežití 
pacientů operovaných otevřenou metodou. 

 

 
Obrázek 7.5 Analýza p-hodnot log-rank testu porovnávajícího skupiny pacientů s přírůstkem d 

 
Pro přehlednost jsou do obrázku 7.5 přidány hladiny významnosti v tradičních rozhodovacích 

hodnotách 0,01, 0,05 a 0,1, označené popořadě zelenou, modrou a černou čárkovanou čarou. 
Z obrázku je patrné, že hodnota přírůstku 17 dnů, která byla označena pomocí NPI přístupu jako 
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maximální možná, není log-rank testem považována za tak vysokou, aby došlo ke zvýšení p-
hodnoty nad tradiční rozhodovací hladinu 0,05. Ze seřazených hodnot v tabulce 7.4 je patrné, že 
blízký přírůstek 17 dnům u NPI přístupu je u log-rank testu přírůstek d = 18 dnů jako maximální 
možný, pokud bychom se rozhodovali na hladině významnosti 0,01 (což je právě v medicínských 
aplikacích běžné). Jestliže by byla zachována hladina významnosti 0,05, je maximálním možným 
přírůstkem d = 23 dnů.  
 
Tabulka 7.4 Analýza rozdílů v časech přežití pacientů pomocí přírůstků d vyhodnocená pomocí NPI 
přístupu a p-hodnot standardního log-rank testu 

Přírůstek P(O246 + d < L290) p-hodnota 
0 0,534 < 0,001 
1 0,534 < 0,001 
2 0,533 < 0,001 
3 0,532 < 0,001 
4 0,531 0,001 
5 0,530 0,001 
6 0,528 0,001 
7 0,526 0,001 
8 0,524 0,001 
9 0,522 0,001 

10 0,520 0,001 
11 0,519 0,002 
12 0,516 0,002 
13 0,514 0,003 
14 0,512 0,003 
15 0,509 0,004 
16 0,506 0,005 
17 0,503 0,007 
18 0,500 0,009 
19 0,497 0,012 
20 0,493 0,016 
21 0,490 0,021 
22 0,486 0,029 
23 0,483 0,038 
24 0,478 0,051 

 
NPI přístup se tak zdá být v rozhodování poněkud přísnější než log-rank test a tím pádem 

i vhodnější v medicínských aplikacích. Na druhou stranu musíme být ale opatrní 
v zevšeobecňování vztahu mezi oběma rozhodovacími metodami, protože se stále jedná 
o otevřený problém, u kterého je nutný další výzkum. 

7.1.3 POROVNÁNÍ LAPAROSKOPICKÉ A OTEVŘENÉ METODY U PACIENTŮ S OPERACÍ 

REKTA 

V této kapitole byla vyhodnocena separátně data 342 pacientů s provedenou operací rekta 
za účelem provedení statistické výpovědi o porovnání dvou základních typů operací, otevřené 
a laparoskopické, a to opět pomocí klasického neparametrického přístupu založeného na log-rank 
testu (4.12) a moderního neparametrického prediktivního porovnání dvou skupin pacientů ve 
smyslu dolní a horní pravděpodobnosti pro jev, že následující pacient ze skupiny operované 
jednou metodou bude mít čas přežití menší než následující pacient ze skupiny operované druhou 
metodou (4.27), (4.28). 
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7.1.3.1 POROVNÁNÍ KLASICKÝM PŘÍSTUPEM 

Kaplan-Meierovy odhady funkce přežití (4.1), spolu s 90% spolehlivostními pásmy (4.5), 
sestavenými zvlášť pro skupinu pacientů operovaných laparoskopickou metodou (popořadě 
tmavě a světle modré čáry) a otevřenou metodou (popořadě červené a oranžové čáry), jsou 
vyobrazeny na obrázku 7.6. Z obrázku vidíme, že odhad funkce přežití pro skupinu pacientů 
operovaných laparoskopickou metodou leží, kromě malého časového období, kdy se obě křivky 
překrývají, téměř po celou dobu sledování pacientů pod odhadem funkce přežití skupiny pacientů 
operovaných otevřenou metodou. To je po výsledcích kapitoly 7.1.2 poměrně zajímavé zjištění, 
které je doplněno v tabulce 7.5 hodnotami mediánů časů přežití pro jednotlivé skupiny spolu 
s jejich 95% spolehlivostními intervaly. Je zde tedy patrný rozdíl, i když ne natolik výrazný, jako 
v kapitole 7.1.2, v časech přežití pacientů v jednotlivých skupinách a to ve prospěch skupiny 
pacientů operovaných otevřenou metodou. 
 
Tabulka 7.5 Mediány doby přežití, spolu s 95% spolehlivostními intervaly pro jednotlivé druhy 
chirurgických metod 

Chirurgická metoda Medián doby přežití [dny] 95% SI 
Laparoskopická  1588 (1270; 3316) 
Otevřená 1419 (1044; 1822) 

 
 

 
Obrázek 7.6 Kaplan-Meierovy odhady funkce přežití zvlášť pro skupiny pacientů s operací rekta 
operovaných různými chirurgickými postupy, včetně 90% spolehlivostních pásem 

 
Porovnání přežití pacientů po operaci rakoviny rekta dvěma různými chirurgickými metodami 
bylo provedeno pomocí log-rank testu (4.12), kde 

H0: funkce přežití jsou v obou skupinách stejné, 
HA: 0H . 

Testová statistika Q = 0,8 má za předpokladu platnosti nulové hypotézy χ2 rozdělení s jedním 
stupněm volnosti, p-hodnota = P(χ2(1) ≥ 0,8) = 0,371. Na hladině významnosti 5 %, tedy 
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nezamítáme nulovou hypotézu a s 95% pravděpodobností můžeme tvrdit, že mezi časem přežití 
pacientů po jednotlivých typech chirurgických operací neexistuje statisticky významný rozdíl. 

7.1.3.2 POROVNÁNÍ MODERNÍM PŘÍSTUPEM 

Na stejných datech jako v kapitole 7.1.3.1 byly vypočítány dolní (4.25) a horní (4.26) funkce 
přežití založené na NPI přístupu a zobrazeny na obrázku 7.7. 

 

 
Obrázek 7.7 Dolní a horní funkce přežití založené na NPI přístupu pro skupiny pacientů s operací 
rekta operovaných různými chirurgickými postupy 
 
Opět jsou různé barvy přiřazeny různých operačním metodám, oranžová barva označuje dolní 
funkci přežití pro pacienty operovanými laparoskopickou metodou, červená barva značí horní 
funkci přežití pro tutéž skupinu pacientů, světle a tmavě modrou barvou jsou označeny popořadě 
dolní a horní funkce přežití pro skupinu pacientů operovaných otevřenou metodou. 

Jestliže označíme popořadě čas přežití dvou následujících pacientů operovaných 
laparoskopickou a otevřenou metodou jako L205 a O139, můžeme provést porovnání časů přežití 
jednotlivých skupin vypočítáním dolní (4.27) a horní (4.28) pravděpodobnosti pro jev L290 < O246 

a O246 < L290:  
 

( ) 403.0205139 =< LOP  a ( ) 548.0205139 =< LOP , 

( ) 452.0139205 =< OLP  a ( ) 597.0139205 =< OLP . 

 
Protože ani jedna z dolních pravděpodobností není vyšší než rozhodovací hranice 0,5, 

můžeme tvrdit, že NPI přístup nepoukazuje na výrazný rozdíl v časech přežití mezi jednotlivými 
skupinami. V rozhodovacím procesu tak dostáváme stejné výsledky jako v kapitole 7.1.3.1. 
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7.2 ANALÝZA DAT PACIENTŮ S OPERACÍ TLUSTÉHO STŘEVA 

Z velkého množství doplňkových proměnných, které byly u každého pacienta obsaženy 
v původně předaných datových souborech, bylo MUDr. Lubomírem Martínkem, Ph.D. vybráno 
k vyhodnocení vlivu na čas přežití pacientů jedenáct vysvětlujících proměnných. Jedná se 
o proměnné: stádium rakoviny, věk, BMI (body mass index), pohlaví, diagnóza – umístění nádoru 
v tlustém střevě, ASA – celkový indikátor stavu pacienta, konverze – indikátor průběhu operace, 
cíl léčby, krevní ztráta v průběhu operace, grading – stupeň diferencovanosti nádoru a podíl počtu 
pozitivních uzlin vzhledem k počtu testovaných uzlin. Proměnná konverze v podstatě supluje 
proměnou typ operace z předchozí kapitoly 7.1. Zde je kromě laparoskopické a otevřené metody 
přidána další varianta – konverze, která označuje přechod v průběhu operace z laparoskopické na 
otevřenou metodu. V předchozí kapitole byli všichni pacienti s konverzí zařazeni do 
laparoskopické skupiny, protože to byla metoda, kterou měli být původně operováni. 

K vyhodnocení vlivu těchto proměnných, včetně jejich vzájemných interakcí, byly použity 
metody tradiční neparametrické analýzy přežití (kapitola 7.2.1), Coxův PH model (kapitola 7.2.2) 
a Weibullův model (kapitola 7.2.3). 

7.2.1 NEPARAMETRICKÁ ANALÝZA DAT PACIENTŮ S OPERACÍ TLUSTÉHO STŘEVA 

Souhrnný popis kategoriálních proměnných, které byly vybrány k další analýze, je uveden 
v tabulce 7.6.  

 
Tabulka 7.6 Popis kategoriálních proměnných u pacientů s operací tlustého střeva 

Název 
proměnné Popis proměnné Varianty 

Počet 
úmrtí 

ve 
skupině 

Počet 
pacientů ve 

skupině 

stadium stádium rakoviny 

1 = malý karcinom, bez metastáz 
2 = větší karcinom, nevelké poškození 
uzlin 
3 = rozsáhlý karcinom, rozsáhlé 
poškození uzlin 
4 = vzdálené metastázy 

  22 
  60 

 
 72 

 
124 

  79 
149 

 
127 

 
139 

pohlavi pohlaví pacienta 
1 = ženy 
2 = muži 

121 
185 

212 
312 

asa 

anesteziologický 
indikátor 
fyzického 
stavu pacienta 

1 = zdravý pacient bez onemocnění 
2 = pacient s lehkým onemocněním 
3 = pacient se závažným onemocněním 
4 = pacient s těžkým onemocněním 

  20 
128 
140 
  18 

  46 
237 
214 
 27 

konverze typ operace 
1 = otevřený 
2 = laparoskopický  
3 = konverze 

160 
132 
  14 

237 
264 
  23 

cil typ péče 
k = kurativní 
p = paliativní  

152 
154 

354 
170 

grading 

stupeň 
diferencovanosti 
karcinomu 

1 = dobře diferencovaný karcinom 
2 = středně diferencovaný karcinom 
3 = málo diferencovaný karcinom 

103 
143 
  33 

176 
272 
  45 

 
Prvním krokem vyhodnocení vlivu dalších proměnných na čas přežití pacientů bylo 

provedení neparametrické analýzy kategoriálních proměnných z tabulky 7.6, zahrnující Kaplan-
Meierovy odhady funkcí přežití (4.1) a testování rozdílnosti časů přežití v jednotlivých skupinách 
pomocí log-rank testu (4.12), popř.(4.15). 
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7.2.1.1 ANALÝZA PROMĚNNÉ STADIUM  U PACIENTŮ S OPERACÍ TLUSTÉHO STŘEVA 

Na obrázku 7.8 je zobrazen graf Kaplan-Meierových odhadů funkce přežití (4.1) 
jednotlivých variant první testované proměnné – stadium. Spolehlivostní pásma byla z důvodu 
přehlednosti při vykreslení vynechána. Z grafu jsou jasně patrné rozdíly v časech přežití mezi 
jednotlivými variantami proměnné, které jsou dále potvrzeny hodnotami mediánů časů přežití 
uvedených v tabulce 7.7. 

Poznámka: V následujícím textu platí, že pokud medián (popř. hranice intervalu spolehlivosti 
mediánu) není určen, pohybuje se příslušný odhad funkce přežití (popř. spolehlivostní pásmo) 
v celém definičním oboru nad hodnotou 0,5 odhadované pravděpodobnosti přežití. 

 

 
Obrázek 7.8 Kaplan-Meierovy odhady funkce přežití jednotlivých variant proměnné stadium pro 
pacienty s operací tlustého střeva 
 
Tabulka 7.7 Mediány doby přežití, spolu s 95% spolehlivostními intervaly, pro jednotlivé varianty 
proměnné stadium pro pacienty s operací tlustého střeva 

Varianta Medián času přežití [dny] 95% SI 
stadium = 1 3487 (3112; -) 
stadium = 2 - (2442; -) 
stadium = 3 1875 (1423; 2775) 
stadium = 4 435 (354; 585) 

 
Porovnání časů přežití pacientů u jednotlivých variant proměnné stadium je provedeno pomocí 
log-rank testu (4.15), kde 

H0: funkce přežití jsou ve všech skupinách stejné, (7.1) 
HA: 0H . 

Testová statistika Q = 245,0 má za předpokladu platnosti nulové hypotézy χ2 rozdělení se třemi 
stupni volnosti, p-hodnota = P(χ2(3) ≥ 245,0) < 0,001. S 99,9% pravděpodobností můžeme tvrdit, 
že mezi časem přežití pacientů existuje u jednotlivých variant proměnné stadium statisticky 
významný rozdíl. Výsledky vícenásobného porovnání, uvedené v tabulce 7.8, kde byly pomocí 
log-rank testu (4.12) testovány hypotézy 
 
 



VYHODNOCENÍ BIOMEDICÍNSKÝCH DAT 
 

57 
 

H0: funkce přežití jsou v obou skupinách stejné, (7.2) 
HA: 0H , 

ukazují, které varianty proměnné tento rozdíl způsobily. 
 

Tabulka 7.8 Výsledky vícenásobného porovnávání variant proměnné stadium pro pacienty s operací 
tlustého střeva 

Porovnávané varianty Hodnota testové statistiky Q p-hodnota log-rank testu 
stadium = 1 , stadium = 2     1,8   0,175 
stadium = 1 , stadium = 3   13,6 <0,001 
stadium = 1 , stadium = 4 110,0 <0,001 
stadium = 2 , stadium = 3     9,5   0,002 
stadium = 2 , stadium = 4 151,0 <0,001 
stadium = 3 , stadium = 4   76,8 <0,001 

 
Testová statistika Q má za předpokladu platnosti nulové hypotézy χ2 rozdělení s jedním stupněm 
volnosti. p-hodnoty log-rank testu indikují statisticky významný rozdíl na hladině významnosti 
5 % mezi všemi dvojicemi variant proměnné stadium, kromě dvojice stadium = 1, stadium = 2. 

7.2.1.2 ANALÝZA PROMĚNNÉ POHLAVI U PACIENTŮ S OPERACÍ TLUSTÉHO STŘEVA 

Další testovanou proměnnou je proměnná pohlavi. Kaplan-Meierovy odhady funkce přežití 
(4.1), spolu s 95% spolehlivostními pásmy (4.5) jsou pro obě varianty proměnné vykresleny 
v grafu na obrázku 7.9. Mediány časů přežití jsou uvedeny v tabulce 7.9. Odhady funkcí přežití se 
pro jednotlivé varianty až do času přežití zhruba 2000 dnů v podstatě překrývají a i po překročení 
této hodnoty je jejich rozdíl jen velmi malý. 
 

 
Obrázek 7.9 Kaplan-Meierovy odhady funkce přežití, spolu s 95% spolehlivostními pásmy pro 
jednotlivé varianty proměnné pohlavi pacientů s operací tlustého střeva 
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Tabulka 7.9 Mediány doby přežití, spolu s 95% spolehlivostními intervaly pro jednotlivé varianty 
proměnné pohlavi pacientů s operací tlustého střeva 

Varianta Medián času přežití [dny] 95% SI 
pohlavi = 1 1619 (1284; 2556) 
pohlavi = 2 1707 (1419; 2021) 

Porovnání časů přežití pacientů různých pohlaví je provedeno pomocí log-rank testu (4.15), 
s hypotézami (7.2). Testová statistika Q = 0,1 má za předpokladu platnosti nulové hypotézy χ2 
rozdělení s jedním stupněm volnosti a p-hodnotu = P(χ2(1) ≥ 0,1) = 0,722. 

S 95% pravděpodobností mezi pohlavími v časech přežití neexistuje statisticky významný 
rozdíl. 

7.2.1.3 ANALÝZA PROMĚNNÉ ASA U PACIENTŮ S OPERACÍ TLUSTÉHO STŘEVA 

Třetí proměnnou, u které je analyzován vliv na čas přežití pacientů, je proměnná asa. 
Kaplan-Meierovy odhady funkce přežití (4.1) jednotlivých variant proměnné jsou pro přehlednost 
vykresleny opět bez spolehlivostních pásem (obrázek 7.10). Tabulka 7.10 uvádí příslušné 
mediány časů přežití.  
 

 
Obrázek 7.10 Kaplan-Meierovy odhady funkce přežití pro jednotlivé varianty proměnné asa 
pacientů s operací tlustého střeva 
 
Tabulka 7.10 Mediány doby přežití, spolu s 95% spolehlivostními intervaly pro jednotlivé varianty 
proměnné asa pacientů s operací tlustého střeva 

Varianta Medián času přežití [dny] 95% SI 
asa = 1 - (1469; -) 
asa = 2 1933 (1423; 2953) 
asa = 3 1439 (1071; 1732) 
asa = 4 1180 (409; -) 

 
Z grafu i z tabulky jsou patrné rozdíly v časech přežití, jejich statistická významnost je otestována 
pomocí log-rank testu (4.15) s hypotézami (7.1). Testová statistika Q = 11,0 má za předpokladu 
platnosti nulové hypotézy χ2 rozdělení se třemi stupni volnosti. p-hodnota = P(χ2(3) ≥ 11,0) = 
0,012. S 95% pravděpodobností existuje mezi časem přežití pacientů u jednotlivých variant 
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proměnné asa statisticky významný rozdíl. Výsledky vícenásobného porovnání pomocí log-rank 
testu (4.12), kdy byly testovány hypotézy (7.2), jsou uvedeny v tabulce 7.11. 
 
Tabulka 7.11 Výsledky vícenásobného porovnávání variant proměnné asa pro pacienty s operací 
tlustého střeva 

Porovnávané varianty Hodnota testové statistiky Q p-hodnota log-rank testu 
asa = 1 , asa = 2 1,6 0,213 
asa = 1 , asa = 3 6,0 0,014 
asa = 1 , asa = 4 5,3 0,021 
asa = 2 , asa = 3 5,0 0,026 
asa = 2 , asa = 4 3,3 0,069 
asa = 3 , asa = 4 0,7 0,417 

 
Testová statistika Q má za předpokladu platnosti nulové hypotézy χ2 rozdělení s jedním stupněm 
volnosti. p-hodnoty log-rank testu poukazují na statisticky významný rozdíl na 5% hladině 
významnosti mezi dvojicemi variant asa = 1, asa = 3; asa = 1, asa = 4 a asa = 2 , asa = 3. Mezi 
variantami asa = 2, asa = 4, nebyl indikován statisticky významný rozdíl. To může být způsobeno 
menším počtem pacientů přiřazených k variantě asa = 4. 

