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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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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. 

1.1 CÍL DIZERTAČNÍ PRÁCE 

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

1.2 OBSAH DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Dizertační práce je členěna celkem do devíti kapitol. Druhá 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. 

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 s tímto karcinomem nově 
diagnostikováno 7800 – 8100 pacientů a 3800 – 4200 pacientů této nemoci 
podlehne. Vývoj incidence a mortality v ČR [8] je zachycen na obrázku 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 [7]. 

 
Podle nejnovějších dat z roku 2008 zaujímá česká populace ve světovém 

přehledu srovnání mortality 3. místo za Maďarskem a Chorvatskem [7], 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 [7] 

 
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 a 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 a 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], [3], [9], 
[11], [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 [14]. 
V případě 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 POUŽITÉ METODY ANALÝZY PŘEŽITÍ 

Analýza přežití je souhrnným názvem pro skupinu vyspělých statistických 
metod, které se používají k modelování doby do výskytu určité sledované události. 
V případě biomedicíny je sledovanou událostí většinou recidiva nemoci pacienta 
popř. jeho úmrtí a modelovanou dobou se stává čas přežití pacienta po 
chirurgickém zákroku, popř. po vyléčení nemoci. V analýze přežití aplikované na 
biomedicínská data se soustředíme na odhad funkce přežití, která vyjadřuje 
pravděpodobnost, že čas přežití bude u pacienta větší než čas t (S(t) = P(T > t)), 
namísto odhadu kumulativní distribuční funkce, popisující pravděpodobnost, že čas 
přežití bude u pacienta menší nebo roven času t (F(t) = P(T ≤ t)). 

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 skutečná doba přežití neznámá, víme pouze, že byli na konci sledovaného 
období naživu. 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 zprava. 
Dalšími příčinami cenzorování dat zprava, kromě ukončení studie, můžou být 
například ukončení sledování pacienta z důvodu přestěhování nebo nespolupráce 
pacienta popř. smrt pacienta z jiných než sledovaných příčin. 

Data pocházející ze studie pak dostáváme ve formě vektorů (t1, c1, x1), …, 
(tn, cn, xn), kde ti je čas úmrtí i-tého pacienta resp. čas, ve kterém bylo sledování i-
tého pacienta ukončeno, ci = 1 (resp. ci = 0) je časový cenzor, který je roven 1, 
jestliže v čase ti došlo k úmrtí i-tého pacienta, resp. roven 0, pokud v čase ti došlo 
k ukončení sledování doby přežití i-tého pacienta (ti je potom označováno jako 
cenzorovaný čas pozorování) a xi je vektorem hodnot pacientových charakteristik, 
např. věk, pohlaví, BMI, typ provedené operace atd. Právě cenzorování dat je 
hlavní příčinou, proč v analýze přežití nemohou být použity standardní statistické 
metody pro zpracování dat [10]. 

Z hlediska požadavků, které jsou kladeny na předpoklady o rozdělení 
pravděpodobnosti modelované doby přežití pacientů, můžeme metody analýzy 
přežití rozčlenit do tří základních skupin: 
1. Neparametrické metody, které nevyžadují žádný vstupní předpoklad 

o rozdělení pravděpodobnosti doby přežití pacientů slouží především 
k prvotnímu náhledu na naměřená data pomocí grafické reprezentace a k jejich 
základnímu popisu pomocí odhadů funkce přežití a popisných statistik [4]. 
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Mezi klasické neparametrické metody se řadí Kaplan-Meierův odhad funkce 
přežití [12], který je v praxi pravděpodobně nejpoužívanější a Nelson-Aalenův 
odhad funkce přežití [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 [40]. Moderní přístup je u 
neparametrických metod reprezentován relativně novou metodou 
neparametrické prediktivní indukce (NPI) [6], která slouží jak ke grafické 
reprezentaci dat, tak k porovnání doby přežití různých skupin pacientů [5]. 
Hlavním atributem NPI přístupu je reprezentace nejistot pomocí intervalové 
pravděpodobnosti, na kterou můžeme nahlížet jako na zevšeobecnění klasické 
pravděpodobnosti [2]. 

2. Parametrické metody předpokládají určité vstupní rozdělení 
pravděpodobnosti doby přežití pacientů. 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. 
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 [13]. V dizertační práci jsou použity obě parametrizace Weibullova 
modelu. 

