
Univerzita Karlova v Praze

Matematicko-fyzikální fakulta

BAKALÁØSKÁ PRÁCE

Alena Tùmová

Odhad distribuèní funkce
s intervalovì cenzorovanými daty

Katedra pravdìpodobnosti a matematické statistiky

Vedoucí bakaláøské práce: Mgr. Arno¹t Komárek, Ph.D.

Studijní program: Matematika, Obecná matematika

2008



Dìkuji Mgr. Arno¹tu Komárkovi, Ph.D. za vedení, konzultace a pomoc
pøi vytváøení bakaláøské práce.

Prohla¹uji, ¾e jsem svou bakaláøskou práci napsala samostatnì a výhradnì
s pou¾itím citovaných pramenù. Souhlasím se zapùjèováním práce a jejím
zveøejòováním.

V Praze dne 28.5.2008 Alena Tùmová

2



Obsah

1 Úvod 5
1.1 Analýza pøe¾ití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 Charakterizace rozdìlení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3 Intervalové cenzorování dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2 Odhad distribuèní funkce 10
2.1 Odhad pro intervalové cenzorování . . . . . . . . . . . . . . 10
2.2 Odhad bez cenzorování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.3 Odhad pro cenzorování zprava . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3 Aplikace na reálná data 20
3.1 Aplikace na data - odhad bez cenzorování . . . . . . . . . . 21
3.2 Aplikace na data - odhad pro cenzorování zprava . . . . . . 22
3.3 Aplikace na data - odhad pro intervalové cenzorování . . . . 24

4 Závìr 27

3



Název práce: Odhad distribuèní funkce s intervalovì cenzorovanými daty
Autor: Alena Tùmová
Katedra: Katedra pravdìpodobnosti a matematické statistiky
Vedoucí bakaláøské práce: Mgr. Arno¹t Komárek, Ph.D.
e-mail vedoucího: komarek@karlin.m�.cuni.cz

Abstrakt: V této práci studujeme metody, jak nalézt odhad distribuèní
funkce s intervalovì cenzorovanými daty. Intervalovì cenzorovaná data jsou
získávána v situacích, kdy èas do urèité události nemù¾e být pozorován
pøesnì a je tedy znám pouze èasový interval, bìhem nìho¾ sledovaná udá-
lost nastala. Pro odhad distribuèní funkce je pou¾íván neparametrický odhad
metodou maximální vìrohodnosti. V této práci je popsána iteraèní metoda,
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Kapitola 1

Úvod

V této práci se budeme zabývat neparametrickým odhadem distribuèní fun-
kce náhodné velièiny, popisující èas do výskytu urèité události. Zamìøíme se
na odhad distribuèní funkce s intervalovì cenzorovanými daty.

Zajímají nás tedy data, která reprezentují dobu od vstupního èasu do vý-
skytu urèité sledované události. Pro popis tìchto dat a jejich následnou ana-
lýzu je pou¾íván termín analýza pøe¾ití. Speciálním rysem tìchto dat je jejich
cenzorování. V této kapitole je pøedstavena analýza pøe¾ití, její základní po-
jmy, a dále je zde vysvìtlen pojem cenzorování dat.

1.1 Analýza pøe¾ití

Analýza pøe¾ití se tedy zabývá daty, která se vztahují k pøesnì vymezenému
èasovému období, jeho¾ konec je stanoven konkrétní událostí. Název odka-
zuje na vyu¾ití analýzy pøe¾ití v lékaøských výzkumech, kdy je sledována
doba pøe¾ití pacienta s urèitou diagnózou.

Analýza pøe¾ití má ov¹em mnohem ¹ir¹í uplatnìní. Je pou¾ívána nejen
k analýze dat z lékaøských a biologických výzkumù, ale mù¾e být vyu¾ita také
napø. v demogra�i, ekonomii, pøi analýze dat, získaných z psychologických
experimentù, ze sociologických studiích, atd.

Sledovanou událostí mù¾e být napøíklad vznik nemoci, úmrtí jedince,
porouchání souèástky stroje nebo také zvládnutí nìjaké dovednosti. Èas
do sledované události bývá v analýze pøe¾ití oznaèován jako doba pøe¾ití,
pøi aplikaci v prùmyslu je pou¾íván pojem èas selhání.

Zaveïme dále základní pojmy a znaèení, pou¾ívané v analýze pøe¾ití.
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1.2 Charakterizace rozdìlení

Oznaème nyní T nezápornou náhodnou velièinu, která udává èas, je¾ uplyne
do výskytu sledované události. V dal¹ím budeme pøedpokládat, ¾e T je ab-
solutnì spojitá.

Rozdìlení pravdìpodobnosti náhodné velièiny T mù¾e být popsáno na-
pøíklad pomocí distribuèní funkce, hustoty, funkce pøe¾ití a rizikové funkce.
Mezi tìmito funkcemi existují navzájem jednoznaèné vztahy.

Distribuèní funkce F (t) náhodné velièiny T je urèena vztahem

F (t) = P(T ≤ t) , t > 0

a vyjadøuje pravdìpodobnost, ¾e doba pøe¾ití je nejvý¹e rovna èasu t, neboli
pravdìpodobnost, ¾e k selhání dojde nejpozdìji v èase t.