7.2.1.4 ANALÝZA PROMĚNNÉ KONVERZE U PACIENTŮ S OPERACÍ TLUSTÉHO STŘEVA 

Na obrázku 7.11 jsou, spolu s 95% spolehlivostními pásmy (4.5), vykresleny Kaplan-
Meierovy odhady funkce přežití (4.1) čtvrté proměnné u které je testován vliv na čas přežití 
pacientů – konverze. Příslušné mediány jsou uvedeny v tabulce 7.12. Uvedené hodnoty naznačují 
delší časy přežití pro variantu konverze = 2 (laparoskopická metoda) a poněkud znevýhodňuje 
variantu konverze = 3 (konverze z laparoskopické na otevřenou metodu v průběhu operace) oproti 
variantě konverze = 2.  

 
Tabulka 7.12 Mediány doby přežití, spolu s 95% spolehlivostními intervaly pro jednotlivé varianty 
proměnné konverze pacientů s operací tlustého střeva 

Varianta Medián času přežití [dny] 95% SI 
konverze = 1 1323 (1067; 1600) 
konverze = 2 2056 (1732; 3487) 
konverze = 3 1397 (724; -) 

 
Statistická významnost v rozdílnosti časech přežití pacientů je testována log-rank testem (4.12) 
s hypotézou (7.1), hodnotou testové statistiky Q = 13,3 a p-hodnotou = P(χ2(2) ≥ 13,3) = 0,001. 
Na hladině významnosti 1 % je proto hypotéza o shodě funkcí přežití zamítnuta a provedeno 
vícenásobné porovnání (tabulka 7.13). 
 
Tabulka 7.13 Výsledky vícenásobného porovnávání variant proměnné konverze pro pacienty 
s operací tlustého střeva 

Porovnávané varianty Hodnota testové statistiky Q p-hodnota log-rank testu 
konverze = 1 , konverze = 2 12,9 <0,001 
konverze = 1 , konverze = 3 <0,1   0,973 
konverze = 2 , konverze = 3   2,0   0,155 

 
Statisticky významný rozdíl je na 5% hladině významnosti indikován p-hodnotou log-rank testu 
pouze mezi dvojicemi variant konverze = 1, konverze = 2, což odpovídá výsledkům kapitoly 
7.1.2.1. Zároveň je z tabulky patrné, že přítomnost změny typu chirurgické metody nevykazuje 
statisticky významné rozdíly v časech přežití pacientů při srovnání s ostatními metodami. 
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Obrázek 7.11 Kaplan-Meierovy odhady funkce přežití pro jednotlivé varianty proměnné konverze 
pacientů s operací tlustého střeva 

7.2.1.5 ANALÝZA PROMĚNNÉ CIL U PACIENTŮ S OPERACÍ TLUSTÉHO STŘEVA 

Graf na obrázku 7.12 zobrazuje Kaplan-Meierovy odhady funkce přežití (4.1), spolu s 95% 
spolehlivostními pásmy (4.5) pro obě varianty proměnné cil. Mediány časů přežití jsou uvedeny 
v tabulce 7.14. Statisticky významné rozdíly v časech přežití jsou potvrzeny také výsledky log-
rank testu (4.12), s hypotézami (7.2). Testová statistika Q = 270 má za předpokladu platnosti 
nulové hypotézy χ2 rozdělení s jedním stupněm volnosti, p-hodnota = P(χ2(1) ≥ 270) < 0,001. 
S 99,9% pravděpodobností lze tvrdit, že cíl léčby ovlivňuje čas přežití pacientů. 

 
Tabulka 7.14 Mediány doby přežití, spolu s 95% spolehlivostními intervaly pro jednotlivé varianty 
proměnné cil pacientů s operací tlustého střeva 

Varianta Medián času přežití [dny] 95% SI 
cil = k 3100 (2462; - ) 
cil = p   398 (331; 503) 
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Obrázek 7.12 Kaplan-Meierovy odhady funkce přežití, spolu s 95% spolehlivostními pásmy pro 
jednotlivé varianty proměnné cil pacientů s operací tlustého střeva 
 

7.2.1.6 ANALÝZA PROMĚNNÉ GRADING U PACIENTŮ S OPERACÍ TLUSTÉHO STŘEVA 

Na obrázku 7.13 jsou, spolu s 95% spolehlivostními pásmy (4.5), vykresleny Kaplan-
Meierovy odhady funkce přežití (4.1) pro další testovanou proměnnou – grading. Tabulka 7.15 
obsahuje příslušné mediány doby přežití pro jednotlivé varianty této proměnné. 

 
Tabulka 7.15 Mediány doby přežití, spolu s 95% spolehlivostními intervaly pro jednotlivé varianty 
proměnné grading pacientů s operací tlustého střeva 

Varianta Medián času přežití [dny] 95% SI 
grading = 1 1933 (1492; 2665) 
grading = 2 1850 (1497; 2658) 
grading = 3 1165 (499; 2027) 

 
Výsledky log-rank testu (4.12) s hypotézou (7.1), kde je hodnota testové statistiky Q = 6,9 a p-
hodnota = P(χ2(2) ≥ 6,9) = 0,031, ukazují na hladině významnosti 5 % na statisticky významný 
rozdíl v časech přežití pacientů s různou hodnotou proměnné grading. Výsledky vícenásobného 
porovnávání jednotlivých variant (tabulka 7.16) ukazují na hladině významnosti 0,05 na 
statisticky významný rozdíl v časech přežití mezi dvojicemi variant grading = 1, grading = 3 
a grading 2, grading =3. Varianty grading = 1 a grading = 2 jsou log-rank testem z hlediska času 
přežití pacientů hodnoceny jako rovnocenné. 
 
Tabulka 7.16 Výsledky vícenásobného porovnávání variant proměnné grading pro pacienty s operací 
tlustého střeva 

Porovnávané varianty Hodnota testové statistiky Q p-hodnota log-rank testu 
grading = 1 , grading = 2 0,1 0,727 
grading = 1 , grading = 3 7,2 0,007 
grading = 2 , grading = 3 5,6 0,018 
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Obrázek 7.13 Kaplan-Meierovy odhady funkce přežití pro jednotlivé varianty proměnné grading 
pacientů s operací tlustého střeva 

7.2.1.7 ANALÝZA SPOJITÝCH PROMĚNNÝCH U PACIENTŮ S OPERACÍ TLUSTÉHO STŘEVA 

Souhrnný popis spojitých proměnných, které byly vybrány k další analýze, je uveden 
v tabulce 7.17. U těchto proměnných nebyl vyhodnocen vliv na čas přežití pacientů pomocí 
neparametrické analýzy. Ta by mohla být provedena až po roztřídění spojité proměnné do 
kategorií, čímž by mohlo dojít ke zkreslení výsledků log-rank testu. 
 
Tabulka 7.17 Popis spojitých proměnných u pacientů s operací tlustého střeva 

Název 
proměnné Popis proměnné Intervaly 

Počet 
úmrtí ve 
skupině 

Počet 
pacientů ve 

skupině 

diagnoza umístění karcinomu 

(18,0; 18,2] 
(18,2; 18,5] 
(18,5; 18,7] 
(18,7; 19,0] 

 74 
 90 
105 
 37 

138 
133 
195 
 58 

vek 
věk pacienta při přijetí k léčbě 
[roky] 

(26; 60] 
(60; 67] 
(67; 75] 
(75; 97] 

 77 
 64 
 83 
 82 

147 
125 
134 
118 

bmi Body Mass Index pacienta [kg/m2] 

(15,4; 23,7] 
(23,7; 26,2] 
(26,2; 29,6] 
(29,6; 45,7] 

 86 
 83 
 65 
 71 

132 
134 
126 
131 

ztrata krevní ztráta v průběhu operace [ml] 
(0; 1] 

(1; 200] 
(200; 2000] 

164 
 76 
 66 

274 
146 
104 

uzliny podíl pozitivních uzlin [%] 
(0; 1] 

(1; 25] 
(25; 100] 

 97 
 47 
 57 

248 
 79 
 75 
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7.2.2 COXŮV PROPORCIONÁLNÍ HAZARDNÍ MODEL 

V předchozí kapitole byl analyzován vliv na čas přežití pacientů každé kategoriální 
proměnné zvlášť. Z nich byly proměnné stadium, asa, konverze, cil a grading vyhodnoceny jako 
statisticky významně ovlivňující čas přežití pacientů. V této kapitole byla provedena analýza 
spojitých proměnných. Cílem bylo sestavení Coxova proporciálního hazardního modelu (Coxův 
PH model), který dokáže vyhodnotit vliv všech analyzovaných proměnných současně, a to včetně 
jejich interakcí. 

Pro sestavení Coxova PH modelu byla vybrána metoda smysluplného výběru kovariát, 
popsaná v kapitole 5.3 a Breslowova aproximace parciální věrohodnostní funkce (5.20).  

7.2.2.1 VÝBĚR KOVARIÁT COXOVA PROPORCIÁLNÍHO HAZARDNÍHO MODELU  

Prvním krokem metody smysluplného výběru kovariát je výběr proměnných, které vstoupí 
do prvního vícerozměrného modelu. Tyto proměnné jsou vybrány na základě jednorozměrných 
Coxových PH modelů, kdy je statistická významnost jejich přítomnosti v modelu posouzena 
pomocí testu parciálním věrohodnostním poměrem (5.22). Proměnné statisticky významné 
alespoň na 20% hladině významnosti jsou poté zařazeny do prvního vícerozměrného modelu. 
V tabulce 7.18 jsou shrnuty p-hodnoty testu parciálním věrohodnostním poměrem jednotlivých 
jednorozměrných Coxových PH modelů tvořených kategoriálními proměnnými z tabulky 7.6. Pro 
porovnání jsou spolu s nimi v tabulce zobrazeny také p-hodnoty log-rank testu vypočítané 
v předchozí kapitole. Mezi výsledky obou metod dochází k úzké shodě, protože skórový test, 
který se v případě testování statistické významnosti proměnné v Coxově PH modelu chová stejně 
jako test parciálním věrohodnostním poměrem, je pro kategoriální proměnné ekvivalentní log-
rank testu.  

 
Tabulka 7.18 Výsledné p-hodnoty testu parciálním věrohodnostním poměrem (test PVP) pro 
jednotlivé jednorozměrné Coxovy PH modely kategoriálních proměnných a p-hodnoty příslušných 
log-rank testů u pacientů s operací tlustého střeva 

Proměnná 
p-hodnota 

log-rank testu 
p-hodnota 
testu PVP 

stadium <0,001   0,001 
asa    0,012   0,011 
konverze    0,001   0,001 
cil <0,001 <0,001 
pohlavi    0,722   0,722 
grading    0,031   0,048 

 
Tabulka 7.19 obsahuje souhrnné p-hodnoty Waldova testu (5.23) a p-hodnoty testů parciálním 
věrohodnostním poměrem (5.22) jednotlivých jednorozměrných Coxových PH modelů tvořených 
spojitými proměnnými z tabulky 7.17. Výsledné p-hodnoty obou testů vedou ke stejným 
závěrům.  
 
Tabulka 7.19 Výsledné p-hodnoty Waldova testu a testu parciálním věrohodnostním poměrem (test 
PVP) pro jednotlivé jednorozměrné Coxovy PH modely spojitých proměnných u pacientů s operací 
tlustého střeva 

Proměnná 
p-hodnota 
Waldova testu 

p-hodnota 
testu PVP 

diagnoza   0,747  0,747 
vek <0,001 <0,001 
bmi   0,007   0,006 
ztrata   0,150   0,171 
uzliny <0,001 <0,001 
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První vícerozměrný model, označený jako Model 1, uvedený v tabulce 7.20, tvoří všechny 
proměnné s výslednou p-hodnotou testu parciálním věrohodnostním poměrem v tabulkách 7.18 
a 7.19 nižší než 0,2. To jsou všechny výše uvedené proměnné kromě proměnných pohlavi 
a diagnoza. Sestavením Modelu 1 končí první krok vývoje Coxova PH modelu. 

 
Tabulka 7.20 Model 1 – Odhadované koeficienty modelu, standardní chyba (SE) a 95% intervaly 
spolehlivosti (95% SI), hodnoty z-souřadnice a p-hodnoty Waldova testu 

Proměnná Koeficient 
i
β̂  SE 95% SI 95% SI z p-hodnota 

vek  0,027 0,009  0,010 0,044  3,134 0,002 
bmi -0,013 0,017 -0,047 0,021 -0,782 0,434 
uzliny  0,014 0,003  0,008 0,020  4,333 0,000 
ztrata  0,000 0,000  0,000 0,001  1,058 0,290 
asa = 2  0,186 0,341 -0,483 0,855  0,545 0,586 
asa = 3  0,547 0,357 -0,152 1,246  1,535 0,125 
asa = 4  0,852 0,458 -0,045 1,749  1,862 0,063 
stadium = 2  0,317 0,261 -0,194 0,828  1,215 0,224 
stadium = 3  0,514 0,277 -0,028 1,056  1,859 0,063 
stadium = 4  2,343 0,981  0,420 4,267  2,388 0,017 
grading = 2 -0,295 0,164 -0,617 0,027 -1,798 0,072 
grading = 3  0,369 0,253 -0,126 0,865  1,460 0,144 
konverze = 2  0,034 0,154 -0,268 0,336  0,219 0,826 
konverze = 3  0,497 0,340 -0,170 1,164  1,461 0,144 
cil = p -0,441 0,947 -2,298 1,416 -0,465 0,642 
lp(Model 1) -1030,336      

 
Následuje redukce Modelu 1, podle kroků dva a tři metody smysluplného výběru kovariát. 
Z tabulky 7.20 je patrné, že proměnná cil má nejvyšší p-hodnotu Waldova testu (5.23) nad 
hladinou významnosti 0,05. Je proto jako první z modelu vyřazena. Tím vznikne Model 2, který 
je uveden v tabulce 7.22. Vliv, který mělo odebrání proměnné cil na změnu modelu je 
vyhodnocen pomocí posouzení velikosti změny odhadů koeficientů ostatních proměnných a p-
hodnoty testu parciálním věrohodnostním poměrem porovnávající nově vytvořený Model 2 se 
základním Modelem 1. Testová statistika porovnávající Model 1 s Modelem 2 (5.22) 

 
G = 2·(lp(Model 1) - lp (Model 2)) = 2·(-1030,336 - (-1030,458)) = 2·0,122 = 0,244, 

 

má s H0: cil
β̂  = 0, χ2 rozdělení s jedním stupněm volnosti a p-hodnotu = P(χ2(1) ≥  0,244) = 0,621 

a kde lp(·) značí logaritmus parciální věrohodnostní funkce modelu vyhodnocený s odhady 

koeficientů 
i
β̂ . S 95% pravděpodobností můžeme proměnnou cil z modelu vynechat, pokud tím 

nebudou způsobeny procentuální změny v odhadnutých koeficientech zbylých proměnných větší 
než 20 %. Procentuální změny odhadnutých koeficientů jsou uvedeny v tabulce 7.21.  

K největší změně došlo u varianty proměnné stadium = 4. Tato jako jediná mírně překračuje 
experimentálně doporučenou hranici 20 %. Protože se však jedná pouze o jednu hodnotu 
koeficientu ze tří variant dané proměnné, kdy jsou změny hodnot koeficientů ostatních variant 
velmi malé (< ±1 %), nepovažujeme proměnnou cil za výrazně ovlivňující zbylé proměnné. Tato 
úvaha, spolu s p-hodnotou testu parciálním věrohodnostním poměrem vede k redukci Modelu 1 
o proměnnou cil. Dalším krokem redukce proměnných tedy bude analýza p-hodnot Waldova testu 
Modelu 2 z tabulky 7.22. 



VYHODNOCENÍ BIOMEDICÍNSKÝCH DAT 
 

65 
 

Tabulka 7.21 Procentuální změny odhadovaných koeficientů po vynechání proměnné cil z Modelu 1 
Proměnná změna koeficientu [%] 
vek    0,295 
bmi    3,762 
uzliny   -0,141 
ztrata   -0,281 
asa = 2    0,567 
asa = 3    0,432 
asa = 4    3,731 
stadium = 2    0,137 
stadium = 3   -0,866 
stadium = 4  22,800 
grading = 2   -1,623 
grading = 3   -0,801 
konverze = 2   -1,520 
konverze = 3   -0,657 

 
Tabulka 7.22 Model 2 – Odhadované koeficienty modelu, standardní chyba (SE) a 95% intervaly 
spolehlivosti (95% SI), hodnoty z-souřadnice a p-hodnoty Waldova testu 

Proměnná Koeficient 
i
β̂  SE 95% SI 95% SI z p - hodnota 

vek  0,027 0,009  0,010 0,044  3,121 0,002 
bmi -0,013 0,017 -0,047 0,021 -0,755 0,450 
uzliny  0,014 0,003  0,008 0,020  4,333 0,000 
ztrata  0,000 0,000  0,000 0,001  1,060 0,289 
asa = 2  0,185 0,341 -0,484 0,854  0,542 0,588 
asa = 3  0,545 0,357 -0,154 1,244  1,528 0,127 
asa = 4  0,822 0,454 -0,069 1,712  1,808 0,071 
stadium = 2  0,316 0,260 -0,194 0,827  1,215 0,225 
stadium = 3  0,518 0,276 -0,023 1,060  1,877 0,061 
stadium = 4  1,908 0,284  1,352 2,465  6,723 0,000 
grading = 2 -0,300 0,164 -0,622 0,022 -1,830 0,067 
grading = 3  0,372 0,253 -0,123 0,868  1,472 0,141 
konverze = 2  0,034 0,154 -0,268 0,336  0,223 0,824 
konverze = 3  0,500 0,340 -0,167 1,168  1,470 0,142 
lp(Model 2) -1030,458      
 

Dalším proměnnou k vyloučení z modelu je proměnná konverze, která má pro hodnoty 
koeficientů obou variant p-hodnotu Waldova testu (5.23) větší než hladina významnosti 0,05. 
Vyloučením proměnné konverze z Modelu 2 je sestaven Model 3, uvedený v tabulce 7.24. Test 
parciálním věrohodnostním poměrem (5.22) porovnává Model 2 s Modelem 3 testovou statistikou 
 

G = 2·(lp (Model 2) - lp (Model 3)) =2·(-1030,458 - (-1031,412)) = 2·0,954 = 1,908 , 
 

která má za předpokladu platnosti H0: 32
ˆˆ

== =
konverzekonverze
ββ  = 0, χ2 rozdělení se dvěma stupni 

volnosti a p-hodnotu = P(χ2(2) ≥  1,908) = 0,385. Tzn. pokud proměnná konverze výrazně 
neovlivňuje velikost odhadovaných koeficientů ostatních proměnných, můžeme ji z Modelu 2 
vynechat. Toto je otestováno v tabulce 7.23. 
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Tabulka 7.23 Procentuální změny odhadovaných koeficientů po vynechání proměnné konverze 
z Modelu 2 

Proměnná změna koeficientu [%] 
vek    0,891 
bmi    3,925 
uzliny    0,137 
ztrata -12,697 
asa = 2   -2,227 
asa = 3   -0,542 
asa = 4   -0,413 
stadium = 2    6,538 
stadium = 3    1,618 
stadium = 4    1,839 
grading = 2    2,147 
grading = 3    3,683 

 
Všechny změny v odhadovaných koeficientech jsou menší než 20 %. S přihlédnutím k p-hodnotě 
testu parciálním věrohodnostním poměrem tak docházíme k závěru, že je možné proměnnou 
konverze z Modelu 2 vynechat a pokračovat dále s Modelem 3 z tabulky 7.24. 
 