3. Semiparametrické metody tvoří přechod mezi metodami parametrickými 
a neparametrickými. Jsou bez požadavků na vstupní rozdělení 
pravděpodobnosti doby přežití ale mají plně parametrickou strukturou 
regresních koeficientů. Tato skupina metod je v dizertační práci zastoupena 
Coxovým proporciálním hazardním modelem. Jeho hlavním ukazatelem je tzv. 
hazardní poměr (HR), srovnávajícím přežití pacientů v jednotlivých skupinách. 
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 vysvětlujících proměnných x* oproti pacientovi 
s vektorem vysvětlujících proměnných x.  
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4 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. Obě operace se způsobem 
provedení odlišují. Díky hůře přístupné oblasti konečníku 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 konečníku jsou 
stále poměrně vzácná. Nakonec bylo vytřízeno 876 použitelných záznamů 
o pacientech, přehled jednotlivých kategorií je uveden v tabulkách 4.1 a 4.2. 
V rámci sledované studie považujeme předpoklad nezávislosti cenzorování na 
délce přežití pacienta za splněný. 

 
Tabulka 4.1 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 
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Tabulka 4.2 Přehled počtu pacientů s chirurgickou operací konečníku 
Skupina Celkem Úmrtí Cenzorování Poměr cenz. [%] 
Laparoskopická 204 117 87 42,65 
Otevřená 138 79 59 42,75 
Celkem 342 196 146 42,69 

4.1 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 konečníku. Analýzy uvedené v této kapitole byly zpracovány v prostředí Matlab 
7.1. 

4.1.1 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, včetně 90% 
a 99% spolehlivostních pásem, Nelson-Aalenův odhad funkce přežití podle, 
společně s 90% a 99% spolehlivostními pásmy a dolní i horní funkce přežití 
vycházející z NPI přístupu.  

Výsledky těchto tří jsou graficky znázorněny na obrázku 4.1. Oranžová 
a červená plná čára označují popořadě dolní a horní NPI funkci přežití, 
spolehlivostní 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 
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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.  

 

 
Obrázek 4.1 Porovnání klasického a moderního neparametrického přístupu 

 
Na druhou stranu vidíme na obrázku 4.1 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. 



VYHODNOCENÍ BIOMEDICÍNSKÝCH DAT 
 

11 

4.1.2 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, 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. 

4.1.2.1 POROVNÁNÍ KLASICKÝM PŘÍSTUPEM 

Na obrázku 4.2 jsou vyobrazeny Kaplan-Meierovy odhady funkce přežití, 
spolu s 90% spolehlivostními pásmy, které byly sestaveny zvlášť pro skupinu 
pacientů operovaných laparoskopickou metodou a otevřenou metodou. 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 4.3. Tyto 
skutečnosti poukazují na rozdíl v časech přežití pacientů v jednotlivých skupinách. 
 
Tabulka 4.3 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) 

 
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. 
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Obrázek 4.2 Kaplan-Meierovy odhady funkce přežití zvlášť pro skupiny pacientů 
s operací tlustého střeva operovaných různými chirurgickými postupy, včetně 90% 
spolehlivostních pásem  

4.1.2.2 POROVNÁNÍ NPI PŘÍSTUPEM 

Dolní a horní funkce přežití založené na NPI přístupu byly vypočítány na 
stejných datech jako v předchozí kapitole a zobrazeny na obrázku 4.3. 

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 a horní 
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 . 

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 
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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 4.1.2.1. 

 
Obrázek 4.3 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, 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 
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přehlednost je do obrázku přidána také referenční hladina rozhodovacího procesu, 
hodnota pravděpodobnosti 0,5, která je označena zelenou čárkovanou čarou. 
 

 
Obrázek 4.4 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. 

Pro přehlednost jsou do obrázku 4.5 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 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.  
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Obrázek 4.5 Analýza p-hodnot log-rank testu porovnávajícího skupiny pacientů 

s přírůstkem d 
 
Tabulka 4.4 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 
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 
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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. 

4.1.3 POROVNÁNÍ LAPAROSKOPICKÉ A OTEVŘENÉ METODY U 
PACIENTŮ S OPERACÍ KONEČNÍKU 

V této kapitole byla vyhodnocena separátně data 342 pacientů s provedenou 
operací konečníku 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 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. 

4.1.3.1 POROVNÁNÍ KLASICKÝM PŘÍSTUPEM 

Kaplan-Meierovy odhady funkce přežití, spolu s 90% spolehlivostními 
pásmy, sestavenými zvlášť pro skupinu pacientů operovaných laparoskopickou 
metodou a otevřenou metodou, jsou vyobrazeny na obrázku 4.6. 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 4.1.2 poměrně 
zajímavé zjištění, které je doplněno v tabulce 4.5 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 4.1.2, v časech přežití 
pacientů v jednotlivých skupinách a to ve prospěch skupiny pacientů operovaných 
otevřenou metodou. 
 