Funkce pøe¾ití S(t) je de�nována vztahem

S(t) = P(T > t) = 1− F (t) , t > 0

a vyjadøuje pravdìpodobnost, ¾e do okam¾iku daného hodnotou t k selhání
u objektu nedo¹lo. Jinak øeèeno, objekt v èase t stále pøe¾ívá.

Riziková funkce λ(t) je de�nována vztahem

λ(t) = lim
h→0+

P(t ≤ T < t+ h |T ≥ t)
h

a vyjadøuje pravdìpodobnost, ¾e k selhání dojde v èase t, pokud do okam¾iku
daného hodnotou t je¹tì k selhání nedo¹lo. Tuto funkci lze tedy interpretovat
jako okam¾ité riziko selhání v èase t. Riziková funkce bývá jinak oznaèována
jako míra rizika.

Pøedpokládáme, ¾e T je absolutnì spojitá, tedy existuje hustota f(t)
a potom platí následující vztahy

F (t) =

t∫
0

f(s) ds,

f(t) =
dF (t)
dt

= −dS(t)
dt

.
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Pro rizikovou funkci mù¾eme za pou¾ití de�nice podmínìné pravdìpo-
dobnosti psát

λ(t) = lim
h→0+

P(t ≤ T < t+ h |T ≥ t)
h

=
1

P(T ≥ t)
lim
h→0+

P(t ≤ T < t+ h)
h

=
1

P(T ≥ t)
lim
h→0+

P(T < t+ h)− P(T < t)
h

.

Vyu¾itím pøedpokladu absolutní spojitosti T pak získáme

λ(t) =
1

S(t)
lim
h→0+

F (t+ h)− F (t)
h

.

Pro rizikovou funkci tedy platí vztah

λ(t) =
f(t)
S(t)

= − d logS(t)
dt

.

Pro funkci pøe¾ití pak zøejmì platí

S(t) = exp

− t∫
0

λ(s) ds

 = exp [−�(t)] ,

kde �(t) =
∫ t
0
λ(s) ds. Funkce �(t) bývá oznaèována jako kumulativní míra

rizika T .
My se budeme dále zajímat o distribuèní funkci a funkci pøe¾ití a o jejich

neparametrické odhady, získané na základì pozorovaných dat. Pøi konstrukci
tìchto odhadù musíme brát v úvahu, ¾e velmi èasto získáváme namísto pøes-
ných dat data cenzorovaná.

1.3 Intervalové cenzorování dat

Intervalovì cenzorovaná data získáváme typicky ze studií, kdy objekt není
sledován neustále. Následkem toho pak nezjistíme pøesný èas výskytu sledo-
vané události, ale jen èasové rozmezí, bìhem nìho¾ k události do¹lo.

Namísto pøesné hodnoty T je tedy pozorován pouze interval (L,R] ta-
kový, ¾e

T ∈ (L,R] ,
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kde L ≤ R. Je-li L = R, znamená to, ¾e doba do výskytu sledované události
u objektu byla pozorována pøesnì.

V praxi získáváme intervalovì cenzorovaná data napøíklad z lékaøských
výzkumù, kdy je u pacientù s urèitou diagnózou sledován èas do urèité kon-
krétní zmìny zdravotního stavu. Pacienti bìhem trvání experimentu dochá-
zejí na lékaøské prohlídky a právì jen pøi tìchto prohlídkách mù¾e být zji¹-
tìno, zda k sledované zmìnì ji¾ do¹lo. Pak L znaèí èas poslední prohlídky,
pøi ní¾ je¹tì zmìna nebyla registrována, a R èas prohlídky, pøi ní¾ bylo zji¹-
tìno, ¾e zmìna ji¾ probìhla.

Dojde-li k sledované události je¹tì pøed první lékaøskou prohlídkou, øek-
neme, ¾e pozorování bylo cenzorováno zleva. V na¹em znaèení pak L = 0
a R je èas první prohlídky, èas cenzorování zleva. Pokud ani pøi poslední
provedené prohlídce nebyla zji¹tìna sledovaná zmìna zdravotního stavu, po-
zorování bylo cenzorováno zprava. V tom pøípadì L je èas poslední prohlídky,
èas cenzorování zprava, a koncový bod intervalu je R =∞.

Z nìkterých výzkumù získáváme soubor dat, který obsahuje pouze pøesná
pozorování a pozorování cenzorovaná zprava. K tomu dochází napøíklad v si-
tuacích, kdy objekty jsou pozorovány neustále, ale výzkum je ukonèen døíve,
ne¾ dojde k sledované události u v¹ech objektù, resp. nìkteré z objektù opustí
v jistém okam¾iku z nìjakého dùvodu studii a my o nich dále nemáme ¾ádné
informace. Analýza takového souboru dat se pak mù¾e li¹it od analýzy sou-
boru dat s intervalovým cenzorováním.

Uveïme nyní pøíklad souboru dat s intervalovým cenzorováním. Na tìchto
datech pak budou pøedvedeny metody odhadu distribuèní funkce, pøedsta-
vené v dal¹ích kapitolách.