Tabulka 7.24 Model 3 – Odhadované koeficienty modelu, standardní chyba (SE) a 95% intervaly 
spolehlivosti (95% SI), hodnoty z-souřadnice a p-hodnoty Waldova testu 

Proměnná Koeficient 
i
β̂  SE 95% SI 95% SI z p-hodnota 

vek  0,027 0,008  0,010 0,043  3,147 0,002 
bmi -0,013 0,017 -0,046 0,021 -0,728 0,467 
uzliny  0,014 0,003  0,008 0,020  4,353 0,000 
ztrata  0,000 0,000  0,000 0,001  1,285 0,199 
asa = 2  0,189 0,341 -0,480 0,858  0,554 0,579 
asa = 3  0,548 0,355 -0,149 1,245  1,541 0,123 
asa = 4  0,825 0,453 -0,063 1,713  1,820 0,069 
stadium = 2  0,297 0,259 -0,211 0,804  1,147 0,252 
stadium = 3  0,510 0,274 -0,027 1,048  1,861 0,063 
stadium = 4  1,874 0,279  1,328 2,420  6,723 0,000 
grading = 2 -0,294 0,163 -0,614 0,026 -1,800 0,072 
grading = 3  0,359 0,251 -0,133 0,851  1,431 0,152 
lp(Model 3) -1031,412      

 
Nejvyšší p-hodnotu Waldova testu má odhadovaný koeficient varianty proměnné asa = 2 (0,579). 
Odhadované koeficienty ostatních variant této proměnné mají p-hodnotu výrazně nižší, proto je 
proměnná asa ponechána do dalších redukčních kroků. Další proměnnou navrženou k vyřazení se 
tak stává proměnná s druhou nejvyšší p-hodnotu Waldova testu (5.23), proměnná bmi. Model 4, 
redukovaný o proměnnou bmi, který je uvedený v tabulce 7.26, je porovnán pomocí testu 
parciálním věrohodnostním poměrem (5.22) s Modelem 3. Testová statistika  

 
G = 2·(lp(Model 3) - lp(Model 4)) = 2·(-1031,412 - (-1031,680)) = 2·0,267 = 0,535 

 

má za předpokladu platnosti H0: bmi
β̂  = 0, χ2 rozdělení s jedním stupněm volnosti a p-hodnotu = 

P(χ2(2) ≥ 0,535) = 0,464. Jestliže vynechání proměnné bmi nezpůsobí výraznou změnu 
v hodnotách koeficientů ostatních proměnných, může být Model 3 o tuto proměnnou redukován. 
Procentuální změny odhadovaných koeficientů ostatních proměnných jsou uvedeny v tabulce 
7.25. K největší změně odhadovaného koeficientu (15,69 %) došlo u varianty asa = 2. Tato 
změna je stále pod doporučenou hranicí 20%, postupujeme tedy ve vývoji modelu dále 
a redukujeme Model 3 o proměnnou bmi na Model 4. 
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Tabulka 7.25 Procentuální změny odhadovaných koeficientů po vynechání proměnné bmi z Modelu 3 
Proměnná změna koeficientu [%] 
vek  -2,835 
uzliny   0,969 
ztrata  -1,588 
asa = 2 15,690 
asa = 3   9,222 
asa = 4   8,183 
stadium = 2  -3,708 
stadium = 3  -2,748 
stadium = 4  -0,965 
grading = 2   1,698 
grading = 3  -6,256 

 
Tabulka 7.26 Model 4 – Odhadované koeficienty modelu, standardní chyba (SE) a 95% intervaly 
spolehlivosti (95% SI), hodnoty z-souřadnice a p-hodnoty Waldova testu 

Proměnná Koeficient 
i
β̂  SE 95% SI 95% SI z p-hodnota 

vek  0,027 0,008 1,011  1,045  3,245 0,001 
uzliny  0,014 0,003 1,007  1,020  4,313 0,000 
ztrata  0,000 0,000 1,000  1,001  1,305 0,192 
asa = 2  0,164 0,340 0,605  2,292  0,481 0,630 
asa = 3  0,502 0,350 0,831  3,281  1,432 0,152 
asa = 4  0,763 0,446 0,895  5,135  1,711 0,087 
stadium = 2  0,308 0,258 0,820  2,259  1,193 0,233 
stadium = 3  0,525 0,274 0,989  2,889  1,918 0,055 
stadium = 4  1,892 0,277 3,851 11,427  6,819 0,000 
grading = 2 -0,289 0,163 0,544  1,031 -1,770 0,077 
grading = 3  0,383 0,249 0,901  2,387  1,540 0,124 
lp(Model 4) -1031,412      

 
Další proměnnou, o kterou bychom mohli model zredukovat, je proměnná ztrata s p-hodnotou 
Waldova testu (5.23) 0,192. Porovnáme tedy Model 4 s Modelem 5 bez proměnné ztrata, 
uvedeným v tabulce 7.28. Testová statistika testu parciálním věrohodnostním poměrem (5.22) 

 
G = 2·(lp(Model 4) - lp(Model 5)) = 2·(-1031,680 - (-1032,453)) = 2·0,773 = 1,546 

 

má za předpokladu platnosti H0: ztrata
β̂ = 0, χ2 rozdělení s jedním stupněm volnosti a p-hodnotu = 

P(χ2(2) ≥ 1,546) = 0,214. Nyní je potřeba opět otestovat změnu odhadovaných koeficientů 
proměnných zůstávajících v modelu po vynechání proměnné ztrata (tabulka 7.27). 

  
Tabulka 7.27 Procentuální změny odhadovaných koeficientů po vynechání proměnné ztrata 
z Modelu 4 

Proměnná změna koeficientu [%] 
vek   7,549 
uzliny  -0,289 
asa = 2 -16,619 
asa = 3  -4,922 
asa = 4  -4,648 
stadium = 2  -0,458 
stadium = 3  -1,723 
stadium = 4  -1,725 
grading = 2   7,395 
grading = 3   6,717 
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Největší procentuální změna odhadovaných koeficientů je menší než 20 %, proměnnou ztara 
z Modelu 4 vynecháme a dále pracujeme s Modelm 5, uvedeným v tabulce 7.28. 

 
Tabulka 7.28 Model 5 – Odhadované koeficienty modelu, standardní chyba (SE) a 95% intervaly 
spolehlivosti (95% SI), hodnoty z-souřadnice a p-hodnoty Waldova testu 

Proměnná Koeficient 
i
β̂  SE 95% SI 95% SI z p-hodnota 

vek  0,026 0,008  0,009 0,042  3,090 0,002 
uzliny  0,014 0,003  0,008 0,020  4,387 0,000 
asa = 2  0,196 0,338 -0,466 0,859  0,580 0,562 
asa = 3  0,528 0,349 -0,156 1,211  1,513 0,130 
asa = 4  0,800 0,444 -0,070 1,669  1,803 0,072 
stadium = 2  0,310 0,258 -0,197 0,816  1,198 0,231 
stadium = 3  0,534 0,273 -0,002 1,070  1,953 0,051 
stadium = 4  1,925 0,275  1,386 2,465  6,995 0,000 
grading = 2 -0,269 0,162 -0,587 0,049 -1,660 0,097 
grading = 3  0,359 0,248 -0,127 0,845  1,447 0,148 
lp(Model 5) -1032,453      

 
Následujícím krokem je přezkoumání vlivu proměnné asa. Kategoriální proměnné s více než 
dvěma variantami je vždy potřeba věnovat zvýšenou pozornost. Z p-hodnot Waldova testu (5.23) 
příslušných odhadovaným koeficientům jednotlivých variant totiž nemusí být celkový přínos 
proměnné v modelu zřejmý. Proto je třeba zaměřit se na výsledky testu parciálním 
věrohodnostním poměrem a na změnu odhadovaných koeficientů ostatních proměnných. Model 
6, který vznikl z Modelu 5 redukcí proměnné asa je uveden v tabulce 7.29. 

 
Tabulka 7.29 Model 6 – Odhadované koeficienty modelu, standardní chyba (SE) a 95% intervaly 
spolehlivosti (95% SI), hodnoty z-souřadnice a p-hodnoty Waldova testu 

Proměnná Koeficient 
i
β̂  SE 95% SI 95% SI z p-hodnota 

vek  0,033 0,008  0,019 0,048  4,427 0,000 
uzliny  0,014 0,003  0,008 0,020  4,567 0,000 
stadium = 2  0,301 0,258 -0,205 0,807  1,166 0,244 
stadium = 3  0,507 0,272 -0,026 1,040  1,866 0,062 
stadium = 4  1,831 0,273  1,297 2,366  6,717 0,000 
grading = 2 -0,288 0,161 -0,603 0,028 -1,789 0,074 
grading = 3  0,363 0,248 -0,122 0,848  1,466 0,143 
lp(Model 6) -1036,025      

 
Model 5 je s Modelem 6 porovnán pomocí testu parciálním věrohodnostním poměrem (5.22). 
Testová statistka 

 
G = 2·(lp(Model 5) - lp(Model 6))=2·(-1032,453 - (-1036,025)) = 2·3,572 = 7,144 

 

má za předpokladu platnosti H0: 432
ˆˆˆ

=== ==
asaasaasa
βββ  = 0, χ2 rozdělení se třemi stupni volnosti 

a p-hodnotu = P(χ2(3) ≥ 7,144) = 0,067. Zjistíme dále procentuální změnu odhadovaných 
parametrů ostatních proměnných (tabulka 7.30). 
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Tabulka 7.30 Procentuální změny odhadovaných koeficientů po vynechání proměnné asa z Modelu 5 
Proměnná změna koeficientu [%] 
vek -23,347 
uzliny   -3,337 
stadium = 2    2,842 
stadium = 3    5,288 
stadium = 4    5,126 
grading = 2   -6,535 
grading = 3   -1,155 

 
Procentuální změna odhadovaného koeficientu proměnné vek je větší než 20 %.  přihlédnutím 
k p-hodnotě blížící se hladině významnosti 0,05, se tedy přikláníme k závěru proměnnou asa 
z modelu nevynechávat, ale sloučit do jedné kategorie varianty, které byly neparametrickou 
analýzou vyhodnoceny jako podobné. Tedy varianty proměnné asa = 1 a asa = 2 do jedné 
kategorie a varianty proměnné asa = 3 a asa = 4 do druhé kategorie. Dostaneme tak jinou 
variantu Modelu 5, která je uvedena v tabulce 7.31 a označena jako Model 7. Můžeme si 
všimnout, že po sloučení kategorií je přítomnost proměnné asa v modelu statisticky významná na 
hladině významnosti 0,05. 
 
Tabulka 7.31 Model 7 – Odhadované koeficienty modelu, standardní chyba (SE) a 95% intervaly 
spolehlivosti (95% SI), hodnoty z-souřadnice a p-hodnoty Waldova testu 

Proměnná Koeficient 
i
β̂  SE 95% SI 95% SI z p-hodnota 

vek  0,027 0,008  0,012 0,043  3,448 0,001 
uzliny  0,014 0,003  0,008 0,020  4,615 0,000 
asa = 3+4  0,375 0,153  0,076 0,674  2,460 0,014 
stadium = 2  0,298 0,258 -0,208 0,804  1,154 0,248 
stadium = 3  0,514 0,272 -0,019 1,046  1,891 0,059 
stadium = 4  1,897 0,274  1,360 2,434  6,925 0,000 
grading = 2 -0,280 0,161 -0,595 0,034 -1,746 0,081 
grading = 3  0,370 0,248 -0,115 0,855  1,495 0,135 
lp(Model 7) -1032,996      

 
Protože došlo k úpravě Modelu 5, je třeba Model 7 s tímto modelem porovnat. Hodnota testové 
statistiky testu parciálním věrohodnostním poměrem (5.22) je 

 
G = 2·(lp(Model 5) - ln(lp(Model 7)) =2·(-1032,453 - (-1032,996)) = 2·0,543 = 1,086. 
 

G má s H0: Model 7 a HA: Model 5, χ2 rozdělení se dvěma stupni volnosti a p-hodnotu = 
P(χ2(2) ≥ 1,086) = 0,580. Dále je v tabulce 7.32 posouzena změnu zbývajících koeficientů. 

 
Tabulka 7.32 Procentuální změny odhadovaných koeficientů po sloučení variant proměnné asa 
v Modelu 5 

Proměnná změna koeficientu [%] 
vek -6,411 
uzliny -3,996 
stadium = 2  3,980 
stadium = 3  3,923 
stadium = 4  1,503 
grading = 2 -4,030 
grading = 3 -3,078 

 
Z tabulky 7.32 je patrné, že nedošlo k žádné výrazné změně odhadovaných koeficientů ostatních 
proměnných. Model 7 se sloučenými variantami proměnné asa proto považujeme za výchozí 
model do dalšího redukčního kroku, kde budeme posuzovat statistickou významnost proměnné 
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grading, u které ani jedna z p-hodnot Waldova testu (5.23) odhadovaných parametrů není nižší 
než 0,05. V tabulce 7.33 je vytvořen Model 8, který vznikl z Modelu 7 redukcí o proměnnou 
grading. 
 
Tabulka 7.33 Model 8 – Odhadované koeficienty modelu, standardní chyba (SE) a 95% intervaly 
spolehlivosti (95% SI), hodnoty z-souřadnice a p-hodnoty Waldova testu 

Proměnná Koeficient 
i
β̂  SE 95% SI 95% SI z p-hodnota 

vek 0,028 0,008  0,013 0,043 0,008 3,576 
uzliny 0,014 0,003  0,008 0,020 0,003 4,674 
asa = 3+4 0,374 0,153  0,075 0,674 0,153 2,450 
stadium = 2 0,307 0,255 -0,193 0,807 0,255 1,203 
stadium = 3 0,569 0,271  0,038 1,100 0,271 2,102 
stadium = 4 1,895 0,273  1,360 2,430 0,273 6,945 
lp(Model 8) -1038,554      

 
Porovnání Modelu 7 s Modelem 8 pomocí testu parciálním věrohodnostním poměrem (5.22) vede 
na hodnotu testové statistiky  

 
G = 2·(lp(Model 7) - lp(Model 8)) = 2·(-1032,996 - (-1038,554)) = 2·5,558 = 11,116. 

 

Testová statistika má za předpokladu platnosti H0: 32
ˆˆ

== =
gradinggrading
ββ = 0, χ2 rozdělení se dvěma 

stupni volnosti a p-hodnotou = P(χ2(2) ≥ 11,116) = 0,004. Tzn. alespoň jedna varianta proměnné 
grading statisticky významně ovlivňuje dobu přežití pacientů, proto ji není možné z modelu 
vynechat. Vzhledem k výsledkům neparametrické analýzy, kdy nebyl nalezen statisticky 
významný rozdíl v délce přežití u pacientů pro grading = 1 a grading =2, sloučíme uvedené 
varianty a změníme Model 7 na Model 9, uvedený v tabulce 7.34. 

 
Tabulka 7.34 Model 9 – Odhadované koeficienty modelu, standardní chyba (SE) a 95% intervaly 
spolehlivosti (95% SI), hodnoty z-souřadnice a p-hodnoty Waldova testu 

Proměnná Koeficient 
i
β̂  SE 95% SI 95% SI z p-hodnota 

vek 0,028 0,008  0,013 0,043 3,583 0,000 
uzliny 0,013 0,003  0,007 0,019 4,337 0,000 
asa = 3+4 0,380 0,153  0,081 0,679 2,490 0,013 
stadium = 2 0,253 0,256 -0,260 0,743 0,944 0,345 
stadium = 3 0,490 0,271 -0,042 1,021 1,807 0,071 
stadium = 4 1,866 0,274  1,329 2,402 6,819 0,000 
grading = 3 0,556 0,225  0,116 0,997 2,475 0,013 
lp(Model 9) -1034,509      

 
Testová statistika testu parciálním věrohodnostním poměrem (5.22) porovnávající Model 7 
a Model 9  

 
G = 2·( lp(Model 7) - lp(Model 9)) = 2·(-1032,996 - (-1034,509)) = 2·1,513 = 3,026 
 

má za předpokladu platnosti H0: Model 9 a HA: Model 7, χ2 rozdělení s jedním stupněm volnosti 
a p-hodnotu = P(χ2(1) ≥ 3,026) = 0,219. Tabulka 7.35 analyzuje procentuální změnu zbylých 
odhadovaných koeficientů. 
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Tabulka 7.35 Procentuální změny odhadovaných koeficientů po sloučení variant proměnné grading 
v Modelu 7 

Proměnná změna koeficientu [%] 
vek  -3,049 
uzliny   9,575 
asa = 3+4  -1,212 
stadium = 2 17,897 
stadium = 3   4,839 
stadium = 4   1,663 

 
Žádná změna koeficientu v tabulce 7.35 nepřesahuje doporučených 20 %. Model 9 se sloučenými 
variantami proměnné grading se tak stává výchozím modelem do dalšího redukčního kroku, kde 
je přezkoumána statistická významnost poslední proměnné – stadium. Dvě p-hodnoty Waldova 
testu odhadovaných koeficientů nejsou nižší než 0,05. Proměnná grading bude z Modelu 9 
vyjmuta, čímž se vytvoří Model 10, uvedený v tabulce 7.36.  

 
Tabulka 7.36 Model 10 – Odhadované koeficienty modelu, standardní chyba (SE) a 95% intervaly 
spolehlivosti (95% SI), hodnoty z-souřadnice a p-hodnoty Waldova testu 

Proměnná Koeficient 
i
β̂  SE 95% SI 95% SI z p-hodnota 

vek 0,026 0,008  0,010 0,042 3,205  0,001 
uzliny 0,022 0,002  0,017 0,027 9,171 <0,001 
asa = 3+4 0,224 0,154 -0,077 0,525 1,460  0,144 
grading = 3 0,460 0,220  0,030 0,891 2,097  0,036 
lp(Model 10) -1069,300      

 
K porovnání Modelu 9 s Modelem 10 je opět použit test parciálním věrohodnostním poměrem, 
kdy má testová statistika 

 
G = 2·( lp(Model 9) - lp(Model 10)) = 2·(-1034,509 - (-1069,300)) = 2·34,791 = 69,582 

 

za předpokladu platnosti H0: 432
ˆˆˆ

=== ==
stadiumstadiumstadium
βββ , χ2 rozdělení se třemi stupni volnosti 

a p-hodnotu = P(χ2(3) ≥ 69,582) < 0,001. Alespoň jedna varianta proměnné stadium tedy 
statisticky významně ovlivňuje dobu přežití pacientů. Zvolíme proto stejný postup, jako v případě 
proměnných asa a grading a sloučíme dohromady ty varianty proměnné stadium, které se 
u neparametrické analýzy projevily jako nejvíce podobné, a sice sloučíme varianty stadium = 1, 
stadium = 2 a stadium = 3 do jedné skupiny. Tímto způsobem vznikne Model 11, uvedený 
v tabulce 7.37. 