Tabulka 4.5 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) 
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Obrázek 4.6 Kaplan-Meierovy odhady funkce přežití zvlášť pro skupiny pacientů 
s operací konečníku operovaných různými chirurgickými postupy, včetně 90% 
spolehlivostních pásem 

 
Porovnání přežití pacientů po operaci rakoviny konečníku dvěma různými 
chirurgickými metodami bylo provedeno pomocí log-rank testu, 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 nezamítáme nulovou hypotézu a s 95% 
pravděpodobností můžeme tvrdit, že mezi časem přežití pacientů po jednotlivých 
typech chirurgických operací neexistuje statisticky významný rozdíl. 

4.1.3.2 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. 
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Obrázek 4.7 Dolní a horní funkce přežití založené na NPI přístupu pro skupiny 
pacientů s operací konečníku 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 a horní 
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 4.1.3.1. 
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4.2 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. 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, Coxův PH model 
a Weibullův model. 

4.2.1 NEPARAMETRICKÁ ANALÝZA DAT PACIENTŮ S OPERACÍ 
TLUSTÉHO STŘEVA 

Souhrnný popis kategoriálních proměnných, které byly vybrány k další 
analýze, je uveden v tabulce 4.6.  
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Tabulka 4.6 Popis kategoriálních proměnných u pacientů s operací tlustého střeva 
Název 

proměnné Popis proměnné Varianty 
Počet 
úmrtí  

Počet 
pacientů  

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 4.6, 
zahrnující Kaplan-Meierovy odhady funkcí přežití a testování rozdílnosti časů 
přežití v jednotlivých skupinách pomocí log-rank testu, výsledky jsou uvedeny 
v tabulce 4.7. 

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. 
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Tabulka 4.7 Mediány doby přežití, spolu s 95% spolehlivostními intervaly, pro 
jednotlivé varianty kategoriálních proměnných, spolu s p-hodnotou log-rank testu 
porovnávající jednotlivé varianty proměnných u pacientů s operací tlustého střeva 

Proměnná Varianta 

Medián 
času 

přežití 
[dny] 95% SI 

p-hodnoty 
log-rank testu 

stadium 

stadium = 1 3487 (3112; -) 

<0,001 
stadium = 2 - (2442; -) 
stadium = 3 1875 (1423; 2775) 
stadium = 4 435 (354; 585) 

pohlavi 
pohlavi = 1 1619 (1284; 2556) 

  0,722 
pohlavi = 2 1707 (1419; 2021) 

asa 

asa = 1 - (1469; -) 

  0,012 
asa = 2 1933 (1423; 2953) 
asa = 3 1439 (1071; 1732) 
asa = 4 1180 (409; -) 

konverze 

konverze = 1 1323 (1067; 1600) 
  0,001 konverze = 2 2056 (1732; 3487) 

konverze = 3 1397 (724; -) 

cil 
cil = k 3100 (2462; - ) 

<0,001 
cil = p   398 (331; 503) 

grading 

grading = 1 1933 (1492; 2665) 
  0,031 grading = 2 1850 (1497; 2658) 

grading = 3 1165 (499; 2027) 
 
Výsledky vícenásobného porovnávání jednotlivých variant 

proměnných, u kterých byl v tabulce 4.7 vyhodnocen statisticky významný 
rozdíl jsou uvedeny v tabulce 4.8. 

Jako statisticky významně ovlivňující čas přežití pacientů byly pomocí 
klasických neparametrických metod vyhodnoceny všechny kategoriální proměnné 
z tabulky 4.6, kromě proměnné pohlavi. Souhrnný popis spojitých proměnných, 
které byly vybrány k další analýze, je uveden v tabulce 4.9. 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. 
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Tabulka 4.8 p-hodnoty vícenásobného porovnávání pomocí log-rank testu  
Porovnávané varianty p-hodnota  
stadium = 1 , stadium = 2   0,175 
stadium = 1 , stadium = 3 <0,001 
stadium = 1 , stadium = 4 <0,001 
stadium = 2 , stadium = 3   0,002 
stadium = 2 , stadium = 4 <0,001 
stadium = 3 , stadium = 4 <0,001 
asa = 1 , asa = 2   0,213 
asa = 1 , asa = 3   0,014 
asa = 1 , asa = 4   0,021 
asa = 2 , asa = 3   0,026 
asa = 2 , asa = 4   0,069 
asa = 3 , asa = 4   0,417 
konverze = 1 , konverze = 2 <0,001 
konverze = 1 , konverze = 3   0,973 
konverze = 2 , konverze = 3   0,155 
grading = 1 , grading = 2   0,727 
grading = 1 , grading = 3   0,007 
grading = 2 , grading = 3   0,018 

 
Tabulka 4.9 Popis spojitých proměnných u pacientů s operací tlustého střeva 

Název 
proměnné Popis proměnné Intervaly 

Počet 
úmrtí  

Počet 
pacientů  

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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4.2.2 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. 
Obsahem této kapitoly byla 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 a Breslowova aproximace parciální věrohodnostní funkce. 
Výsledný Coxův PH model je uveden v tabulce 4.10. 