Pøíklad 1.1 (Proøezání stálých zubù).
Soubor dat obsahuje intervalovì cenzorovaná pozorování èasu, kdy do¹lo
k proøezání jednotlivých stálých zubù u 4430 dìtí ¹kolního vìku. Tento sou-
bor dat pochází ze Signal Tandmobielr studie, stomatologické studie, která
byla provádìna ve vlámské èásti Belgie v letech 1996{2001. Podrobnìj¹í po-
pis studie a nìkteré její výsledky lze nalézt v práci Vanobbergen a kol. (2000).
Data jsou dostupná jako souèást roz¹iøujícího balíku bayesSurv statistického
programu R.

Ze souboru dat zjistíme: IDNR - identi�kaèní èíslo dítìte, GENDER -
pohlaví dítìte, EBEG.xx - poèáteèní bod èasového intervalu, bìhem nìho¾
do¹lo k proøezání zubu xx (vìk dítìte v rocích, respektive NA, pokud pozoro-
vání bylo zleva cenzorováno), EEND.xx - koncový bod tohoto intervalu (NA,
pokud bylo pozorování zprava cenzorováno).
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IDNR GENDER EBEG.11 EEND.11 EBEG.12 EEND.12
1 girl NA 7,7 8,4 9,3
2 boy NA 7,4 NA 7,7
3 girl NA 6,5 6,5 7,7
5 girl 7,5 8,2 8,2 9,1
6 girl NA 7,4 7,4 8,4
7 boy NA 6,9 NA 6,9
8 boy NA 7,1 NA 7,1
9 girl NA 6,6 7,6 8,8
10 girl 9 9,9 9 9,9
11 girl NA 7,4 8,3 9,2

Tabulka 1.1: Data o èasech proøezání zubù 11 a 12 (první a druhý pravý
horní øezák) u deseti z pozorovaných dìtí

xx nabývá hodnot 11, 12, . . . , 17 pro horní pravé zuby, 21, 22, . . . , 27
pro horní levé zuby, 31, 32, . . . , 37 pro dolní levé zuby a 41, 42, . . . , 47
pro dolní pravé zuby.

Pro ilustraci je v tabulce 1.1 uvedena èást souboru dat. Napø. u dítìte
s identi�kaèním èíslem 1 se zub 11 proøezal ji¾ pøed první prohlídkou, která
probìhla v 7,7 letech ¾ivota dítìte, zatímco zub 12 se proøezal mezi 8,4. a 9,3.
rokem ¾ivota.
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Kapitola 2

Odhad distribuèní funkce

Pøedstavme si nyní situaci, kdy pozorujeme n náhodnì vybraných objektù
a jejich doby pøe¾ití do okam¾iku, kdy nastane sledovaná událost. Máme
tedy T1, . . . , Tn náhodný výbìr z rozdìlení s distribuèní funkcí F (t). Odhad
distribuèní funkce náhodné velièiny T a jeho gra�cké znázornìní je jedním
ze zpùsobù, jak vhodnì shrnout výsledky na¹eho pozorování.

Neparametrický odhad distribuèní funkce hledáme jako maximálnì vìro-
hodný odhad na prostoru v¹ech distribuèních funkcí pro nezáporné náhodné
velièiny, tedy na prostoru funkcí F takových, ¾e F je zprava spojitá, ne-
klesající, limt→0+ F (t) = 0 a limt→∞ F (t) = 1. Analogicky, neparametrický
odhad funkce pøe¾ití hledáme na prostoru funkcí S takových, ¾e S je zprava
spojitá, nerostoucí, limt→0+ S(t) = 1 a limt→∞ S(t) = 0.

2.1 Odhad pro intervalové cenzorování

V pøípadì intervalového cenzorování dat získáme ze studie soubor dat tvaru

O = {(li, ri] ; i = 1, . . . , n} ,

kde Ti ∈ (li, ri], Ti je sledovaná doba pøe¾ití objektu i pro i = 1, . . . , n.
Øekneme, ¾e intervalové cenzorování je nezávislé, jestli¾e T je nezávislé

s mechanismem, který generuje náhodné velièiny L, R, zpùsobující cenzoro-
vání, tedy platí

P (L < T ≤ R |L = l, R = r ) = P (l < T ≤ r) .

Pøedpokládáme nyní v¾dy nezávislé intervalové cenzorování.
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Sestavme vìrohodnostní funkci (L(F )) a logaritmickou vìrohodnostní
funkci (l(F )) pro odhad distribuèní funkce na základì pozorovaných dat
pøi pøedpokladu nezávislého cenzorování.

L(F ) =
n∏
i=1

P (li < Ti ≤ ri)

=
n∏
i=1

(
F (ri)− F (li−)

)
l(F ) =

n∑
i=1

log
(
F (ri)− F (li−)

)
Funkci L(F ), popø. l(F ), maximalizujeme na prostoru v¹ech distribuèních
funkcí, maximálnì vìrohodný odhad oznaèíme F̂ (t). Tento postup byl poprvé
odvozen v pracích Peto (1973), Turnbull (1976).