 
Tabulka 7.37 Model 11 – Odhadované koeficienty modelu, standardní chyba (SE) a 95% intervaly 
spolehlivosti (95% SI), hodnoty z-souřadnice a p-hodnoty Waldova testu 

Proměnná Koeficient 
i
β̂  SE 95% SI 95% SI z p-hodnota 

vek 0,029 0,008 0,013 0,044 3,622 <0,001 
uzliny 0,015 0,003 0,010 0,020 5,517 <0,001 
asa = 3+4 0,378 0,153 0,078 0,679 2,467   0,014 
stadium = 4 1,529 0,175 1,187 1,871 8,757 <0,001 
grading = 3 0,589 0,225 0,149 1,029 2,625  0,009 
lp(Model 11) -1036,273      

 
Protože došlo k úpravě Modelu 9, je nutné Model 11 s tímto modelem porovnat. Hodnota testové 
statistiky testu parciálním věrohodnostním poměrem (5.22) je 

 
G = 2·( lp(Model 9)) - lp(Model 11)) =2·(-1034,509 - (-1036,273)) = 2·1,764 = 3,528. 
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G má s H0: Model a HA: Model 9, χ2 rozdělení se dvěma stupni volnosti a p-hodnotu = 
P(χ2(2) ≥ 3,528) = 0,171. Dále je posouzena procentuální změna odhadovaných koeficientů 
ostatních proměnných, které jsou uvedeny v tabulce 7.38. 
 
Tabulka 7.38 Procentuální změny odhadovaných koeficientů po sloučení variant proměnné stadium 
v Modelu 9 

Proměnná změna koeficientu [%] 
vek   -1,926 
uzliny -13,313 
asa3+4    0,451 
grading3   -5,601 

 
Vzhledem k tomu, že je p-hodnota testu parciálním věrohodnostním poměrem porovnávající 
Model 9 s Modelem 11 větší než 0,05 a nedošlo k žádné výrazné procentuální změně 
odhadovaných parametrů ostatních proměnných, považujeme Model 11 za konečný z hlediska 
kroků dva a tři metody smysluplného výběru kovariát. Čtvrtým krokem vývoje modelu je 
postupné navrácení proměnných, jejichž vliv byl pomocí jednorozměrných Coxových PH modelů 
vyhodnocen jako statisticky nevýznamný a opětovné posouzení jejich významnosti ve 
vícerozměrném modelu. V tomto případě se jedná o proměnné pohlavi a diagnoza. V tabulce 7.39 
je sestaven Model 12, který vznikne z Modelu 11 přidáním proměnné pohlavi. 

 
Tabulka 7.39 Model 12 – Odhadované koeficienty modelu, standardní chyba (SE) a 95% intervaly 
spolehlivosti (95% SI), hodnoty z-souřadnice a p-hodnoty Waldova testu 

Proměnná Koeficient 
i
β̂  SE 95% SI 95% SI z p-hodnota 

vek 0,028 0,008  0,013 0,044 3,540 <0,001 
uzliny 0,015 0,003  0,010 0,021 5,548 <0,001 
asa = 3+4 0,378 0,153  0,079 0,677 2,474  0,013 
stadium = 4 1,521 0,175  1,179 1,864 8,703 <0,001 
grading = 3 0,597 0,225  0,157 1,037 2,660  0,008 
pohlavi 0,098 0,149 -0,194 0,389 0,656  0,512 
lp(Model 12) -1036,056      

 
Při pohledu na p-hodnotu Waldova testu (5.23) odhadovaného koeficientu proměnné pohlavi ve 
vícerozměrném modelu je zřejmé, že tato proměnná statisticky významně přežití pacientů 
neovlivňuje. Porovnáním Modelu 11 s Modelem 12 pomocí testu parciálním věrohodnostním 
poměrem dojdeme ke stejným závěrům. 

 
G = 2·(lp(Model 12) - lp(Model 11))=2·(-1036,056 - (-1036,273)) = 2·0,217 = 0,434 
 

má za předpokladu platnosti H0: pohlavi
β̂ = 0, χ2 rozdělení s jedním stupněm volnosti a p-hodnotu = 

P(χ2(1) ≥ 0,434) = 0,510. Stejným způsobem je otestována proměnná diagnoza. Jejím začleněním 
do Modelu 11 vznikne Model 13, uvedený v tabulce 7.40. 

 
Tabulka 7.40 Model 13 – Odhadované koeficienty modelu, standardní chyba (SE) a 95% intervaly 
spolehlivosti (95% SI), hodnoty z-souřadnice a p-hodnoty Waldova testu 

Proměnná Koeficient 
i
β̂  SE 95% SI 95% SI z p-hodnota 

vek 0,030 0,008  0,014 0,045 3,715 <0,001 
uzliny 0,015 0,003  0,009 0,020 5,427 <0,001 
asa = 3+4 0,393 0,154  0,091 0,695 2,550   0,011 
stadium = 4 1,553 0,176  1,209 1,898 8,838 <0,001 
grading = 3 0,615 0,225  0,174 1,055 2,733   0,006 
diagnoza 0,034 0,023 -0,011 0,078 1,478   0,140 
lp(Model 13) -1035,177      
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Výsledná p-hodnota Waldova testu (5.23) pro odhadovaný parametr proměnné diagnoza 
ukazuje, že tato proměnná neovlivňuje statisticky významně přežití pacientů. To je potvrzeno 
testem parciálním věrohodnostním poměrem (5.22) s hodnotou testové statistiky 

 
G = 2·( lp(Model 13) - lp(Model 11)) = 2·(-1035,177 - (-1036,273)) = 2·1,096 = 2,192 , 

 

která má za předpokladu platnosti H0: diagnozaβ̂ = 0, χ2 rozdělení s jedním stupněm volnosti a p-

hodnotu = P(χ2(1) ≥ 2,192) = 0,139. Vliv proměnné diagnoza na čas přežití pacientů je tedy 
vyhodnocen jako statisticky nevýznamný. Model 11 z tabulky 7.37 je proto považován za 
předběžný model podstatných vlivů. 

Pátým krokem vývoje modelu je vyšetření měřítka spojitých proměnných vek a uzliny, které 
Model 11 obsahuje. 

7.2.2.2 POSOUZENÍ MĚŘÍTKA SPOJITÝCH PROMĚNNÝCH 

Linearita spojitých proměnných v logaritmu hazardu je analyzována pomocí metody 
frakčních polynomů (kapitola 5.3.2). V tabulce 7.41 jsou uvedeny p-hodnoty testu parciálním 
věrohodnostním poměrem (5.22) porovnávající nejlepší J = 2 model s nejlepším J = 1 modelem 
a s lineárním modelem které jsou vytvořeny pro proměnnou vek. 

 
Tabulka 7.41 Souhrnné výsledky analýzy proměnné vek metodou frakčních polynomů 

Model -2· lp(Model) G pro model x lineární p-hodnota Mocniny 
vek není v modelu 2086,225    
lineární  2072,546   0,000 <0,001* 1 
J = 1  2066,296   6,250   0,012+ 3 
J = 2  2057,936 14,610   0,015# 2; 2 

* porovnává lineární model s modelem bez proměnné vek 
+ porovnává nejlepší J = 1 model s lineárním modelem 
# porovnává nejlepší J = 2 model s nejlepším J = 1 modelem 

Lineární model je vyhodnocen jako statisticky významně lepší než model bez proměnné vek, 
stejně tak je model s jedním členem statisticky významně lepší než model lineární a nakonec 
model se dvěma členy je statisticky významně lepší než model s jedním členem. Dvoučlenný 
model s mocninami (2,2) má mezi 44 vyhodnocenými modely nejnižší hodnotu minus dvou 
logaritmů parciální věrohodnosti. Transformace proměnné vek jsou podle tabulky 7.41 určeny 
jako 
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Model 11 s  transformací proměnné vek je označen jako Model 14 a uveden v tabulce 7.42. 
 
Tabulka 7.42 Model 14 – Odhadované koeficienty modelu, standardní chyba (SE) a 95% intervaly 
spolehlivosti (95% SI), hodnoty z-souřadnice a p-hodnoty Waldova testu 

Proměnná Koeficient 
i
β̂  SE 95% SI 95% SI z p-hodnota 

vekfp1 -0,348 0,098 -0,540 -0,156 -3,551 <0,001 
vekfp2  0,155 0,041  0,075  0,236  3,795 <0,001 
uzliny  0,017 0,003  0,011  0,022  5,974 <0,001 
asa3+4  0,398 0,156  0,093  0,703  2,556    0,011 
stadium2  1,505 0,175  1,162  1,848  8,601 <0,001 
grading3  0,655 0,225  0,213  1,097  2,906   0,004 
lp(Model 14) -1028,968      
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K dalšímu ověření vhodnosti uvedené transformace proměnné vek je použita grafická metoda 
porovnávající GTF graf a funkci dvoučlenného (2,2) modelu. Na obrázku 7.14 je vykreslen GTF 
graf modelu neobsahující proměnnou vek, spolu s funkcí vzniklou transformací 

 

iii
vekfpvekfpfp 2155,01348,0 ×+×−= , 

 
vykreslenou oproti proměnné vek. Koeficienty u proměnných vekfp1 (7.3) a vekfp2 (7.4) jsou 

koeficienty 1β̂  a 2β̂  z tabulky 7.42. 
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Obrázek 7.14 GTF graf spolu s dvoučlenným modelem proměnné vek s mocninami (2,2) 

 
Z obrázku 7.14 je podobnost obou výše zmiňovaných funkcí zřejmá, což dále zvyšuje 
věrohodnost použití frakčního modelu s mocninami (2,2) k modelování účinku věku na čas přežití 
pacientů. Stejným způsobem je analyzována proměnná uzliny, výsledky metody frakčních 
polynomů jsou uvedeny v tabulce 7.43.  

 
Tabulka 7.43 Souhrnné výsledky analýzy proměnné uzliny metodou frakčních polynomů 
Model -2· lp(Model) G pro model x lineární p-hodnota Mocniny 
uzliny není v modelu 2088,126    
lineární 2057,936 0,000 <0,001* 1 
J = 1  2055,478 2,458  0,117 0,5 
J = 2  2054,561 0,917#;3,375++ 0,337#; 0,632++ 1; 3 

* porovnává lineární model s modelem bez proměnné uzliny 
+ porovnává nejlepší J = 1 model s lineárním modelem – oba modely jsou stejné 
# porovnává nejlepší J = 2 model s nejlepším J = 1 modelem 
++porovnává nejlepší J = 2 model s lineárním modelem 
 

Výsledky testů z tabulky 7.43 ukazují, že nejlepším zvoleným modelem je model lineární. 
Proměnnou uzliny tedy není nutné transformovat, protože je její účinek lineární v logaritmu 
hazardu. Model 14 z tabulky 7.42 se tak stává na konci pátého kroku vývoje modelem 
podstatných vlivů. 
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7.2.2.3 ZAŘAZENÍ INTERAKCÍ DO MODELU 

Posledním krokem vývoje modelu je začlenění statisticky významných interakcí 
proměnných, a to jak transformovaných, tak netransformovaných. 

Interakční členy proměnných bez transformace jsou tvořeny aritmetickým součinem párů 
hodnot jednotlivých proměnných. Interakční členy transformované proměnné vek jsou tvořeny 
použitím dvou transformací vekfp1 (7.3) a vekfp2 (7.4). To je také důvodem, proč je 
u interagujících členů obsahujících proměnnou vek počet stupňů volnosti testu parciálním 
věrohodnostním poměrem roven dvěma. V tabulce 7.44 je uveden seznam všech možných 
interakcí jednotlivých proměnných a příslušné p-hodnoty testu parciálním věrohodnostním 
poměrem porovnávající Model 14 bez příslušné interakce s Modelem 14 rozšířeným o příslušnou 
interakci. 

 
Tabulka 7.44 Interakce proměnných z Modelu 14, počet stupňů volnosti, p-hodnoty testu parciálním 
věrohodnostním poměrem. 

Interakce Proměnná Stupně volnosti p-hodnota 

vek 

uzliny 2 0,687 
asa 2 0,890 
stadium 2 0,365 
grading 2 0,711 

uzliny 
asa 1 0,971 
stadium 1 0,398 
grading 1 0,885 

asa 
stadium 1 0,919 
grading 1 0,336 

stadium grading 1 0,804 
 

Jak je z tabulky 7.44 patrné, žádná interakce proměnných není vyhodnocena jako statisticky 
významně ovlivňující čas přežití pacientů. Není proto důvod zařazovat jakékoliv interakce, byť 
by měly nejnižší p-hodnotu ze všech testovaných, do vyvíjeného modelu. Model 14 z tabulky 
7.42 se tak stává na konci šestého kroku vývoje předběžným modelem. Finálním modelem se 
stane až po ověření platnosti předpokladů modelu, vyšetření odolnosti modelu vůči odlehlým 
pozorováním a otestování testy dobré shody.  

7.2.2.4 VERIFIKACE SESTAVENÉHO MODELU 

Zásadním předpokladem při tvorbě Coxova PH modelu je dodržení tzv. proporcionality 
hazardu u každé vysvětlující proměnné (kapitola 5.4.1). 

V první fázi je analýza proporcionality hazardu provedena pomocí vizuálního posouzení 
grafů škálovaných Schoenfeldových reziduí jednotlivých kovariát. Ta jsou vykreslena oproti 
základním funkcím času g(t)=t, g(t)=ln(t), g(t) = SKM(t) a g(t) = rank (t). Pokud zkoumaná 
kovariáta dodržuje předpoklad proporcionality hazardu, z vykreslených grafů by neměl být patrný 
žádný trend lokálně vážených vyhlazovacích křivek. Na obrázku 7.15 je vykreslen graf 
škálovaných Schoenfeldových reziduí pro transformovanou proměnnou vekfp1. Rezidua jsou zde 
rozložena symetricky kolem nuly, z grafů není patrný žádný trend lokálně vážených 
vyhlazovacích křivek. Na základě těchto grafů můžeme tvrdit, že proměnná vekfp1 splňuje 
předpoklad proporcionality hazardu. Tento závěr je ověřen i pomocí testů korelace reziduí, které 
jsou uvedeny v tabulce 7.45. 
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Obrázek 7.15 Grafy škálovaných Schoenfeldových reziduí transformované proměnné vekfp1, 
vykreslených proti různým funkcím času  

 
Na obrázku 7.16 jsou vykreslená rezidua pro proměnnou grading. Jedná se o jedinou 

proměnnou, u které lze pozorovat výraznější odchýlení směrnic lokálně vážených vyhlazovacích 
křivek od nuly. Existuje proto podezření, že by tato proměnná nemusela splňovat předpoklad 
proporcionality hazardu. Je proto nutné ověřit splnění předpokladu pomocí testů korelace reziduí 
uvedených v tabulce 7.45. Grafy vykreslující rezidua ostatních proměnných nevykazují, stejně 
jako grafy proměnné vekfp1, žádnou patrnou odchylku směrnic lokálně vážených vyhlazovacích 
křivek od nuly (Příloha 1). 
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Obrázek 7.16 Grafy škálovaných Schoenfeldových reziduí proměnné grading, vykreslených proti 
různým funkcím času 

 
Druhým nástrojem posouzení předpokladů proporcionality hazardu jsou testy korelace mezi 

Schoenfeldovými rezidui a výše zmíněnými funkcemi času. Souhrnné výsledky Pearsonových 
testů nezávislosti jsou uvedeny v tabulce 7.45. 

 
Tabulka 7.45 p-hodnoty Pearsonova testu nezávislosti pro jednotlivé transformace času 

Proměnná 
g(t) = t 

p-hodnota 
g(t) =ln(t) 
p-hodnota 

g(t) = SKM(t) 
p-hodnota 

g(t) = rank (t) 
p-hodnota 

vekfp1 0,529 0,733 0,787 0,921 
vekfp2 0,558 0,685 0,830 0,968 
uzliny 0,760 0,159 0,448 0,343 
asa = 3+4 0,515 0,444 0,451 0,415 
stadium = 4 0,329 0,144 0,183 0,146 
grading = 3 0,441 0,168 0,475 0,504 
Celkově 0,825 0,317 0,690 0,622 

 
Jak je z  tabulky 7.45 patrné, nebylo u žádné proměnné z Modelu14 zjištěno porušení 
předpokladu proporcionality hazardu. Ani u proměnné grading nedosahují p-hodnoty testu pod 
hladinu významnosti 0,05. Předpoklad dodržení proporcionality hazardu je proto u Modelu 14 
považován za splněný. 

Dalším krokem verifikace modelu je vyšetření, zda nějaká konkrétní pozorování nemají 
nepřiměřeně velký vliv na hodnotu odhadovaných koeficientů jednotlivých proměnných. Proto 
jsou vypočítány procentuální změny odhadovaných koeficientů u každé proměnné, založené na 
(5.42), které nastanou, vyloučíme-li z modelu postupně vždy jednoho konkrétního pacienta. Tyto 
změny jsou oproti indexu pacientů vykresleny na obrázku 7.17.  
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Obrázek 7.17 Analýza vlivných pozorování pro jednotlivé proměnné Modelu 14 

 
Procentuální změny ve velikosti odhadovaného koeficientu větší než 20 % ukazují obecně na 

vlivné pozorování. Z grafů na obrázku 7.17 je patrné, že vyloučení žádného pacienta nevedlo 
k takto výrazné změně. Závěrem analýzy vlivných pozorování tedy je, že žádný z pacientů nemá 
nepřiměřeně výrazný vliv na hodnotu odhadovaných koeficientů. 

Posledním krokem verifikace modelu je otestování modelu testy dobré shody. Výsledky jsou 
uvedeny v tabulce 7.46. 

 
Tabulka 7.46 Pozorované četnosti událostí, očekávané četnosti událostí a p-hodnoty testů dobré 
shody Modelu 14 

Kvantil 
Počet 

pozorování 
Pozorované 
četnosti 

Očekávané 
četnosti z p>|z| 

1 80 19 19,246 -0,056 0,955 
2 80 29 25,857  0,618 0,536 
3 88 36 44,433 -1,265 0,206 
4 72 48 42,180  0,896 0,370 
5 79 69 69,284 -0,034 0,973 
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Žádná z p-hodnot v jednotlivých kvantilech se neblíží hladině významnosti 0,05. Testy dobré 
shody tak potvrdily, že mezi pozorovanými četnostmi a očekávanými četnostmi událostí není 
v žádném kvantilu statisticky významný rozdíl. 