 
Tabulka 4.10 Výsledný Coxův PH model – Odhadované koeficienty modelu, 
standardní chyba (SE) a 95% intervaly spolehlivosti (95% SI) a p-hodnoty Waldova 
testu 

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

vekfp1 -0,348 0,098 -0,540 -0,156 <0,001 
vekfp2  0,155 0,041  0,075  0,236 <0,001 
uzliny  0,017 0,003  0,011  0,022 <0,001 
asa = 3 + 4  0,398 0,156  0,093  0,703   0,011 
stadium = 2  1,505 0,175  1,162  1,848 <0,001 
grading = 3  0,655 0,225  0,213  1,097   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 4.11. 

 
Tabulka 4.11 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 
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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 %. 

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  
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Proto bude jakýkoliv hazardní poměr u této proměnné záviset na hodnotách 

věku, které budou právě porovnávány. Hazardní poměr bude v tomto případě 
vypočítán pro porovnání věku s referenční hodnotu 56,97 let, která představuje 
minimum funkce tvořené výše uvedenými nelineárními členy a příslušnými 
odhadovanými regresními koeficienty. 

Na obrázku 4.8 jsou vykresleny hodnoty odhadu hazardního poměru 
a příslušných 95% odhadů intervalů spolehlivosti pro celý rozsah proměnné vek. 

Z obrázku 4.8 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. Hraniční hodnota hazardního poměru 1 je obsažena 
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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. 

 
Obrázek 4.8 Odhadovaný hazardní poměr a příslušné odhady 95% intervalů 
spolehlivosti porovnávající všechny hodnoty proměnné vek s referenční hodnotou 
minimálního hazardu 56,97 let 

 
Detailní hodnoty hazardních poměrů a příslušných odhadů 95% intervalů 

spolehlivosti vybraných hodnot proměnné vek jsou uvedeny v tabulce 4.12. 
 

Tabulka 4.12 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 
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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 
4.1.2 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. 

4.2.3 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 opět vybrána metoda smysluplného 
výběru kovariát. Výsledný Weibullův model s AFT parametrizací je uveden 
v tabulce 4.13. 

 
Tabulka 4.13 Weibullův AFT model – Odhadované koeficienty modelu, standardní 
chyba (SE) a 95% intervaly spolehlivosti (95% SI) a p-hodnoty Waldova testu 

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

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

 
Časový poměr, hlavní ukazatel Weibullova modelu, spolu s 95% odhadem 
intervalu spolehlivosti, může být určen přímo z tabulky 4.13 pro proměnné uzliny, 
asa, stadium a grading. Tyto výsledky jsou zapsány v tabulce 4.14. 
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Tabulka 4.14 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 

10
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a 
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=
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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. Výpočet časového poměru je proveden obdobným 
způsobem, jako v předchozí kapitole. Výsledky odhadovaného časového poměru, 
spolu s 95% spolehlivostními intervaly, jsou zobrazeny na obrázku 4.9. Z obrázku 
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 
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času přežití pacientů mladších než 38 let a starších než 68 let. V tabulce 4.15 jsou 
seřazeny hodnoty časových poměrů, spolu s příslušnými odhady 95% intervalů 
spolehlivosti pro vybrané hodnoty proměnné vek. 

 
Tabulka 4.15 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 

 

 
Obrázek 4.9 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 4.2.2.5 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. 

 
Obrázek 4.10 Odhadovaná funkce přežití pacienta 1 a pacienta 2 

4.3 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 a použity metody tradiční neparametrické analýzy přežit, 
Coxův PH model a Weibullův model. 
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4.3.1 NEPARAMETRICKÁ ANALÝZA 

Tabulka 4.16 obsahuje souhrnný popis kategoriálních proměnných, které byly 
vybrány k další analýze.  

 
Tabulka 4.16 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 
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Prvním krokem vyhodnocení vlivu dalších proměnných na čas přežití pacientů 
bylo provedení neparametrické analýzy kategoriálních proměnných z tabulky 5.16, 
zahrnující Kaplan-Meierovy odhady funkcí přežití a testování rozdílnosti časů 
přežití v jednotlivých skupinách pomocí log-rank testu, výsledky jsou uvedeny 
v tabulce 4.17. 