Seøaïme nyní vzestupnì v¹echny pozorované èasy a poté de�nujme inter-
valy [q1, p1] , . . . , [qm, pm] jako takové intervaly, pro které qj ∈ {li; i = 1, . . . , n},
pj ∈ {ri; i = 1, . . . , n}, qj ≤ pj a interval [qj, pj] neobsahuje ¾ádné dal¹í po-
zorované èasy, j = 1, . . . ,m, m ≤ n.

Tato data znázornìná na èasové ose mohou vypadat napø. takto:

L
q1

R
p1

R R L
q2

R
p2

L L L
q3

R
p3

R R L L
q4

R
p4

. . .

Pro maximálnì vìrohodný odhad F̂ (t) pak platí tvrzení:

Tvrzení 2.1. Funkce F̂ (t) roste na nìkterých, popø. na v¹ech intervalech
[qj, pj], j = 1, . . . ,m. Mimo tyto intervaly je F̂ (t) konstantní.

Dùkaz. Zvolme body x1, . . . , xm−1 tak, ¾e xj ∈ [pj, qj+1] a xj je vìt¹í ne¾
v¹echny pravé a men¹í ne¾ v¹echny levé koncové body intervalù cenzorování
pozorované mezi èasy pj a qj+1. Napø. takto:

L
q1

R
p1

R R

x1

L
q2

R
p2

x2

L L L
q3

R
p3

R R

x3

L L
q4

R
p4

. . .
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Nech» nyní F (t) je distribuèní funkce, která není konstantní vnì intervaly
[qj, pj]. Dále nech» F ∗(t) je distribuèní funkce konstantní vnì intervaly [qj, pj],
platí pro ni F ∗(q1) = 0, F ∗(pm) = 1 a F ∗(pj) = F ∗(qj+1) = F (xj). Pak je
l(F ∗) > l(F ) a F tedy nemù¾e být maximálnì vìrohodným odhadem.

Vìrohodnostní funkce tedy závisí pouze na velikosti skokù mezi konco-
vými body intervalù [qj, pj], j = 1, . . . ,m. De�nujme sj jako velikost skoku
mezi body qj a pj a dále indikátor αij takto:

sj = F (pj)− F (qj−),
αij = I ([qj, pj] ⊂ [li, ri]) .

Pak platí

F (ri)− F (li−) =
m∑
j=1

αijsj,

L(F ) =
n∏
i=1

m∑
j=1

αijsj.

Pro maximálnì vìrohodné odhady velikosti skokù ŝj maximalizujeme funkci
L(F ) pøes sj za podmínek

sj ≥ 0 pro v¹echna j = 1, . . . ,m,
m∑
j=1

sj = 1.

Maximálnì vìrohodný odhad distribuèní funkce F̂ (t) je pak urèen takto:

• F̂ (q1) = 0, F̂ (pm) = 1,

• F̂ (t) je konstantní vnì intervaly [qj, pj],

• F̂ (t) vzroste mezi body qj a pj o skok velikosti ŝj,

• prùbìh funkce F̂ (t) mezi body qj a pj není jednoznaènì urèen, mù¾e
být volen napø. tak, ¾e funkce F̂ (t) je spojitá a po èástech lineární.

Neparametrický odhad distribuèní funkce pro soubor dat s intervalovým
cenzorováním se obvykle nazývá Turnbullùv odhad. Nelze ale nalézt pøesný
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vzorec vyjadøující odhad F̂ (t), pro výpoèet ŝj jsou pou¾ívány iteraèní algo-
ritmy. Pøedstavme nyní tøi èasto pou¾ívané algoritmy pro výpoèet ŝj, první
z nich popí¹eme podrobnìji.

Turnbull (1976) popisuje algoritmus, který vyu¾ívá ekvivalence mezi vlast-
ností maximálnì vìrohodných a samokonzistentních odhadù. Tuto ekviva-
lenci poprvé pou¾ívá Efron (1967). Odhad oznaèíme jako samokonzistentní,
pokud je øe¹ením samokonzistentní rovnice, tedy takové rovnice, její¾ øe¹ení
je limitou jednotlivých iterací z rovnice získaných. Samokonzistentní rovnici
pro intervalovì cenzorovaná data dostaneme intuitivnì na základì empiric-
kých odhadù.

Oznaème

πj(ŝ) =
1
n
E

[
n∑
i=1

I (Ti ∈ [qj, pj])

∣∣∣∣∣ ŝ, O
]
, kde ŝ = (ŝ1, . . . , ŝm)

T .

Podmínìné støední hodnoty spoèítáme jako:

E [I (Ti ∈ [qj, pj])| ŝ, O] =
αij ŝj∑m
k=1 αikŝk

.

Samokonzistentním odhadem je pak øe¹ení rovnic:

πj(ŝ) = ŝj, j = 1, . . . ,m.

Abychom získali tento odhad, zvolíme nejprve poèáteèní hodnotu ŝ0. Tou
mù¾e být libovolný m-rozmìrný vektor s kladnými slo¾kami, pro který platí∑m

j=1 ŝ
0
j = 1. Známe-li vektor ŝl−1, spoèítáme slo¾ky vektoru ŝl jako:

ŝlj = πj(ŝ
l−1), j = 1, . . . ,m.