Model 14 z tabulky 7.42 tak prošel všemi testy a splnil veškeré nároky, které na něj byly 
kladeny. Stal se tak finálním modelem. Nyní můžeme přistoupit k interpretaci výsledků modelu.  

7.2.2.5 INTERPRETACE VÝSLEDNÉHO MODELU 

Výsledný Coxův PH model je pro přehlednost znovu uveden v tabulce 7.47. 
 

Tabulka 7.47 Výsledný model – Odhadované koeficienty modelu, standardní chyba (SE) a 95% 
intervaly spolehlivosti (95% SI), hodnoty z-souřadnice a p-hodnoty Waldova testu 

Proměnná Koeficient 
i
β̂  SE 95% SI 95% SI z p-hodnota 

vekfp1 -0,348 0,098 -0,540 -0,156 -3,551 <0,001 
vekfp2  0,155 0,041  0,075  0,236  3,795 <0,001 
uzliny  0,017 0,003  0,011  0,022  5,974 <0,001 
asa = 3 + 4  0,398 0,156  0,093  0,703  2,556   0,011 
stadium = 2  1,505 0,175  1,162  1,848  8,601 <0,001 
grading = 3  0,655 0,225  0,213  1,097  2,906   0,004 
lp(Model) -1028,968      
 

Hlavní ukazatel vlivu proměnných na čas přežití pacientů, hazardní poměr, společně s 95% 
intervalovým odhadem, může být vypočítán přímo z odhadů koeficientů pro proměnnou uzliny, 
která představuje jedinou spojitou proměnnou s lineárním účinkem v logaritmu hazardu 
a pro kategoriální proměnné asa, stadium a grading, které se nevyskytují v žádných interakcích. 
Tyto výsledky jsou uvedeny v tabulce 7.48. 

 
Tabulka 7.48 Odhadovaný hazardní poměr spolu s 95% spolehlivostními intervaly (95% SI) 
proměnných uzliny, asa, stadium a grading 

Proměnná Hazardní poměr 95% SI 
uzliny 1,180 1,117; 1,245 

asa 1,489 1,097; 2,020 
stadium 4,503 3,200; 6;344 
grading 1,925 1,238; 2,996 

 
Odhadovaný hazardní poměr pro 10% nárůst v proměnné uzliny je vypočítán jako 

exp(0,017*10) = 1,180. To znamená, že pacienti s 10% nárůstem nalezených pozitivních uzlin 
umírají o 18 % rychleji než pacienti s původní hladinou nalezených pozitivních uzlin. Vypočítané 
spolehlivostní intervaly indikují, že tento nárůst může být s 95% pravděpodobností i mezi 12 % 
a 25 %. Protože je výsledný model v proměnné uzliny lineární, je tato interpretace zachována 
v celém jejím rozsahu. 

Pro proměnnou asa je odhadovaný hazardní poměr určen jako exp(0,398) = 1,489. Pacienti, 
kteří byli při vstupu do studie zařazeni u této proměnné do kategorie 3 nebo 4, umírají o 49 % 
rychleji, než pacienti, kteří byli zařazeni do skupiny 1 nebo 2. Tento nárůst může být s 95 % 
pravděpodobností od 10 % do 102 %.  

Odhadovaný hazardní poměr proměnné stadium byl vypočítán jako exp(1,505) = 4,503. Tuto 
hodnotu můžeme interpretovat tak, že pacienti zařazení při vstupu do studie u proměnné stadium 
do kategorie 4 umírají 4,5 krát rychleji, než pacienti zařazení do skupin 1, 2 nebo 3. Toto 
urychlení může být na základně vypočítaných spolehlivostních intervalů od 3,2 krát až po 6,3 krát 
větší.  

Pro proměnnou grading je odhad hazardního poměru určen jako exp(0,655) = 1,925. Tento 
odhad lze interpretovat tak, že pacienti, zařazení u proměnné grading do skupiny 3 umírají 
o 92,5 % rychleji, než pacienti zařazení u této proměnné do kategorie 1 nebo 2. Spolehlivostní 
intervaly naznačují, že toto urychlení může být nejméně o 23 % a nejvíce o 200 %. 
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Poměrně široké intervaly spolehlivosti u odhadu hazardního poměru pro proměnné asa, 
stadium a grading mohou být vysvětleny sloučením některých jejích variant. Tento krok byl však 
při vývoji modelu, vzhledem k jeho složitosti a p-hodnotám testů parciálním věrohodnostním 
poměrem, opodstatněný. 

Proměnná vek je modelována pomocí dvou nelineárních členů (7.3) a (7.4). Proto bude 
jakýkoliv hazardní poměr u této proměnné záviset na hodnotách věku, které budou právě 
porovnávány. Obrázek 7.14 ukazuje pokles funkce fpi v logaritmu hazardu až do minima v bodě 
56,97 let. Jako opodsattněné pro prezentaci souhrnných výsledků se proto jeví porovnávat 
hazardní poměr věku s touto referenční hodnotou. 

Pro výpočet hazardního poměru je využit výraz pro funkci logaritmu hazardu, kde jsou pro 
zjednodušení výpočtu všechny ostatní proměnné kromě věku fixovány a označeny jako z: 

 
( ) zβz ′++= 21, 21 vekfpβvekfpβvekg  

 
Dalším krokem je zapsání rovnice pro požadovanou diferenci. Pro jakoukoli zafixovanou hodnotu 
věku, označenou vekc je rozdíl v logaritmu hazardu mezi referenční hodnotou roven 

 
 ( ) ( ) 21,97,56, βbβavekgvekvekg
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Výsledky budou zaokrouhleny až na konci výpočtu. Odhadovaný hazardní poměr je poté 
 

 ( ) ( ).ˆˆexp97,56versusRĤ 21 βbβavekvekvek
c

⋅+⋅===  (7.5) 
 
Odhad koncových bodů 100·(1-α)% intervalu spolehlivosti pro rozdíl v log-hazardní funkci je 

 

 ( ) ( )212/121
ˆˆEŜˆˆ βbβazβbβa α ⋅+⋅±⋅+⋅ −

, (7.6) 
 
kde 

 ( ) ( ) ( ) ( )[ ] 5,0
212

2
1

2
21

ˆ,ˆvôC2ˆrâVˆrâVˆˆEŜ ββabβbβaβbβa ++=⋅+⋅ . (7.7) 
 

Odhady rozptylů a kovariance ve výrazu (7.7) jsou získány z výstupu kovarianční matice 

statistického softwaru R jako ( ) 00960,0ˆrâV 1 =β , ( ) 00167,0ˆrâV 2 =β  a ( ) 00960,0,ˆvôC 1 =β . 
Koncové body odhadovaných intervalů spolehlivosti pro hazardní poměr jsou vypočítány 
exponováním odhadů (7.6). Na obrázku 7.18 jsou vykresleny hodnoty odhadu hazardního poměru 
a příslušných 95% odhadů intervalů spolehlivosti pro celý rozsah proměnné vek. 
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Obrázek 7.18 Odhadovaný hazardní poměr a příslušné odhady 95% intervalů spolehlivosti 
porovnávající všechny hodnoty proměnné vek s referenční hodnotou minimálního hazardu 
56,97 let 

 
Z obrázku 7.18 je patrné, že rychlost úmrtí pacientů v porovnání s minimem v 56,97 letech 

před touto hodnotou klesá a po překonání této hranice roste nesymetrickým způsobem. Seřazením 
hodnot hazardního poměru zjistíme, že hraniční hodnota hazardního poměru 1 je obsažena 
v odhadech 95% intervalů spolehlivosti proměnné vek mezi hodnotami 37 – 65 let. Z tohoto 
důvodu můžeme usuzovat na statisticky významné zvýšení rychlosti úmrtí pacientů mladších než 
37 a starších než 65 let. Detailní hodnoty hazardních poměrů a příslušných odhadů 95% intervalů 
spolehlivosti pro vybrané hodnoty proměnné vek jsou uvedeny v tabulce 7.49. 

 
Tabulka 7.49 Odhadovaný hazardní poměr s příslušnými odhady 95% spolehlivostních intervalů 
(95% SI) proměnné vek 

vek Hazardní poměr 95% SI 
30 2,522 1,135; 5,602 
40 1,490 0,961; 2,311 
50 1,075 0,927; 1,247 
60 1,015 0,964; 1,067 
70 1,327 1,111; 1,585 
80 2,522 1,800; 3,533 
90 7,264 3,745; 14,089 

 
Proměnné bmi, pohlavi, diagnoza, konverze, cil a ztrata byly z hlediska vlivu na čas přežití 
pacientů Coxovým PH modelem vyhodnoceny jako statisticky nevýznamné. Pro proměnnou 
konverze jde o zvlášť zajímavý výsledek, protože rozdíl v přežití pacientů mezi laparoskopickou 
a otevřenou metodou byl v kapitole 7.1.2 vyhodnocen jako statisticky významný. Je tedy zřejmé, 
že u této proměnné došlo ke zkreslení vlivu na čas přežití pacientů působením dalších 
vysvětlujících proměnných, jejichž vliv byl v případě jednorozměrné analýzy skrytý a projevil se 
až ve vícerozměrné analýze. 
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7.2.3 WEIBULLŮV MODEL 

Posledním krokem kompletní analýzy dat bylo sestavení Weibullova modelu, který v případě 
splnění všech předpokladů poskytuje přesnější výsledky vlivu vysvětlujících proměnných na čas 
přežití pacientů i přesnější odhady funkcí přežití.  

Pro sestavení Weibullova modelu byla vybrána, stejně jako v kapitole 7.2.2, metoda 
smysluplného výběru kovariát.  

7.2.3.1 VÝBĚR KOVARIÁT WEIBULLOVA MODELU 

Podobně jako v případě Coxova PH modelu je prvním krokem vývoje výběr kovariát, které 
tvoří počáteční vícerozměrný model. Tabulka 7.50 obsahuje, spolu s p-hodnotami log-rank testu 
z kapitoly 7.2.1, p-hodnoty testu věrohodnostním poměrem jednorozměrných Weibullových 
modelů kategoriálních proměnných, uvedených v tabulce 7.6. 

 
Tabulka 7.50 Výsledné p-hodnoty testu parciálním věrohodnostním poměrem (test PVP) pro 
jednotlivé jednorozměrné Weibullovy modely kategoriálních proměnných a p-hodnoty příslušných 
log-rank testů u pacientů s operací tlustého střeva 

Proměnná 
p-hodnota 

log-rank testu 
p-hodnota 
testu PVP 

stadium <0,001 <0,001 
asa   0,012   0,009 
konverze   0,001   0,002 
cil <0,001 <0,001 
pohlavi   0,722   0,670 
grading   0,031   0,038 

 
V tabulce 7.51 jsou shrnuty p-hodnoty Waldova testu a p-hodnoty testu věrohodnostním 
poměrem jednorozměrných Weibullových modelů, které jsou tvořeny spojitými proměnnými 
z tabulky 7.17.  
 
Tabulka 7.51 Výsledné p-hodnoty Waldova testu a testu parciálním věrohodnostním poměrem (test 
PVP) pro jednotlivé jednorozměrné Weibullovy modely spojitých proměnných u pacientů s operací 
tlustého střeva 

Proměnná 
p-hodnota 
Waldova testu 

p-hodnota 
testu PVP 

diagnoza   0,752   0,750 
vek   0,002 <0,001 
bmi   0,006   0,005 
ztrata   0,167   0,190 
uzliny <0,001 <0,001 

 
Kromě proměnných pohlavi a diagnoza, splňují všechny proměnné uvedené v tabulkách 7.50 

a 7.51 kritérium pro začlenění do počátečního vícerozměrného Weibullova modelu. Ten je 
sestaven v AFT parametrizaci a uveden v tabulce 7.52. 
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Tabulka 7.52 Počáteční model – Model 1 – Odhadované koeficienty modelu, standardní chyba (SE) 
a 95% intervaly spolehlivosti (95% SI), hodnoty z-souřadnice a p-hodnoty Waldova testu 

Proměnná Koeficient 
i
α̂  SE 95% SI 95% SI z p-hodnota 

vek -0,025 0,008  9,059 11,940 14,285   0,000 
bmi  0,010 0,015 -0,040 -0,010 -3,220   0,001 
uzliny -0,012 0,003 -0,020  0,040  0,660   0,509 
ztrata  0,000 0,000 -0,018 -0,007 -4,311   0,000 
asa = 2 -0,176 0,304 -0,001  0,000 -0,936   0,349 
asa = 3 -0,490 0,317 -0,773  0,420 -0,580   0,562 
asa = 4 -0,798 0,408 -1,112  0,132 -1,544   0,123 
stadium = 2 -0,290 0,233 -1,599  0,002 -1,954   0,051 
stadium = 3 -0,460 0,249 -0,747  0,167 -1,244   0,213 
stadium = 4 -2,190 0,881 -0,947  0,027 -1,851   0,064 
grading = 2  0,221 0,146 -3,917 -0,463 -2,485   0,013 
grading = 3 -0,322 0,225 -0,066  0,508  1,510   0,131 
konverze = 2 -0,055 0,137 -0,763  0,119 -1,433   0,152 
konverze = 3 -0,495 0,302 -0,324  0,214 -0,401   0,689 
cil = p  0,466 0,848 -1,088  0,097 -1,638   0,101 
posunutí  10,499 0,735  9,059 11,940 14,280 <0,001 
-ln(σ) 0,113 0,060 -0,004  0,230  1,880   0,059 
σ 0,893 0,054  0,794  1,005   
l(Model 1) -441,027      
 

Následuje redukce modelu uvedeného v tabulce 7.52 pomocí kroků dva, tři a čtyři metody 
smysluplného výběru kovariát. Ty byly do detailu rozpracovány v kapitole 7.2.2.1, proto je v této 
kapitole uveden přímo až předběžný model podstatných vlivů, zobrazený v tabulce 7.53.  

 
Tabulka 7.53 Předběžný model podstatných vlivů – Model 2 – Odhadované koeficienty modelu, 
standardní chyba (SE) a 95% intervaly spolehlivosti (95% SI), hodnoty z-souřadnice a p-hodnoty 
Waldova testu 

Proměnná Koeficient 
i
α̂  SE 95% SI 95% SI z p-hodnota 

vek -0,026 0,007 -0,040 -0,012 -3,650 <0,001 
uzliny -0,013 0,002 -0,018 -0,009 -5,510 <0,001 
asa = 3+4 -0,338 0,137 -0,606 -0,069 -2,460   0,014 
stadium = 4 -1,381 0,157 -1,690 -1,073 -8,770 <0,001 
grading = 3 -0,498 0,199 -0,889 -0,108 -2,500   0,012 
posunutí  10,453 0,490  9,492 11,414 21,330 <0,001 
-ln(σ)  0,111 0,060 -0,005  0,229   1,880   0,061 
σ  0,894 0,053  0,795  1,005   
l(Model 2) -446,683      

 
V průběhu redukce modelu došlo ke stejným sloučením ve variantách u proměnných asa, stadium 
i grading, jako v případě Coxova PH modelu v kapitole 7.2.2.1. Jsme tak schopni porovnat 
(tabulka 7.54) koeficienty proměnných Coxova PH modelu, odhadnuté metodou parciální 
věrohodnosti s koeficienty Weiubullova modelu v PH parametrizaci získanými pomocí plné 
metody maximální věrohodnosti. Z tabulky 7.54 vidíme, že jsou rozdíly ve velikostech 
odhadnutých koeficientů i v příslušných směrodatných odchylkách jsou pouze minimální. 
U spojitých proměnných dokonce nedošlo k žádné změně v prvních třech desetinných místech. 
Koeficienty Coxova PH modelu jsou tak odhadnuty velmi přesně, pravděpodobně díky velkému 
množství dostupných dat. 
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Tabulka 7.54 Porovnání odhadnutých koeficientů Coxova PH modelu a Weibullova PH modelu 

Proměnná 

Coxův PH model Weibullův PH model 

Koeficient 
i
β̂  SD Koeficient 

i
β̂  SD 

vek 0,029 0,008 0,029 0,008 
uzliny 0,015 0,003 0,015 0,003 
asa = 3+4 0,378 0,153 0,338 0,153 
stadium = 4 1,529 0,175 1,545 0,175 
grading = 3 0,589 0,225 0,557 0,224 

 

7.2.3.2 POSOUZENÍ MĚŘÍTKA SPOJITÝCH PROMĚNNÝCH 

Pátým krokem vývoje modelu je posouzení měřítka spojitých proměnných přítomných 
v modelu z tabulky 7.53, a sice proměnné vek a uzliny. To je provedeno opět pomocí metody 
frakčních polynomů. Tabulka 7.55 shrnuje p-hodnoty testu věrohodnostním poměrem, který 
porovnává nejlepší J = 2 model s nejlepším J = 1 modelem a s lineárním modelem, které jsou 
vytvořeny pro proměnnou vek. 
 
Tabulka 7.55 Souhrnné výsledky analýzy proměnné vek metodou frakčních polynomů 

Model -2· lp(Model) G pro model x lineární p-hodnota Mocniny 
vek není v modelu 907,447    
lineární  893,367 0,000 <0,001* 1 
J = 1  887,101 6,266 0,012+ 3 
J = 2  878,920 14,447 0,010# 1; 3 

* porovnává lineární model s modelem bez proměnné vek 
+ porovnává nejlepší J = 1 model s lineárním modelem 
# porovnává nejlepší J = 2 model s nejlepším J = 1 modelem 

 
Jako statisticky významně lepší než lineární model je vyhodnocen model dvoučlenný 
s mocninami (1,3), který vede na transformace proměnné vek 
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Model s přidanou transformací proměnné vek je uveden v tabulce 7.56 a označen jako Model 3. 

 
Tabulka 7.56 Model 3 – Odhadované koeficienty modelu, standardní chyba (SE) a 95% intervaly 
spolehlivosti (95% SI), hodnoty z-souřadnice a p-hodnoty Waldova testu 

Proměnná Koeficient 
i
α̂  SE 95% SI 95% SI z p-hodnota 

vekfp1  0,737 0,227  0,293  1,181  3,203   0,001 
vekfp2 -0,008 0,002 -0,011 -0,004 -4,430 <0,001 
uzliny -0,014 0,002 -0,019 -0,010 -6,010 <0,001 
asa = 3+4 -0,342 0,135 -0,607 -0,077 -2,530   0,011 
stadium = 4 -1,327 0,152 -1,626 -1,028 -8,700 <0,001 
grading = 3 -0,543 0,194 -0,924 -0,162 -2,790   0,005 
posunutí  6,267 0,973  4,360  8,174  3,250 <0,001 
-ln(σ) 0,140 0,059  0,023  0,256  2,350   0,019 
σ 0,869 0,051  0,774  0,977   
l(Model 3) -439,460      
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Vhodnost uvedené transformace proměnné vek je posouzena pomocí grafické metody 
porovnávající GTF graf s funkcí dvoučlenného (1,3) modelu. Na obrázku 7.19 je vykreslen GTF 
graf modelu neobsahující proměnnou vek, spolu s funkcí vzniklou jako 
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vykreslenou oproti proměnné vek, kde jsou koeficienty u proměnných vekfp1 (7.8) a vekfp2 (7.9) 
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Obrázek 7.19 GTF graf spolu s dvoučlenným modelem proměnné vek s mocninami (1,3) 

 
Podobnost GTF grafu a funkce fpi je z obrázku 7.19 zřejmá, je proto vhodné modelovat účinek 
proměnné vek na čas přežití pacientů pomocí dvoučlenného modelu s mocninami (1,3). Měřítko 
druhé spojité proměnné – uzliny, je analyzováno stejným způsobem. Výsledky metody frakčních 
polynomů jsou uvedeny v tabulce 7.57.  