 
Tabulka 4.17 Mediány doby přežití, spolu s 95% spolehlivostními intervaly, pro 

jednotlivé varianty kategoriálních proměnných, spolu s p-hodnotou log-rank testu 
porovnávající jednotlivé varianty proměnných u pacientů s operací rekta 

Proměnná Varianta 

Medián 
času 

přežití 
[dny] 95% SI 

p-hodnoty 
log-rank testu 

stadium 

stadium = 1 - (-; -) 

<0,001 
stadium = 2 - (2453; -) 
stadium = 3 1614 (1238; 2808) 
stadium = 4 376 (262; 521) 

pohlavi 
pohlavi = 1 1351 (956; -) 

  0,911 
pohlavi = 2 1530 (1238; 2304) 

asa 

asa = 1 - (1270; -) 

  0,010 
asa = 2 1741 (1351; 3567) 
asa = 3 1014 (855; 1572) 
asa = 4  488 (302; -) 

konverze 

konverze = 1 1588 (1270; 3316) 
  0,205 konverze = 2 1309 (1014; 1739) 

konverze = 3 2304 (1614; -) 

cil 
cil = k 3567 (2453; - ) 

<0,001 
cil = p   389 (328; 511) 

grading 

grading = 1 2083 (1396; -) 
  0,003 grading = 2 2453 (1489; -) 

grading = 3  765 (437; 1612) 
 
Výsledky vícenásobného porovnávání jednotlivých variant proměnných, u kterých 
byl v tabulce 4.17 vyhodnocen statisticky významný rozdíl jsou uvedeny v tabulce 
4.18. 

 
 
 
 
 
 
 



VYHODNOCENÍ BIOMEDICÍNSKÝCH DAT 
 

32 

Tabulka 4.18 Hodnoty testové statistiky Q a p-hodnoty vícenásobného porovnávání 
variant kategoriálních proměnných pomocí log-rank testu pro pacienty s operací rekta  
Porovnávané varianty Q p-hodnota 
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 
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 
grading = 1 , grading = 2 <0,01 0,954 
grading = 1 , grading = 3   8,9 0,003 
grading = 2 , grading = 3 10,6 0,001 

 
Jako statisticky významně ovlivňující čas přežití pacientů byly pomocí 

klasických neparametrických metod vyhodnoceny všechny kategoriální proměnné 
z tabulky 4.17, kromě proměnných pohlavi a konverze. Souhrnný popis spojitých 
proměnných, které byly vybrány k další analýze, je uveden v tabulce 4.19. U těchto 
proměnných opět nebyl vyhodnocen vliv na čas přežití pacientů pomocí 
neparametrické analýzy, z důvodu možného zkreslení výsledků log-rank testu. 
 
Tabulka 4.19 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 
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4.3.2 COXŮV PROPORCIÁLNÍ HAZARDNÍ MODEL  

Coxův PH model byl sestaven metodou smysluplného výběru kovariát 
a Breslowovou aproximací parciální věrohodnostní funkce. Výsledný Coxův PH 
model je uveden v tabulce 4.20. 

 
Tabulka 4.20 Výsledný Coxův PH 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 p-hodnota 

vek  0,020 0,010  0,001 0,040   0,040 
bmi -0,039 0,020 -0,078 0,001   0,054 
stadium = 2  0,754 0,357  0,054 1,454   0,035 
stadium = 3  1,433 0,330  0,785 2,081 <0,001 
stadium = 4  2,989 0,339  2,324 3,655 <0,001 
asa = 3 + 4  0,372 0,184  0,012 0,732   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 4.21. 
 
Tabulka 4.21 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, 
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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 %.  

4.3.3 WEIBULLŮV MODEL 

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

V průběhu analýzy byla nalezena silná korelace mezi proměnnými vek a asa 
a dále mezi proměnnými stadium a cil. Z tohoto důvodu byl první Weibullovův 
model sestavován s proměnnou asa se sloučenými kategoriemi a proměnná cil byla 
úplně vynechána. Tento model ale neprošel verifikací, z důvodu velkého počtu 
vlivných pozorování u proměnné grading a nesplnění předpokladů na Weibullovo 
rozdělení časů přežití pacientů, kde Kaplan-Meierův odhad kumulativního hazardu 
vykreslený proti Weibullovu odhadu kumulativního hazardu vykazoval příliš velké 
odchýlení od referenční přímky. Jako nejlepší další postup se jevilo 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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5 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 
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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 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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