Tento krok opakujeme, dokud ná¹ odhad nesplòuje urèité kritérium konver-
gence. Tímto kritériem mù¾e být napø. pro malé ε > 0 podmínka

m∑
j=1

∣∣ŝlj − ŝl−1j

∣∣ < ε.

Pro samokonzistentní a maximálnì vìrohodný odhad pak platí:

Tvrzení 2.2.

ŝ je max. vìrohodným odhadem (MLE)⇔ πj(ŝ) = ŝj pro v¹echna j
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Dùkaz. Podívejme se, co se stane, zvý¹íme-li hodnotu urèité slo¾ky vektoru s,
napø. sj, o malé kladné ε. Poté musíme vydìlit v¹echny slo¾ky vektoru hod-
notou 1 + ε, aby souèet slo¾ek vektoru zùstal roven jedné. Provedeme tedy

sj → sj+ε

1+ε

sk → sk

1+ε
k 6= j

Oznaème dj(s) hodnotu derivace ∂
∂ε
l v bodì ε = 0.

dj(s) =
∂

∂ε
l

(
s1

1 + ε
, . . . ,

sj + ε

1 + ε
, . . . ,

sm
1 + ε

)
v bodì ε = 0

=
m∑
k=1

∂l

∂sk

∂sk
∂ε

v bodì ε = 0

=
∂l

∂sj
−

m∑
k=1

sk
∂l

∂sk

Spoèítáme

∂l

∂sk
=

n∑
i=1

αik∑m
l=1 αilsl

, k = 1, . . . ,m.

Odtud

dj(s) =
n∑
i=1

αij∑m
l=1 αilsl

−
n∑
i=1

m∑
k=1

αiksk∑m
l=1 αilsl

=
n∑
i=1

αij∑m
l=1 αilsl

− n.

Dosadíme poslední rovnost do vzorce pro πj(s) a dostaneme

πj(s) =
1
n

n∑
i=1

αijsj∑m
l=1 αilsl

=
sj
n

n∑
i=1

αij∑m
l=1 αilsl

= sj

(
dj(s)
n

+ 1

)
. (2.1)

Pro maximálnì vìrohodný odhad platí

ŝ je MLE⇔ dj(s) = 0 nebo (dj(s) ≤ 0 a zároveò sj = 0) pro j = 1, . . . ,m.
(2.2)

Kombinací vztahù 2.1 a 2.2 zjistíme, ¾e maximálnì vìrohodný odhad ŝ spl-
òuje πj(ŝ) = ŝj. Naopak, platí-li πj(s) = sj, pak dj(s) = 0 nebo sj = 0 pro
dj(s) 6= 0. Pro j takové, ¾e sj = 0 ale musí platit dj(s) ≤ 0. Tedy je-li odhad
samokonzistentní, je také maximálnì vìrohodným odhadem. Dokázali jsme
tedy ekvivalentní vztah mezi maximálnì vìrohodným a samokonzistentním
odhadem.
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Pøi obecnìj¹ím pøístupu mù¾e být na Turnbullùv algoritmus pohlí¾eno
jako na aplikaci EM (Expectation-Maximization) algoritmu (Dempster a kol.,
1977).

Dal¹ím algoritmem je ICM (Iterative Convex Minorant) algoritmus, který
poprvé pøedstavují Groeneboom a Wellner (1992). Tento algoritmus pøevádí
hledání maximálnì vìrohodného odhadu na hledání maxima kvadratické
funkce. Jongbloed (1995) ukazuje, ¾e pøi pou¾ití tohoto algoritmu nemusí
hodnota vìrohodnostní funkce poka¾dé vzrùst a není tedy zaji¹tìna konver-
gence algoritmu. Popisuje, jak modi�kovat ICM algoritmus a této konver-
gence dosáhnout.

Tøetí algoritmus popisují Wellner a Zhan (1997). Tento algoritmus je
kombinací obou vý¹e popsaných a je oznaèován jako EM-ICM algoritmus.

Z tìchto tøí algoritmù je nejjednodu¹¹í a nejpøirozenìj¹í první popsaný
algoritmus, je ov¹em pomalej¹í ne¾ druhé dva. Výhodou modi�kovaného
ICM algoritmu a EM-ICM algoritmu je jejich rychlost, EM-ICM algoritmus
je ze v¹ech tøí algoritmù nejrychlej¹í. Jongbloed (1995) a také Wellner a Zhan
(1997) demonstrují rychlost algoritmù pomocí simulaèních studií. Kromì
tìchto algoritmù existují i dal¹í.

Pøesný vzorec pro odhad F̂ (t) lze nalézt pro dva speciální pøípady sou-
borù dat. Pro soubor dat, který obsahuje pouze pøesná pozorování, je od-
hadem distribuèní funkce tzv. empirická distribuèní funkce. Pro soubor dat,
který obsahuje pouze pøesná pozorování a pozorování cenzorovaná zprava, je
odhad distribuèní funkce získán na základì Kaplan{Meierova odhadu funkce
pøe¾ití. Oba tyto odhady lze odvodit jako speciální pøípady vý¹e uvedeného
postupu.