 
Tabulka 7.57 Souhrnné výsledky analýzy proměnné uzliny metodou frakčních polynomů 
Model -2· lp(modelu) G pro model x lineární p-hodnota Mocniny 
uzliny není v modelu 918,764    
lineární 893,367 0,000 <0,001* 1 
J = 1  889,644 3,723 0,054 0,5 
J = 2  888,851 0,793#;4,516++ 0,673#; 0,211++ 1; 3 

* porovnává lineární model s modelem bez proměnné uzliny 
+ porovnává nejlepší J = 1 model s lineárním modelem – oba modely jsou stejné 
# porovnává nejlepší J = 2 model s nejlepším J = 1 modelem 
++porovnává nejlepší J = 2 model s lineárním modelem 

 
I když se p-hodnota testu věrohodnostním poměrem srovnávající nejlepší J = 1 model s lineárním 
modelem blíží hladině významnosti 0,05, stále není dostatečně nízká, aby vedla k oprávněnému 
použití dané transformace. Všechny p-hodnoty testů z tabulky 7.57 tak ukazují, že nejlepším 
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zvoleným modelem je lineární model. Model 3 z tabulky 7.56 se tak stává modelem podstatných 
vlivů. 

7.2.3.3 ZAŘAZENÍ INTERAKCÍ DO MODELU 

Tabulka 7.58 obsahuje výčet všech možných interakcí z Modelu 3, které jsou tvořeny 
stejným způsobem, jako v kapitole 7.2.2.3, spolu s p-hodnotami testu věrohodnostním poměrem 
porovnávající Model 3 s modelem obsahujícím příslušnou interakci 
 
Tabulka 7.58 Interakce proměnných z Modelu 3, počet stupňů volnosti, p-hodnoty testu parciálním 
věrohodnostním poměrem. 

Interakce Proměnná Stupně volnosti p-hodnota 

vek 

uzliny 2 0,637 
asa 2 0,890 
stadium 2 0,266 
grading 2 0,672 

uzliny 
asa 1 0,973 
stadium 1 0,298 
grading 1 0,649 

asa 
stadium 1 0,864 
grading 1 0,355 

stadium grading 1 0,977 
 
Žádná interakce proměnných z tabulky 7.57 neovlivňuje statisticky významně čas přežití 

pacientů. Z tohoto důvodu nebude ve výsledném modelu žádná interakce zahrnuta. Model 3 
z tabulky 7.55 je proto překlasifikován na předběžný model. 

7.2.3.4 VERIFIKACE SESTAVENÉHO MODELU 

Diagnostika vlivných pozorování je provedena pomocí skórových reziduí (6.27), kdy jsou 
vypočítány procentuální změny odhadovaných koeficientů u každé proměnné, které nastanou při 
vyloučení postupně vždy jednoho konkrétního pacienta z modelu. Tyto změny jsou oproti indexu 
pacientů vykresleny na obrázcích 7.20 a 7.21.  

 
Obrázek 7.20 Analýza vlivných pozorování pro jednotlivé proměnné Modelu 3 
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Obrázek 7.21 Analýza vlivných pozorování pro jednotlivé proměnné Modelu 3 

 
Vyloučení žádného pacienta nevedlo ke změně koeficientů větší než 20 %, žádný z pacientů proto 
nemá nepřiměřeně velký vliv na hodnotu odhadovaných koeficientů. 

K ověření předpokladu, zda se čas přežití řídí Weibullovým rozdělením je použit 
diagnostický graf (kapitola 6.2.3), vykreslený na obrázku 7.22. Z grafu je patrné, že vykreslené 

hodnoty ikmH ,
ˆ  proti hodnotám ( )σ̂,ˆ,,ˆ αx iitH  (6.30) přiléhají poměrně těsně k referenční přímce. 

Závěrem analýzy je, že čas přežití splňuje předpoklad Weibullova rozdělení pravděpodobnosti. 
Model 3 z tabulky 7.56 se tak stává finálním Weibullovým modelem. 
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Obrázek 7.22 Graf Kaplan-Meierova odhadu kumulativního hazardu proti Weibullovu odhadu 
kumulativního hazardu Modelu 3 

 

7.2.3.5 INTERPRETACE VÝSLEDNÉHO MODELU 

Výsledný Weibullův model s AFT parametrizací je pro přehlednost znovu uveden v tabulce 
7.59. 

 
Tabulka 7.59 Weibullův AFT model – Odhadované koeficienty modelu, standardní chyba (SE) 
a 95% intervaly spolehlivosti (95% SI), hodnoty z-souřadnice a p-hodnoty Waldova testu 

Proměnná Koeficient 
i
α̂  SE 95% SI 95% SI z p-hodnota 

vekfp1  0,737 0,227  0,293  1,181  3,203   0,001 
vekfp2 -0,008 0,002 -0,011 -0,004 -4,430 <0,001 
uzliny -0,014 0,002 -0,019 -0,010 -6,010 <0,001 
asa = 3+4 -0,342 0,135 -0,607 -0,077 -2,530   0,011 
stadium = 4 -1,327 0,152 -1,626 -1,028 -8,700 <0,001 
grading = 3 -0,543 0,194 -0,924 -0,162 -2,790   0,005 
posunutí   6,267 0,973  4,360  8,174  3,250 <0,001 
-ln(σ)  0,140 0,059  0,023  0,256  2,350   0,019 
σ  0,869 0,051  0,774  0,977   
l(Model 3) -439,460      

 
Časový poměr (6.17), hlavní ukazatel Weibullova modelu, spolu s 95% odhadem intervalu 
spolehlivosti, může být určen přímo z tabulky 7.59 pro proměnné uzliny, asa, stadium a grading. 
Tyto výsledky jsou zapsány v tabulce 7.60. 
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Tabulka 7.60 Odhadovaný časový poměr spolu s 95% spolehlivostními intervaly (95% SI) proměnné 
uzliny, asa, stadium a grading 

Proměnná Časový poměr 95% SI 
uzliny 0,869 0,827; 0,905 

asa 0,710 0,545; 0,926 
stadium 0,265 0,197; 0,358 
grading 0,581 0,397; 0,850 

 
Odhadovaný časový poměr pro 10% nárůst proměnné uzliny je spočítán jako exp(-0,014*10) 

= 0,869. Čas přežití pacientů s 10% nárůstem nalezených pozitivních uzlin je proto 86,9 % času 
přežití pacientů s původní hladinou nalezených pozitivních uzlin. Vzhledem k výsledkům 95% 
spolehlivostního intervalu může být čas přežití zkrácen na 82,7 % až 90,5 %. 

Časový poměr pro proměnnou asa je odhadnut jako exp(-0,342) = 0,710. Odhadovaný čas 
přežití je tak pro pacienty, zařazené v kategorii 3 a 4, odhadován na 71% času přežití pacientů 
zařazených v kategorii 1 a 2. S 95% pravděpodobností může být čas přežití těchto pacientů 
zmenšen od 54,5 % do 92,6 %. 

Pro proměnnou stadium je odhad časového poměru určen jako exp(-1,327) = 0,265. 
U pacientů, kteří byli u této proměnné zařazeni do skupiny 4 je čas přežití oproti pacientům 
zařazeným do skupin 1, 2 a 3 zkrácen na 26,5 %. Čas přežití může být s 95% pravděpodobnostní 
zkrácen na 19,7 % až 35,8 %. 

Odhadovaný časový poměr proměnné grading je exp(-0,543) = 0,581. Čas přežití pacientů 
zařazených v kategorii 3 proměnné grading je 51,8 % času přežití pacientů zařazených u této 
proměnné v kategoriích 1 nebo 2. S 95% pravděpodobností může být čas přežití těchto pacientů 
zkrácen na 39,7 % až 85,0 %. 

Protože je účinek věku na čas přežití pacientů modelován pomocí dvou nelineárních členů 
(7.8) a (7.9), bude časový poměr u proměnné vek záviset na hodnotách věku, které budou právě 
porovnávány. Časový poměr bude v tomto případě vypočítán pro porovnání věku s referenční 
hodnotu 55,29 let, která představuje minimum funkce fpi vykreslené na obrázku 7.19. Výpočet 
časového poměru je proveden obdobným způsobem, jako v kapitole 7.2.2.5. Výsledky 
odhadovaného časového poměru, spolu s 95% spolehlivostními intervaly, jsou zobrazeny na 
obrázku 7.23. 

Z obrázku 7.23 je patrný pokles časů přežití pacientů v porovnání s referenční hodnotou 
55,29 let, a to jak pro pacienty mladší, tak pro pacienty starší. 

Seřazením hodnot časového poměru dojdeme k závěru, že hraniční hodnota poměru 1 je 
obsažena v odhadech 95% intervalů spolehlivosti proměnné vek mezi hodnotami 39 – 68 let. 
Proto můžeme usuzovat na statisticky významné snížení času přežití pacientů mladších než 38 let 
a starších než 68 let. V tabulce 7.61 jsou seřazeny hodnoty časových poměrů, spolu s příslušnými 
odhady 95% intervalů spolehlivosti pro vybrané hodnoty proměnné vek. 

 
Tabulka 7.61 Odhadovaný časový poměr s příslušnými odhady 95% spolehlivostních intervalů (95% 
SI) proměnné vek 

vek Časový poměr 95% SI 
30 0,448 0,230; 0,871 
40 0,714 0,506; 1,008 
50 0,945 0,857; 1,042 
60 0,990 0,925; 1,060 
70 0,785 0,660; 0,933 
80 0,449 0,333; 0,606 
90 0,177 0,100; 0,313 
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Obrázek 7.23 Odhadovaný časový poměr a příslušné odhady 95% intervalů spolehlivosti 
porovnávající všechny hodnoty proměnné vek s referenční hodnotou 55,29 let 
 

Vliv na čas přežití pacientů byl u proměnných bmi, pohlavi, diagnoza, konverze, cil a ztrata 
Weibullovým modelem vyhodnocen jako statisticky nevýznamný, což není po výsledcích 
z kapitoly 7.2.2.5 nic neočekávaného. 

Odhadovaná funkce přežití pacientů s operací tlustého střeva má podle (6.15) tvar 
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Příklad odhadované funkce přežití pacienta 1 s hodnotami kovariát vek = 60, uzliny = 20, asa = 2, 
stadium = 3 a grading = 2 a pacienta 2 s hodnotami kovariát vek = 60, uzliny = 60, asa = 2, 
stadium = 3 a grading = 2, je uveden na obrázku 7.24. 
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Obrázek 7.24 Odhadovaná funkce přežití pacienta 1 a pacienta 2 

 

7.3 ANALÝZA DAT PACIENTŮ S OPERACÍ REKTA 

K vyhodnocení vlivu na čas přežití byly v případě pacientů s operací rekta vybrány 
následující vysvětlující proměnné: stadium, pohlavi, asa, konverze, cil, grading, vek, bmi a ztrata. 

K vyhodnocení vlivu vysvětlujících proměnných byly, stejně jako v kapitole 7.2, použity 
metody tradiční neparametrické analýzy přežití (kapitola 7.3.1), Coxův PH model (kapitola 7.3.2) 
a Weibullův model (kapitola 7.3.3). 

 

7.3.1 NEPARAMETRICKÁ ANALÝZA 

Tabulka 7.62 obsahuje souhrnný popis kategoriálních proměnných, které byly vybrány 
k další analýze. Vliv všech kategoriálních proměnných uvedených v tabulce 7.62 je vyhodnocen 
pomocí Kaplan-Meierových odhadů funkcí přežití (4.1) a testováním rozdílnosti časů přežití 
pomocí log-rank testu (4.12), popř.(4.15). 
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Tabulka 7.62 Popis kategoriálních proměnných u pacientů s operací rekta 

Název 
proměnné Popis proměnné Varianty 

Počet 
úmrtí 

ve 
skupině 

Počet 
pacientů ve 

skupině 

stadium stádium rakoviny 

1 = malý karcinom, bez metastáz 
2 = větší karcinom, nevelké poškození 
uzlin 
3 = rozsáhlý karcinom, rozsáhlé 
poškození uzlin 
4 = vzdálené metastázy 

 11 
 28 

 
65 

 
59 

 55 
 74 

 
112 

 
 64 

pohlavi pohlaví pacienta 
1 = ženy 
2 = muži 

 64 
132 

115 
227 

asa 

anesteziologický 
indikátor 
fyzického 
stavu pacienta 

1 = zdravý pacient bez onemocnění 
2 = pacient s lehkým onemocněním 
3 = pacient se závažným onemocněním 
4 = pacient s těžkým onemocněním 

 20 
 97 
 75 
   4 

 46 
181 
109 
    6 

konverze typ operace 
1 = otevřený 
2 = laparoskopický  
3 = konverze 

 79 
111 
   6 

138 
190 
 14 

cil typ péče 
k = kurativní 
p = paliativní  

104 
92 

243 
99 

grading 
stupeň 
diferencovanosti 
karcinomu 

1 = dobře diferencovaný karcinom 
2 = středně diferencovaný karcinom 
3 = málo diferencovaný karcinom 

 40 
103 
  29 

 72 
206 
 38 

 

7.3.1.1 ANALÝZA PROMĚNNÉ STADIUM 

První testovanou proměnnou je proměnná stadium. Kaplan-Meierovy odhady funkce přežití 
(4.1) jednotlivých variant jsou vykresleny v grafu na obrázku 7.25, spolehlivostní pásma byla 
z důvodu přehlednosti při vykreslení vynechána. Mediány časů přežití jsou uvedeny v tabulce 
7.63.  
Tabulka 7.63 Mediány doby přežití, spolu s 95% spolehlivostními intervaly pro jednotlivé varianty 
proměnné stadium pro pacienty s operací rekta 

Varianta Medián času přežití [dny] 95% SI 
stadium = 1 - (-; -) 
stadium = 2 - (2453; -) 
stadium = 3 1614 (1238; 2808) 
stadium = 4 376 (262; 521) 

 
Porovnání časů přežití pacientů u jednotlivých variant proměnné stadium je provedeno pomocí 
log-rank testu (4.15), s hypotézami (7.1). Testová statistika Q = 187,0 má za předpokladu 
platnosti nulové hypotézy χ2 rozdělení se třemi stupni volnosti, p-hodnota = 
P(χ2(3) ≥ 187,0) < 0,001. S 99,9% pravděpodobností existuje mezi časem přežití pacientů 
u jednotlivých variant proměnné stadium statisticky významný rozdíl. Výsledky vícenásobného 
porovnání pomocí log-rank testu s hypotézami (7.2) jsou uvedeny v tabulce 7.64. 
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Obrázek 7.25 Kaplan-Meierovy odhady funkce přežití jednotlivých variant proměnné stadium pro 
pacienty s operací rekta 
 
Tabulka 7.64 Výsledky vícenásobného porovnávání variant proměnné stadium pro pacienty s operací 
rekta 

Porovnávané varianty Hodnota testové statistiky Q p-hodnota log-rank testu 
stadium = 1 , stadium = 2   3,7   0,054 
stadium = 1 , stadium = 3 19,0 <0,001 
stadium = 1 , stadium = 4 91,2 <0,001 
stadium = 2 , stadium = 3   8,8   0,003 
stadium = 2 , stadium = 4 93,7 <0,001 
stadium = 3 , stadium = 4 73,0 <0,001 

 
Testová statistika Q má za předpokladu platnosti nulové hypotézy χ2 rozdělení s jedním stupněm 
volnosti. p-hodnoty log-rank testu poukazují na statisticky významný rozdíl na hladině 
významnosti 0,05 mezi všemi dvojicemi variant proměnné stadium, kromě dvojice stadium = 1, 
stadium = 2. 

7.3.1.2 ANALÝZA PROMĚNNÉ POHLAVÍ 

Na obrázku 7.26 je zobrazen graf Kaplan-Meierových odhadů funkce přežití (4.1), spolu 
s 95% spolehlivostními pásmy (4.5) pro obě varianty proměnné pohlavi. Mediány časů přežití 
jsou uvedeny v tabulce 7.65. 
 
Tabulka 7.65 Mediány doby přežití, spolu s 95% spolehlivostními intervaly pro jednotlivé varianty 
proměnné pohlavi pacientů s operací rekta 

Varianta Medián času přežití [dny] 95% SI 
pohlavi = 1 1351 (956; -) 
pohlavi = 2 1530 (1238; 2304) 

 
Z grafu i z tabulky nejsou patrné velké rozdíly v časech přežití. To je ověřeno pomocí log-

rank testu (4.15), s hypotézami (7.2). Testová statistika Q < 0,001 má za předpokladu platnosti 
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nulové hypotézy χ2 rozdělení s jedním stupněm volnosti. p-hodnota = P(χ2(1) ≥ 0,001) = 0,911. 
S 95% pravděpodobností mezi pohlavími v časech přežití neexistuje statisticky významný rozdíl. 

 

 
Obrázek 7.26 Kaplan-Meierovy odhady funkce přežití jednotlivých variant proměnné pohlavi pro 
pacienty s operací rekta 

7.3.1.3 ANALÝZA PROMĚNNÉ ASA 

Další proměnnou, u které je analyzován vliv na čas přežití pacientů, je proměnná asa. 
Kaplan-Meierovy odhady funkce přežití (4.1) jednotlivých variant proměnné jsou vykresleny na 
obrázku 7.27. Spolehlivostní pásma byla z důvodu přehlednosti při vykreslení vynechána. 
V tabulce 7.66 jsou uvedeny příslušné mediány časů přežití.  
 