2.2 Odhad bez cenzorování

Jsou-li v¹echna data necenzorovaná, získáme t1, . . . , tn jednotlivé doby pøe-
¾ití sledovaných objektù. Pøedstavíme-li si tato data jako speciální pøípad
dat s intervalovým cenzorováním, lze tento soubor dat zapsat takto:

O = {(li, ri] ; li = ri = ti, i = 1, . . . , n} .

Uspoøádejme pozorované èasy vzestupnì a oznaème j-tý pozorovaný èas
t(j) pro ka¾dé j = 1, . . . ,m, kdem je poèet jednoznaèných èasù,m ≤ n. Zná-
zornìme tato data na èasové ose, vyznaème také døíve de�nované intervaly
[qj, pj]. Mù¾eme získat napø.:

15



L=R
q1 = p1

t(1)

L=R
q2 = p2

t(2)

L=R
q3 = p3

t(3)

L=R
q4 = p4

t(4)

L=R
q5 = p5

t(5)
. . .

Ji¾ víme, ¾e maximálnì vìrohodný odhad distribuèní funkce závisí pouze
na velikosti skokù mezi koncovými body intervalù [qj, pj], vnì tyto intervaly
je F̂ (t) konstantní. V tomto pøípadì jsou intervaly [qj, pj] degenerované,
qj = pj = t(j). Pak tedy F̂ (t) je funkce po èástech konstantní se skoky
v bodech t(1), . . . , t(m).

Na základì tohoto faktu odvodíme vzorec pro odhad distribuèní funkce.
Oznaème je¹tì dj poèet událostí pozorovaných v èase t(j). Pak vìrohodnostní
funkci a logaritmickou vìrohodnostní funkci mù¾eme pøepsat takto:

L(F ) =
m∏
j=1

[
F (t(j))− F (t(j)−)

]dj

=
m∏
j=1

sj
dj ,

l(F ) =
m∑
j=1

dj log sj

=
m−1∑
j=1

dj log sj + dm log

(
1−

m−1∑
j=1

sj

)
.

Poslední rovnost plyne z podmínky
∑m

j=1 sj = 1.
Derivací funkce l(F ) podle parametrù sj, j = 1, . . . ,m − 1, získáme

rovnice

∂l(F )
∂sj

=
dj
sj
− dm
sm

= 0,

sj =
sm
dm

dj,

(s1 + . . .+ sm) =
sm
dm

(d1 + . . .+ dm) ,

sm
dm

=
1
n
.
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Odtud ji¾ snadno získáme maximálnì vìrohodný odhad parametrù sj
a odhad distribuèní funkce

ŝj =
dj
n
,

F̂ (t) =
∑

j:t(j)≤t

dj
n
.

Tato funkce se nazývá empirická distribuèní funkce.

2.3 Odhad pro cenzorování zprava

Velmi èasté jsou soubory dat, které obsahují pouze pøesná pozorování a pozo-
rování cenzorovaná zprava. V úvodní kapitole je popsáno, v jakých situacích
získáváme takové soubory dat.

Kaplan a Meier (1958) popisují ve svém èlánku odhad funkce pøe¾ití
pro takové soubory dat. Kaplan{Meierùv odhad funkce pøe¾ití je de�nován
vzorcem

Ŝ(t) =
∏

j:t(j)≤t

(
nj − dj
nj

)
,

kde t(1), . . . , t(m) jsou vzestupnì seøazené èasy, ve kterých byla u nìkterého
z objektù pozorována událost, dj je poèet událostí pozorovaných v èase t(j)
a nj poèet objektù, které jsou tìsnì pøed èasem t(j) stále sledovány, tzn. po-
èet objektù, u kterých do èasu t(j) nebyla pozorována událost ani nedo¹lo
k cenzorování zprava.

Odvoïme nyní Kaplan{Meierùv odhad jako neparametrický odhad funkce
pøe¾ití získaný metodou maximální vìrohodnosti. S ohledem na tvrzení 2.1
musí být odhadem Ŝ(t) funkce po èástech konstantní se skoky v bodech
t(1), . . . , t(m). To je zøejmé, zakreslíme-li data do èasové osy a vyznaèíme-li
intervaly [q1, p1] , . . . , [qm, pm]. Ka¾dý interval [qj, pj] je opìt degenerovaný,
qj = pj = t(j).

LC L=R
q1 = p1

t(1)

LC L=R
q4 = p4

t(2)

LC LC L=R
q5 = p5

t(3)

LC
. . .
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Zachovejme znaèení pou¾ité ve vzorci pro Kaplan{Meierùv odhad. Dále
de�nujme t(0) = 0, t(m+1) = ∞ a oznaème mj poèet objektù, u nich¾ do¹lo
k cenzorování zprava bìhem èasového intervalu

[
t(j), t(j+1)

)
, j = 0, . . . ,m.

Oznaème tj,1, . . . , tj,mj
jednotlivé èasy cenzorování zprava, které byly pozo-

rovány bìhem èasového intervalu
[
t(j), t(j+1)

)
, j = 0, . . . ,m.

Pro poèet nj objektù, u nich¾ mù¾e být v èase t(j) pozorována událost,
zøejmì platí

nj =
m∑
i=j

(di +mi).

Sestavme nyní vìrohodnostní funkci pro odhad funkce pøe¾ití.

L(S) =
m∏
j=0

{[
S(t(j)

−)− S(t(j))
]dj

mj∏
l=1

S(tj,l)

}

Maximalizujme tuto funkci na prostoru v¹ech funkcí pøe¾ití. Hledáme neros-
toucí zprava spojitou funkci S(t), pro kterou limt→0+ S(t) = 1 a limt→∞ S(t) =
0, S je po èástech konstantní funkce se skoky v bodech t(1), . . . , t(m).

Ka¾dou funkci s takovými vlastnostmi lze zapsat ve tvaru

S(t) =
∏

j:t(j)≤t

(1− λj), 0 ≤ λj ≤ 1.

Pak platí

S(t(j)) =
j∏
l=1

(1− λl),

S(t(j)
−) =

j−1∏
l=1

(1− λl).

Vzhledem k tomu, ¾e S(t) má být funkce po èástech konstantní, platí také
S(tj,l) = S(t(j)), l = 1, . . . ,mj, j = 0, . . . ,m. Dosadíme-li pøedchozí vztahy
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do vìrohodnostní funkce, získáme

L(S) =
m∏
j=0

{[
S(t(j)

−)− S(t(j))
]djS(t(j))

mj

}

=
m∏
j=0


[
j−1∏
l=1

(1− λl)−
j∏
l=1

(1− λl)

]dj [ j∏
l=1

(1− λl)

]mj


=
m∏
j=0


[
j−1∏
l=1

(1− λl) (1− 1 + λj)

]dj j∏
l=1

(1− λl)mj


=

m∏
j=0

{
λj

dj(1− λj)−dj

j∏
l=1

(1− λl)dj+mj

}

=
m∏
j=1

{
λj

dj(1− λj)nj−dj

}
.

Pøevedením na logaritmický tvar l(S) a derivací l(S) podle parametrù λj,
j = 1, . . . ,m, získáme maximálnì vìrohodné odhady

λ̂j =
dj
nj
.

Odhad funkce pøe¾ití pak je

Ŝ(t) =
∏

j:t(j)≤t

(
1− dj

nj

)
=

∏
j:t(j)≤t

(
nj − dj
nj

)
.

Tento odhad je Kaplan{Meierùv odhad funkce pøe¾ití. Pokud je posledním
pozorovaným èasem èas cenzorování, není funkce Ŝ(t) za tímto èasem de-
�nována, známe pouze velikost skoku, která pøipadá na interval

[
t(m),∞

)
.

Odhad distribuèní funkce získáme jednodu¹e jako F̂ (t) = 1− Ŝ(t).
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Kapitola 3

Aplikace na reálná data

V této kapitole uvedeme mo¾nosti, jak zpracovat data analýzy pøe¾ití a zís-
kat odhad distribuèní funkce. Na reálných datech popsaných v pøíkladì 1.1
uká¾eme teorii vysvìtlenou v pøedchozím textu. K zpracování dat pou¾ijeme
statistický software R.

Pou¾itý soubor dat obsahuje informace o èasu proøezání stálých zubù.
Bìhem Signal Tandmobielr studie, ze které pochází ná¹ soubor dat, byly
stomatologické prohlídky dìtí provádìny pøibli¾nì jednou roènì mezi jejich
¹estým a dvanáctým rokem vìku. Budeme odhadovat distribuèní funkci ná-
hodné velièiny, která udává vìk dítìte, ve kterém dochází k proøezání jed-
noho vybraného zubu. Pro na¹i ilustraci vybereme zub èíslo 12, druhý pravý
horní øezák. Odhad distribuèní funkce tedy bude popisovat, s jakou pravdì-
podobností mù¾eme pøedpokládat, ¾e v urèitém vìku dítìte je zub èíslo 12
ji¾ proøezán.

V souboru jsou obsa¾ena pozorování èasu proøezání zubu pro 4430 dìtí,
2297 chlapcù a 2133 dívek. Dá se pøedpokládat, ¾e vìk, ve kterém dochází
k proøezání zubu, závisí na pohlaví dítìte. Odhady distribuèních funkcí tedy
provedeme zvlá¹» pro chlapce a pro dívky.

Na základì tìchto dat budeme nyní hledat odhad distribuèní funkce tøemi
rùznými zpùsoby a uká¾eme, jak se projeví nesprávné ignorování intervalo-
vého cenzorování na odhadech. Nejprve budeme zcela ignorovat cenzorování
dat a jako odhad pou¾ijeme empirickou distribuèní funkci. Poté ponecháme
pozorování cenzorovaná zprava a u ostatních pozorování budeme cenzoro-
vání ignorovat. U takto upravených dat získáme odhad distribuèní funkce
na základì Kaplan{Meierova odhadu. Nakonec ponecháme v¹echna data in-
tervalovì cenzorovaná a pou¾ijeme Turnbullùv odhad distribuèní funkce.
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V následujících oddílech popí¹eme, jakým zpùsobem budeme ignorovat in-
tervalové cenzorování.