Tabulka 7.66 Mediány doby přežití, spolu s 95% spolehlivostními intervaly pro jednotlivé varianty 
proměnné asa pacientů s operací tlustého střeva 

Varianta Medián času přežití [dny] 95% SI 
asa = 1 - (1270; -) 
asa = 2 1741 (1351; 3567) 
asa = 3 1014 (855; 1572) 
asa = 4  488 (302; -) 

 
Statistická významnost rozdílů v časech přežití je otestována pomocí log-rank testu (4.15) 
s hypotézami (7.1). Testová statistika Q = 11,4 má za předpokladu platnosti nulové hypotézy χ2 
rozdělení se třemi stupni volnosti, p-hodnota = P(χ2(3) ≥ 11,4) = 0,010. S 95% pravděpodobností 
existuje mezi časem přežití pacientů u jednotlivých variant proměnné asa statisticky významný 
rozdíl. Výsledky vícenásobného porovnání pomocí log-rank testu (4.12), kdy byly testovány 
hypotézy (7.2), jsou uvedeny v tabulce 7.67. 
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Obrázek 7.27 Kaplan-Meierovy odhady funkce přežití jednotlivých variant proměnné asa pro 
pacienty s operací rekta 
 
Tabulka 7.67 Výsledky vícenásobného porovnávání variant proměnné asa pro pacienty s operací 
rekta 

Porovnávané varianty Hodnota testové statistiky Q p-hodnota log-rank testu 
asa = 1 , asa = 2 1,7 0,188 
asa = 1 , asa = 3 7,7 0,005 
asa = 1 , asa = 4 2,9 0,089 
asa = 2 , asa = 3 5,9 0,015 
asa = 2 , asa = 4 1,8 0,183 
asa = 3 , asa = 4 0,4 0,528 

 
Testová statistika Q má za předpokladu platnosti nulové hypotézy χ2 rozdělení s jedním stupněm 
volnosti. Statisticky významný rozdíl byl pomocí p-hodnot log-rank testu na hladině významnosti 
0,05 indikován mezi dvojicemi variant asa = 1, asa = 3 a asa = 2 , asa = 3. Mezi variantami asa = 
1, asa = 4; asa = 2, asa = 4 a asa = 3, asa = 4, nebyl indikován statisticky významný rozdíl. 
Pravděpodobně z důvodu velmi malého počtu pacientů přiřazených k variantě asa = 4. 

7.3.1.4 ANALÝZA PROMĚNNÉ KONVERZE 

Čtvrtou testovanou proměnnou je proměnná konverze. Na obrázku 7.28 jsou, spolu s 95% 
spolehlivostními pásmy (4.5), vykresleny Kaplan-Meierovy odhady funkce přežití (4.1) 
jednotlivých variant proměnné. Příslušné mediány jsou uvedeny v tabulce 7.68.  

 
Tabulka 7.68 Mediány doby přežití, spolu s 95% spolehlivostními intervaly pro jednotlivé varianty 
proměnné konverze pacientů s operací rekta 

Varianta Medián času přežití [dny] 95% SI 
konverze = 1 1588 (1270; 3316) 
konverze = 2 1309 (1014; 1739) 
konverze = 3 2304 (1614; -) 
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Obrázek 7.28 Kaplan-Meierovy odhady funkce přežití jednotlivých variant proměnné konverze pro 
pacienty s operací rekta 
 
Porovnání časů přežití je provedeno pomocí log-rank testu (4.12) s hypotézami (7.1), hodnotou 
testové statistiky Q = 3,2 a p-hodnotou = P(χ2(2) ≥ 3,2) = 0,205. Na hladině významnosti 0,05 
tedy nebyl mezi jednotlivými variantami indikován statisticky významný rozdíl. 

7.3.1.5 ANALÝZA PROMĚNNÉ CIL 

Na obrázku 7.29 je zobrazen graf Kaplan-Meierových odhadů funkce přežití (4.1), spolu 
s 95% spolehlivostními pásmy (4.5) pro obě varianty proměnné cil. Příslušné mediány časů 
přežití jsou uvedeny v tabulce 7.69. 

Z grafu i z tabulky jsou patrné rozdíly v časech přežití jednotlivých variant, které byly 
potvrzeny pomocí log-rank testu (4.12), s hypotézami (7.2). Testová statistika Q = 220 má za 
předpokladu platnosti nulové hypotézy χ2 rozdělení s jedním stupněm volnosti p-hodnota = 
P(χ2(1) ≥ 220) < 0,001. S 99,9% pravděpodobností tedy proměnná cil ovlivňuje čas přežití 
pacientů. 

 
 

Tabulka 7.69 Mediány doby přežití, spolu s 95% spolehlivostními intervaly pro jednotlivé varianty 
proměnné cil pacientů s operací rekta 

Varianta Medián času přežití [dny] 95% SI 
cil = k 3567 (2453; - ) 
cil = p   389 (328; 511) 

 
 



VYHODNOCENÍ BIOMEDICÍNSKÝCH DAT 
 

97 
 

 
Obrázek 7.29 Kaplan-Meierovy odhady funkce přežití jednotlivých variant proměnné cil pro 
pacienty s operací rekta 

7.3.1.6 ANALÝZA PROMĚNNÉ GRADING 

Poslední testovanou kategoriální proměnnou je proměnná grading. Na obrázku 7.30 jsou, 
spolu s 95% spolehlivostními pásmy (4.5), vykresleny Kaplan-Meierovy odhady funkce přežití 
(4.1) jednotlivých variant proměnné. Tabulka 7.70 obsahuje příslušné mediány. 

 
Tabulka 7.70 Mediány doby přežití, spolu s 95% spolehlivostními intervaly pro jednotlivé varianty 
proměnné grading pacientů s operací rekta 

Varianta Medián času přežití [dny] 95% SI 
grading = 1 2083 (1396; -) 
grading = 2 2453 (1489; -) 
grading = 3  765 (437; 1612) 

 
Výsledky log-rank testu (4.12) s hypotézou (7.1), kde hodnota testové statistiky Q = 11,8 a p-
hodnota = P(χ2(2) ≥ 11,8) = 0,003 ukazují na hladině významnosti 0,01 na statisticky významný 
rozdíl v časech přežití u pacientů s různou hodnotou proměnné grading. Výsledky vícenásobného 
porovnávání jednotlivých variant, uvedené v tabulce 7.71, poukazují na hladině významnosti 0,01 
na statisticky významný rozdíl v časech přežití mezi dvojicemi variant grading = 1, grading = 3 
a grading 2, grading =3. Varianty grading = 1 a grading = 2 jsou log-rank testem z hlediska času 
přežití pacientů hodnoceny na hladině významnosti 0,05 jako rovnocenné. 
 
Tabulka 7.71 Výsledky vícenásobného porovnávání variant proměnné grading pro pacienty s operací 
rekta 

Porovnávané varianty Hodnota testové statistiky Q p-hodnota log-rank testu 
grading = 1 , grading = 2 <0,01 0,954 
grading = 1 , grading = 3    8,9 0,003 
grading = 2 , grading = 3  10,6 0,001 
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Obrázek 7.30 Kaplan-Meierovy odhady funkce přežití jednotlivých variant proměnné grading pro 
pacienty s operací rekta 

7.3.1.7 ANALÝZA SPOJITÝCH PROMĚNNÝCH 

Tabulka 7.72 Popis spojitých proměnných u pacientů s operací rekta 

Název 
proměnné Popis proměnné Intervaly 

Počet 
úmrtí ve 
skupině 

Počet 
pacientů ve 

skupině 

vek 
věk pacienta při přijetí k léčbě 
[roky] 

(25; 58] 
(58; 65] 
(65; 72] 
(72; 84] 

 47 
 47 
 46 
 56 

95 
82 
83 
82 

bmi 
Body Mass Index pacienta 
[kg/m2] 

(15,6; 24,2] 
(24,2; 26,6] 
(26,6; 30,0] 
(30,0; 42,6] 

57 
41 
50 
47 

86 
58 
89 
81 

ztrata 
krevní ztráta v průběhu operace 
[ml] 

(0; 0,1] 
(0,1; 200] 
(200; 500] 

(500; 2500] 

82 
27 
46 
41 

121 
 66 
 89 
 66 

 
Tabulka 7.72 udává souhrnný popis spojitých proměnných vybraných k další analýze. 

Vyhodnocení vlivu těchto proměnných na čas přežití pacientů bude provedeno pomocí 
vícerozměrných metod v následujících kapitolách. 
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7.3.2 COXŮV PROPORCIÁLNÍ HAZARDNÍ MODEL  

Pro sestavení Coxova PH modelu byla vybrána metoda smysluplného výběru kovariát 
a Breslowova aproximace parciální věrohodnostní funkce (5.20). 

7.3.2.1 VÝBĚR KOVARIÁT 

Do základního vícerozměrného Coxova PH modelu vstupují všechny proměnné 
signifikantní v jednorozměrných Coxových PH modelech alespoň na hladině významnosti 0,2. 
Tabulka 7.73 shrnuje p-hodnoty testů parciálním věrohodnostním poměrem jednotlivých 
jednorozměrných Coxových PH modelů tvořených kategoriálními proměnnými z tabulky 7.62. 
Pro porovnání jsou v tabulce zobrazeny také p-hodnoty log-rank testu vypočítané v předchozí 
kapitole. 

 
Tabulka 7.73 Výsledné p-hodnoty testu parciálním věrohodnostním poměrem (test PVP) pro 
jednotlivé jednorozměrné Coxovy PH modely kategoriálních proměnných a p-hodnoty příslušných 
log-rank testů u pacientů s operací rekta 

Proměnná 
p-hodnota 

log-rank testu 
p-hodnota 
testu PVP 

stadium <0,001 <0,001 
asa   0,010   0,011 
konverze   0,205   0,180 
cil <0,001 <0,001 
pohlavi   0,911   0,912 
grading   0,003   0,008 

 
V tabulce 7.74 jsou uvedeny souhrnné p-hodnoty Waldova testu (5.23) a p-hodnoty testu 
parciálním věrohodnostním poměrem (5.22) jednotlivých jednorozměrných Coxových PH 
modelů tvořených spojitými proměnnými z tabulky 7.72.  
 
Tabulka 7.74 Výsledné p-hodnoty Waldova testu a testu parciálním věrohodnostním poměrem (test 
PVP) pro jednotlivé jednorozměrné Coxovy PH modely spojitých proměnných u pacientů s operací 
rekta 

Proměnná 
p-hodnota 
Waldova testu 

p-hodnota 
testu PVP 

vek   0,005   0,004 
bmi   0,020   0,018 
ztrata   0,326   0,313 

 
Základní vícerozměrný model by tak měl obsahovat všechny proměnné z tabulek 7.73 a 7.74, 

kromě proměnných pohlavi a ztrata, které nebyly statisticky významné na hladině významnosti 
0,2. Při sestavování vícerozměrného modelu však nastal problém. Systém rovnic (5.14) vedl na 
singulární matici a proto Newton-Raphsonova iterační metoda nekonvergovala k nalezení odhadů 
koeficientů modelu. Tento problém nastává v případech, kdy jsou některé proměnné vstupující do 
modelu závislé. Vypočítáním korelačních koeficientů pro všechny dvojice proměnných byla 
odhalena silná závislost mezi proměnnými vek a asa (ρ(vek,asa) = 0,57) a stadium a cil 
(ρ(stadium,cil) = 0,71). Závislost mezi proměnnými vek a asa byla řešena sloučením variant 
proměnné asa, které se u neparametrické analýzy projevily jako podobné, a sice varianty asa = 1 
a asa = 2 do jedné kategorie a varianty asa = 3 a asa = 4 do druhé kategorie. Tímto krokem klesl 
korelační koeficient na ρ(vek,asa) = 0,43 Což sice stále naznačuje střední závislost mezi 
proměnnými, ta je ale již dostatečně malá na to, aby bylo možné Coxův PH model sestavit. 

Pokud aplikujeme stejný postup na proměnnou stadium a sloučíme dohromady varianty 
stadium = 1, stadium = 2 a stadium = 3, dostaneme výslednou hodnotu korelačního koeficientu 
ρ(stadium,cil) = 0,98. Je tedy jasné, ze sloučené varianty proměnné stadium v podstatě suplují 
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proměnnou cil. Proměnná stadium s nesloučenými variantami by tak mohla představovat jemnější 
roztřídění pacientů, proto byl základní vícerozměrný model sestaven bez proměnné cil 
a s proměnnou stadium. Do základního modelu tak vstupovaly proměnné stadium, asa se 
sloučenými kategoriemi, konverze, grading, vek a bmi. 

Tento model se však ukázal v průběhu dalších vývojových kroků jako značně nestabilní, 
docházelo k velkým změnám v odhadnutých koeficientech a předběžný model neprošel následnou 
verifikací kvůli velkému množství vlivných pozorování (řádově desítky). Ta ovlivňovala 
především odhadnuté koeficienty proměnné grading, viz obrázek 7.31. 

 
Obrázek 7.31 Analýza vlivných pozorování proměnné grading Coxova PH modelu 

 
Protože v takovém případě není možné vymazat všechna vlivná pozorování a začít sestavovat 

model znovu, byl sestaven nový základní model, tentokrát bez proměnné grading, který je uveden 
v tabulce 7.75.  

 
Tabulka 7.75 Model 1 – Odhadované koeficienty modelu, standardní chyba (SE) a 95% intervaly 
spolehlivosti (95% SI), hodnoty z-souřadnice a p-hodnoty Waldova testu 

Proměnná Koeficient 
i
β̂  SE 95% SI 95% SI z p-hodnota 

vek  0,024 0,010  0,004 0,044  2,414 0,016 
bmi -0,033 0,020 -0,073 0,007 -1,630 0,103 
stadium = 2  0,774 0,358  0,073 1,475  2,165 0,030 
stadium = 3  1,450 0,331  0,801 2,099  4,380 0,000 
stadium = 4  3,047 0,342  2,378 3,717  8,920 0,000 
asa = 3+4  0,332 0,186 -0,033 0,698  1,783 0,075 
konverze = 2  0,257 0,169 -0,074 0,588  1,521 0,128 
konverze = 3 -0,538 0,436 -1,393 0,316 -1,234 0,217 
lp(Model 1) -778,868      
 

Pomocí kroků dva, tři a čtyři metody smysluplného výběru kovariát došlo k jediné změně Modelu 
1 a to k redukci proměnné konverze. Předběžný model podstatných vlivů je uveden v tabulce 
7.76. 
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Tabulka 7.76 Model 2 – Odhadované koeficienty modelu, standardní chyba (SE) a 95% intervaly 
spolehlivosti (95% SI), hodnoty z-souřadnice a p-hodnoty Waldova testu 

Proměnná Koeficient 
i
β̂  SE 95% SI 95% SI z p-hodnota 

vek  0,020 0,010  0,001 0,040  2,053   0,040 
bmi -0,039 0,020 -0,078 0,001 -1,929   0,054 
stadium = 2  0,754 0,357  0,054 1,454  2,111   0,035 
stadium = 3  1,433 0,330  0,785 2,081  4,335 <0,001 
stadium = 4  2,989 0,339  2,324 3,655  8,805 <0,001 
asa = 3+4  0,372 0,184  0,012 0,732  2,023   0,043 
lp(Model 2) -781,633      

7.3.2.2 POSOUZENÍ MĚŘÍTKA SPOJITÝCH PROMĚNNÝCH 

Linearita spojitých proměnných vek a bmi z Modelu 2, tabulka 7.76, byla analyzována 
pomocí metody frakčních polynomů. Tabulka 7.77 obsahuje p-hodnoty testu parciálním 
věrohodnostním poměrem (5.22) porovnávajícího nejlepší J = 2 model s nejlepším J = 1 
modelem a s lineárním modelem vytvořenými pro proměnnou vek. 
 
Tabulka 7.77 Souhrnné výsledky analýzy proměnné vek metodou frakčních polynomů 
Model -2· lp(modelu) G pro model x lineární p-hodnota Mocniny 
uzliny není v modelu 1579,228    
lineární 1572,404 0,000   0,009* 1 
J = 1  1571,593 0,811 0,368 3 
J = 2  1571,148 0,445#;1,256++ 0,801#; 0,740++ 3; 3 

* porovnává lineární model s modelem bez proměnné uzliny 
+ porovnává nejlepší J = 1 model s lineárním modelem – oba modely jsou stejné 
# porovnává nejlepší J = 2 model s nejlepším J = 1 modelem 
++porovnává nejlepší J = 2 model s lineárním modelem 

 
p-hodnoty z tabulky 7.77 ukazují, že nejlepším zvoleným modelem je model lineární. Proměnnou 
vek tedy není nutné transformovat, protože je její účinek lineární v logaritmu hazardu. Stejným 
způsobem je analyzována proměnná bmi, výsledky metody frakčních polynomů jsou uvedeny 
v tabulce 7.78. 
 
Tabulka 7.78 Souhrnné výsledky analýzy proměnné bmi metodou frakčních polynomů 
Model -2· lp(modelu) G pro model x lineární p-hodnota Mocniny 
uzliny není v modelu 1576,803    
lineární 1572,404 0,000   0,036* 1 
J = 1  1568,783 3,621 0,057 -2 
J = 2  1566,471 2,312#;5,933++ 0,315#; 0,112++ 0,5; 0,5 

* porovnává lineární model s modelem bez proměnné uzliny 
+ porovnává nejlepší J = 1 model s lineárním modelem – oba modely jsou stejné 
# porovnává nejlepší J = 2 model s nejlepším J = 1 modelem 
++porovnává nejlepší J = 2 model s lineárním modelem 
 

Výsledky testů z tabulky 7.78 ukazují, že není nutné proměnnou bmi transformovat, protože 
nejlepším zvoleným modelem je model lineární. Model 2 z tabulky 7.76 se tak stává modelem 
podstatných vlivů. 

7.3.2.3 ZAŘAZENÍ INTERAKCÍ DO MODELU 

V tabulce 7.79 je uveden výčet všech možných interakcí z Modelu 2, spolu s p-hodnotami 
testu parciálním věrohodnostním poměrem porovnávající Model 2 s modelem obsahujícím 
příslušnou interakci. 
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Tabulka 7.79 Interakce proměnných z Modelu 2, počet stupňů volnosti, p-hodnoty testu parciálním 
věrohodnostním poměrem. 

Interakce Proměnná Stupně volnosti p-hodnota 

vek 
bmi 1 0,637 
asa 1 0,890 
stadium 1 0,266 

bmi 
asa 1 0,973 
stadium 1 0,298 

asa stadium 1 0,864 
 
Žádná interakce proměnných z tabulky 7.79 není dostatečně signifikantní, aby byla zařazena 

do modelu. Proto nebude ve výsledném modelu žádná interakce zahrnuta. Model 2 z tabulky 7.76 
se tak stává předběžným modelem. 

7.3.2.4 VERIFIKACE SESTAVENÉHO MODELU 

Proporcionalita sestaveného Coxova PH modelu je posouzena pomocí grafů škálovaných 
Schoenfeldových reziduí jednotlivých kovariát, které jsou uvedeny v příloze 2, a pomocí testů 
korelace reziduí. 

Jediná proměnná, u které lze pozorovat výraznější odchýlení směrnic lokálně vážených 
vyhlazovacích křivek od nuly, je proměnná stadium = 4. Při podrobnějším přezkoumání výsledků 
testů korelace reziduí uvedených v tabulce 7.80, však žádná z p-hodnot u této varianty proměnné, 
ani u žádné jiné proměnné, nevede k zamítnutí předpokladu proporcionality hazardu. 

 
Tabulka 7.80 p-hodnoty Pearsonova testu nezávislosti pro jednotlivé transformace času 

Proměnná 
g(t) = t 

p-hodnota 
g(t) =ln(t) 
p-hodnota 

g(t) = SKM(t) 
p-hodnota 

g(t) = rank (t) 
p-hodnota 

vek 0,677 0,344 0,523 0,505 
bmi 0,301 0,618 0,621 0,694 
stadium = 2 0,473 0,899 0,650 0,690 
stadium = 3 0,212 0,641 0,250 0,260 
stadium = 4 0,084 0,232 0,062 0,061 
asa = 3+4 0,448 0,278 0,268 0,255 
Celkově 0,677 0,560 0,247 0,229 

 
Předpoklad proporcionality hazardu je proto u Modelu 2 považován za splněný. 

Analýza vlivných pozorování byla opět provedena pomocí vyšetření procentuálních změn 
odhadovaných koeficientů u každé proměnné, při vyloučení konkrétního pacienta. Tyto změny 
jsou oproti indexu pacientů vykresleny na obrázku 7.32 a 7.33. 

 
Obrázek 7.32 Analýza vlivných pozorování pro jednotlivé proměnné Modelu 2 
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Obrázek 7.33 Analýza vlivných pozorování pro jednotlivé proměnné Modelu 2 

 
Z grafů na obrázku 7.32 a 7.33 je zřejmé, že vyloučení žádného pacienta nevedlo 

k procentuální změně odhadnutého koeficientu větší než 20 %. Analýza vlivných pozorování tedy 
prokázala, že žádný z pacientů nemá nepřiměřeně výrazný vliv na hodnotu odhadovaných 
koeficientů. 

Posledním krokem verifikace modelu je otestování modelu testy dobré shody. Výsledky jsou 
uvedeny v tabulce 7.81. 

 
Tabulka 7.81 Pozorované četnosti událostí, očekávané četnosti událostí a p-hodnoty testů dobré 
shody Modelu 2 

Kvartil 
Počet 

pozorování 
Pozorované 
četnosti 

Očekávané 
četnosti z p>|z| 

1 76 15 12,370 0,748 0,455 
2 76 34 34,021 -0,004 0,997 
3 76 45 54,965 -1,344 0,179 
4 76 68 60,644 0,945 0,345 

 
Žádná z p-hodnot v jednotlivých kvartilech není nižší než hladina významnosti 0,05, mezi 
pozorovanými četnostmi a očekávanými četnostmi událostí tedy není v žádném kvartilu 
statisticky významný rozdíl. Model 2 z tabulky 7.76 se tak stává finálním modelem.  
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7.3.2.5 INTERPRETACE VÝSLEDNÉHO MODELU 

Výsledný Coxův PH model je pro přehlednost znovu uveden v tabulce 7.82. 
 

Tabulka 7.82 Výsledný model – Odhadované koeficienty modelu, standardní chyba (SE) a 95% 
intervaly spolehlivosti (95% SI), hodnoty z-souřadnice a p-hodnoty Waldova testu 

Proměnná Koeficient 
i
β̂  SE 95% SI 95% SI z p-hodnota 

vek  0,020 0,010  0,001 0,040  2,053   0,040 
bmi -0,039 0,020 -0,078 0,001 -1,929   0,054 
stadium = 2  0,754 0,357  0,054 1,454  2,111   0,035 
stadium = 3  1,433 0,330  0,785 2,081  4,335 <0,001 
stadium = 4  2,989 0,339  2,324 3,655  8,805 <0,001 
asa = 3 + 4  0,372 0,184  0,012 0,732  2,023   0,043 
lp(Model 2) -781,633      

 
Hazardní poměr, společně s 95% intervalovým odhadem 10% nárůstu proměnných vek a bmi, 
spolu s hazardním poměrem a příslušnými 95% intervaly spolehlivosti kategoriálních 
proměnných asa jsou zapsány v tabulce 7.83. 

 
Tabulka 7.83 Odhadovaný hazardní poměr spolu s 95% spolehlivostními intervaly (95% SI) 
proměnné vek, bmi, stadium a asa 

Proměnná Hazardní poměr 95% SI 
vek   1,221 (1,010;1,492) 
bmi   0,677 (0,458; 1,010) 
stadium = 2   2,126 (1,055; 4,282) 
stadium = 3   4,190 (2,192; 8,009) 
stadium = 4 19,869 (10,214; 38,650) 
asa = 3 + 4   1,451 (1,012;2,080) 

 
Pacienti s 10% nárůstem proměnné vek umírají o 22 % rychleji, než pacienti s původní 

hodnotou proměnné vek. Nárůst rychlosti může být s 95% pravděpodobností mezi 1 a 49 %.  
Přítomnost proměnné bmi v modelu je vynucena ovlivňováním odhadnutých koeficientů 

ostatních proměnných. Protože spolehlivostní interval proměnné bmi obsahuje hodnotu 
hazardního poměru 1, můžeme s 95% pravděpodobností tvrdit, že proměnná bmi neovlivňuje čas 
přežití pacientů. 

Pro variantu stadium = 2 je odhadovaný hazardní poměr určen jako 2,126. Pacienti, kteří byli 
při vstupu do studie zařazeni u této proměnné do kategorie 2, umírají o 112 % rychleji, než 
pacienti, kteří byli zařazeni do skupiny 1. Podle výsledků spolehlivostních intervalů může být 
tento nárůst s 95 % pravděpodobností od 5 % do 328 %. Pacienti zařazení do kategorie stadium = 
3 umírají o 319 % procent rychleji, než pacientu v kategorii 1, nárůst rychlosti může být s 95% 
pravděpodobností mezi 119 a 801 %. Pacienti, kteří byli zařazeni do kategorie stadium = 4, 
umírají o 189 % rychleji než pacienti, zařazení do skupiny stadium = 1. Tento nárůst může být 
s 95 % pravděpodobností od 921 % do 3765 %. 

Odhadovaný hazardní poměr proměnné asa byl vypočítán jako 1,451. Tuto hodnotu můžeme 
interpretovat tak, že pacienti, zařazení při vstupu do studie u proměnné asa do kategorie asa = 3 
nebo asa = 4, umírají o 45 % rychleji, než pacienti zařazení do skupin 1 nebo 2. Toto urychlení 
může být na základně vypočítaných spolehlivostních intervalů od 1 % až po 101 %.  
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7.3.3 WEIBULLŮV MODEL 

Weibullův model představuje poslední krok kompletní analýzy dat pacientů s operací rekta. 
Pro jeho sestavení byla opět vybrána metoda smysluplného výběru kovariát.  

7.3.3.1 VÝBĚR KOVARIÁT WEIBULLOVA MODELU 

V kapitole 7.3.2.1 byla nalezena silná korelace mezi proměnnými vek a asa a dále mezi 
proměnnými stadium a cil. Z tohoto důvodu budou jednorozměrné Weibullovy modely sestaveny 
s proměnnou asa se sloučenými kategoriemi a proměnná cil bude úplně vynechána. p-hodnoty 
testu věrohodnostním poměrem, spolu s p-hodnotami log-rank testu z kapitoly 7.3.1, jsou 
zobrazeny v tabulce 7.84. 

 
Tabulka 7.84 Výsledné p-hodnoty testu parciálním věrohodnostním poměrem (test PVP) pro 
jednotlivé jednorozměrné Weibullovy modely kategoriálních proměnných a p-hodnoty příslušných 
log-rank testů u pacientů s operací rekta 

Proměnná 
p-hodnota 

log-rank testu 
p-hodnota 
testu PVP 

stadium <0,001 <0,001 
asa = 3 + 
4 

  0,010   0,004 

konverze   0,205   0,087 
pohlavi   0,911   0,960 
grading   0,003   0,009 

 
Tabulka 7.85 shrnuje p-hodnoty Waldova testu a p-hodnoty testu věrohodnostním poměrem 
jednorozměrných Weibullových modelů, které jsou tvořeny spojitými proměnnými z tabulky 
7.72. 
 
Tabulka 7.85 Výsledné p-hodnoty Waldova testu a testu parciálním věrohodnostním poměrem (test 
PVP) pro jednotlivé jednorozměrné Weibullovy modely spojitých proměnných u pacientů s operací 
rekta 

Proměnná 
p-hodnota 
Waldova testu 

p-hodnota 
testu PVP 

vek   0,002 0,002 
bmi   0,010 0,009 
ztrata   0,285 0,270 

 
Na základě výsledků jednorozměrných Weibullových modelů byl první vícerozměrný model 
sestaven z proměnných stadium, asa se sloučenými kategoriemi, konverze, grading, vek, bmi 
a z proměnné vzniklé interakcí proměnných bmi a grading, jejíž přítomnost se prokázala jako 
signifikantní na hladině významnosti 0,05. Tento model ale neprošel verifikací, z důvodu velkého 
počtu vlivných pozorování u proměnné grading (viz obrázek 7.35) a nesplnění předpokladů na 
Weibullovo rozdělení časů přežití pacientů (viz obrázek 7.34), kde Kaplan-Meierův odhad 
kumulativního hazardu vykreslený proti Weibullovu odhadu kumulativního hazardu vykazuje 
příliš velké odchýlení od referenční přímky. 
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Obrázek 7.34 Graf Kaplan-Meierova odhadu kumulativního hazardu proti Weibullovu odhadu 
kumulativního hazardu u pacientů s operací rekta 

 

 
Obrázek 7.35 Analýza vlivných pozorování proměnné grading Weibullova modelu 

 
Jako nejlepší další postup se jeví sestavení modelu bez proměnné grading, tedy pouze 

s proměnnými stadium, asa, konverze, vek a bmi, ke kterým následně přibude proměnná vzniklá 
interakcí proměnných bmi a grading, jejíž přítomnost se opět prokázala jako signifikantní na 
hladině významnosti 0,05. Kaplan-Meierův odhad kumulativního hazardu vykreslený proti 
Weibullovu odhadu kumulativního hazardu je v případě tohoto modelu znázorněn na obrázku 
7.36. Jak je z grafu patrné, Weibullův předpoklad rozdělení pravděpodobnosti časů přežití není 
ani v tomto případě splněn. Nezbývá tedy než konstatovat fakt, že sestavení Weibullova modelu 
na současných datech není možné. 
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Obrázek 7.36 Graf Kaplan-Meierova odhadu kumulativního hazardu proti Weibullovu odhadu 
kumulativního hazardu u pacientů s operací rekta 
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8 ZÁVĚR 

Hlavním cílem dizertační práce bylo vyhodnocení rizika postoperační mortality související 
s chirurgickými operacemi kolorektálního karcinomu, vzhledem ke zvolenému způsobu operace, 
který může být buď otevřený (klasický způsob) nebo laparoskopický. Splnění tohoto cíle bylo 
dosaženo řešením dílčích cílů, které se zabývaly zpracováním rozsáhlých datových souborů, 
implementací a aplikací neparametrické prediktivní indukce (NPI) a vyhodnocením chirurgických 
dat. 

Z řešení jednotlivých cílů vyplynuly následující závěry: 
• Hlavní výhodou NPI přístupu při porovnání s klasickým neparametrickým přístupem je 
způsob, kterým pracuje s cenzorovanými časy. Na rozdíl od klasického neparametrického 
přístupu reprezentovaného Kaplan-Meierovým nebo Nelson-Aalenovým odhadem funkce přežití 
je u NPI přístupu odhad funkce přežití proveden pomocí odhadů dvou funkcí – dolní a horní 
funkce přežití. Zatímco odhad horní funkce přežití svým tvarem kopíruje klasické odhady 
a poskytuje tak tradiční náhled na analyzovaná data, odhad dolní funkce přežití klesá v každém 
pozorovaném čase (tzn. jak v čase úmrtí, tak v cenzorovaném čase),čímž přidává ke grafickému 
znázornění dat dodatečné informace o cenzorovaných časech pozorování. Rozšiřování intervalu 
mezi odhadem dolní a horní funkce přežití v každém cenzorovaném čase a s tím spojené zvýšení 
nejistoty odpovídá v teorii intervalové pravděpodobnosti snížení počtu informací, které máme 
k dispozici.  
• V rozhodovacím procesu porovnávajícím přežití pacientů po dvou různých typech 
chirurgické operace vedly výsledky neparametrického prediktivního porovnání jak v případě 
analýzy dat pacientů s operací tlustého střeva, tak v případě analýzy dat pacientů s operací rekta, 
ke stejným závěrům, jako výsledky tradičního přístupu provedeného pomocí log-rank testu. Při 
analýze velikosti diference v přežití mezi jednotlivými chirurgickými postupy se NPI přístup jeví 
jako přísnější než log-rank test a tedy i vhodnější v medicínských aplikacích.V současné době 
však nelze vztah mezi oběma rozhodovacími metodami zevšeobecňovat, protože se stále jedná 
o otevřený problém, u kterého je nutný další výzkum. 
• Z jednorozměrné analýzy porovnávající přežití pacientů po operaci tlustého střeva 
vyplývá, že laparoskopická metoda vede s 99,9% pravděpodobností ke statisticky významně 
delšímu času přežití pacientů než otevřená metoda. Při sestavení vícerozměrného Coxova PH 
modelu a Weibullova modelu byl však vliv typu operace na přežití pacientů vyhodnocen jako 
statisticky nevýznamný.U pacientů po operaci tlustého střeva tak došlo ke zkreslení vlivu na čas 
přežití působením dalších vysvětlujících proměnných, jejichž vliv byl v případě jednorozměrné 
analýzy skrytý a projevil se až ve vícerozměrné analýze. Typ operace tedy nemá v případě 
pacientů s operací tlustého střeva vliv na riziko mortality. 
• Výsledky jednorozměrné analýzy při porovnání přežití u pacientů s operací rekta vedly ke 
stejným závěrům jako výsledky sestaveného Coxova PH a Weibullova modelu. Typ provedené 
operace v tomto případě neovlivňuje statisticky významně čas přežití pacientů a proto nemá vliv 
na riziko mortality. 
• Pro statistické vyhodnocení vlivu doplňkových faktorů na mortalitu pacientů po 
chirurgických operacích kolorektálního karcinomu byly použity vysvětlující proměnné – stádium 
rakoviny, věk, body mass index, pohlaví, diagnóza – umístění nádoru v tlustém střevě, ASA – 
celkový indikátor stavu pacienta, konverze – indikátor průběhu operace, cíl léčby, krevní ztráta 
v průběhu operace, grading – stupeň diferencovanosti nádoru a podíl počtu pozitivních uzlin 
vzhledem k počtu testovaných uzlin. Vyhodnocení bylo opět provedeno zvlášť pro pacienty 
s operací tlustého střeva a zvlášť pro pacienty s operací rekta. 
• Coxovým PH modelem i Weibullovým modelem byly jako statisticky významné pro 
ovlivnění času přežití pacientů s operací tlustého střeva vyhodnoceny vysvětlující proměnné věk, 
stádium rakoviny, ASA, grading a podíl pozitivních uzlin. 
• U pacientů s operací rekta byl průběh sestavování Coxova PH modelu složitější než 
u pacientů s operací tlustého střeva. Pomocí testů korelace byly nalezeny závislosti mezi 
vysvětlujícími proměnnými věk a ASA a dále mezi vysvětlujícími proměnnými cíl léčby 
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a stádium rakoviny. Pomocí Coxova PH modelu byly jako statisticky významné pro ovlivnění 
přežití vyhodnoceny proměnné věk, BMI, stádium rakoviny a ASA. Sestavení Weibullova 
modelu na současných datech nebylo možné. Pro sestavení dalších modelů je v tomto případě 
nezbytný další sběr dat. 
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9 CONCLUSION 

The main goal of the thesis was to evaluate the risk of postoperative mortality associated 
with surgical operations for colorectal cancer. Risk was assessed in particular with respect to the 
chosen method of operation, which can be either open (classic method) or laparoscopic. 
Accomplishment of this goal has been achieved by fulfilment of partial objectives, which dealt 
with the processing of large data sets, implementation and application of nonparametric 
predictive inference (NPI) and evaluation of surgical data. 

The solution of individual goals led to the following conclusions:  
• The main advantage of NPI approach is the way of dealing with censoring times. Unlike 
the traditional nonparametric approach represented by Kaplan-Meier or Nelson-Aalen estimator 
of survival function, the NPI estimation of survival function is performed by two estimated 
function – the lower and the upper survival function. Whereas the upper survival function copies 
the classical survival estimators bringing traditional information about analyzed data, the lower 
survival function decreases at each observation, so also at censored observations, which provides 
more information about all observed events, especially if the largest observation is censoring 
time. The increasing difference between upper and lower survival function in each censored time, 
which causes increasing uncertainty of survival function, corresponds with the interpretation of 
loss of information in interval probability theory.  
• The results of decision making process comparing survival after two types of surgery 
techniques obtained by the NPI approach led to the same conclusion as the results of log-rank test 
in the cases of data analysis of patients with surgery of colon as well as in the case of analysis of 
data of patients with surgery of rectum. The NPI approach seemed to be more strict in the 
decision making process, but we should be careful to generalize the relation between both 
approaches, because establishing theoretical foundation for connection of the two methods is still 
an open research question. 
• Univariate analysis comparing the survival of patients after surgery of colon led to the 
conclusion that there is statistically significant difference in survival after both types of surgeries 
in favor of the laparoscopic approach at 0,001 significance level. After the construction of 
multivariate Cox PH model and the Weibull model however, was the influence of the type of 
surgery on survival of patients evaluated as statistically insignificant. So there was the 
misinterpretation of effect on survival in univariate analysis caused by other explanatory variables 
whose influence was hidden, what can be revealed only by multivariate analysis. The final 
conclusion is that the type of surgery does not affect the risk of mortality of patients with surgery 
of colon. 
• Regarding the comparison of survival after surgery of rectum, the results of univariate 
analysis led to the same conclusions as the results obtained by the Cox and Weibull model, 
namely, that the type of surgery does not affect significantly the survival time of patients and 
therefore has no effect on the risk of mortality. 
• For evaluation of additional effect on the risk of postoperative mortality associated with 
surgical operations for colorectal cancer were selected following explanatory variables: stage of 
cancer, age, BMI (body mass index), gender, diagnosis – location of the tumor in the colon, ASA 
– a general indicator of the patient's condition, conversion – indicator of surgery process, goal of 
treatment, blood loss during surgery, grading – the degree of tumor differentiation and the 
proportion of positive lymph nodes due to the number of test node. The additional effect was 
evaluated separately for patients with surgery of colon and for patiens with surgery of rectum. 
• The Cox PH model and Weibull model evaluated as significantly influencing survival for 
patients with surgery of colon explanatory variables age, stage of cancer, ASA, grading and 
percentage of positive nodes. 
• For patients with surgery of rectum, the course of constructing the Cox PH model was 
much more complicated than for patients with surgery of colon. Using correlation tests were 
discovered dependencies between the explanatory variables age and ASA and as well as between 
the explanatory variables aim of treatment and stage of cancer. Finally, they were using the Cox 
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PH model evaluated as statistically significantly influencing survival variables age, BMI, cancer 
stage and ASA. Construction of the Weibull model to the current data has not been possible. The 
conclusion is therefore the recommendation for further data collection of patients with surgery of 
rectum, which would allow further analysis. 
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