3.1 Aplikace na data - odhad bez cenzoro-
vání

Ignorujme nyní fakt, ¾e data jsou intervalovì cenzorována. To provedeme
následujícím zpùsobem:

• U zprava cenzorovaných pozorování, tj. pozorování ve tvaru (L,NA],
vezmeme za èas, kdy do¹lo k proøezání zubu, èas cenzorování zprava,
tj. L.

• U zleva cenzorovaných pozorování, tj. pozorování ve tvaru (NA, R],
vezmeme støed intervalu (5, R]. Levý krajní bod intervalu, hodnota 5,
byla zvolena jako vìk, pøed kterým z klinického hlediska nedochází
témìø nikdy k proøezání stálých zubù.

• U zbylých, pøímo intervalovì cenzorovaných pozorování, vezmeme støed
intervalu (L,R].

Nyní na¹e data obsahují pouze pøesná pozorování. Z takto upravených dat
pak zjistíme empirickou distribuèní funkci. V dùsledku ignorování intervalo-
vého cenzorování je tento odhad potenciálnì nesprávný (vychýlený, nekon-
zistentní).

V programu R spoèítáme empirickou distribuèní funkci pomocí funkce
ecdf, pro tuto funkci není potøeba volat ¾ádnou speciální knihovnu. Graf pak
vytvoøíme funkcí plot.

> cdf.1 <- ecdf(Zub.1$TIME)

> plot(cdf.1)

Z na¹ich dat získáme odhady distribuèních funkcí vykreslené v grafu 3.1.
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Obrázek 3.1: Odhad distribuèní funkce aplikovaný na data ze Signal
Tandmobielr studie. Je zcela ignorováno cenzorování a pou¾ita empirická
distribuèní funkce.

3.2 Aplikace na data - odhad pro cenzoro-
vání zprava

Ignorujme nyní intervalové cenzorování pouze èásteènì, tedy tak, abychom
mohli pou¾ít Kaplan{Meierùv odhad. Data upravíme podobnì jako v pøed-
chozím pøípadì, jen pro pozorování cenzorovaná zprava ponecháme pozo-
rovaný èas oznaèený jako èas cenzorování. Na¹e data tedy obsahují pøesná
pozorování a pozorování cenzorovaná zprava.

Chceme-li nyní spoèítat Kaplan{Meierùv odhad funkce pøe¾ití, popø. jako
v na¹em pøípadì odhad distribuèní funkce, je v programu R potøeba zavolat
knihovnu survival. Tato knihovna obsahuje mno¾ství metod analýzy pøe¾ití.
Kaplan{Meierùv odhad spoèítáme funkcí surv�t takto:

> library(survival)

> Zub.2$STATUS[is.na(Zub.2$EEND.12)] <- 0 #cenzor. zprava
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> Zub.2$STATUS[!is.na(Zub.2$EEND.12)] <- 1 #pozorováno pøesnì

> sf.2 <- survfit(Surv(TIME, STATUS)~1, data=Zub.2)

Pro vykreslení grafu Kaplan{Meierova odhadu pou¾ijeme funkci plot
na objekt tøídy surv�t. Pomocí rùzných argumentù funkce plot mù¾eme
upravit zpùsob, jakým bude graf vykreslen. Graf odhadu distribuèní funkce
vytvoøíme, zvolíme-li hodnotu argumentu fun jako fun="event".

> plot(sf.2, fun="event")

Pou¾ijeme-li tento postup na ná¹ soubor dat, získáme graf z obrázku 3.2.
Mù¾eme pøedpokládat, ¾e tento odhad bude o nìco správnìj¹í ne¾ odhad
pøedchozí.

Obrázek 3.2: Odhad distribuèní funkce aplikovaný na data ze Signal
Tandmobielr studie. Je èásteènì ignorováno intervalové cenzorování, po-
nechána zprava cenzorovaná pozorování a pou¾it Kaplan{Meierùv odhad.
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3.3 Aplikace na data - odhad pro intervalové
cenzorování

Teoreticky korektní odhad distribuèní funkce získáme, pou¾ijeme-li Turnbul-
lùv odhad pro intervalovì cenzorovaná data.

V programu R jsou funkce pro intervalovì cenzorovaná data souèástí
knihovny Icens. Mezi tìmito funkcemi je mo¾né vybrat si algoritmus, který
nám spoèítá odhad velikosti skokù ŝj. Vybrali jsme EM-ICM algoritmus.

> turnbull <- EMICM(Zub)

Tímto pøíkazem dostaneme objekt tøídy icsurv. Graf distribuèní funkce
mù¾eme opìt vykreslit funkcí plot, popøípadì nejprve pøevést data z ob-
jektu tøídy icsurv do matice a poté vykreslit graf odhadu distribuèní funkce
v námi zvoleném tvaru. Tímto zpùsobem jsme získali graf Turnbullova od-
hadu z obrázku 3.3.

Obrázek 3.3: Turnbullùv odhad distribuèní funkce aplikovaný na data ze Sig-
nal Tandmobielr studie.

V tomto grafu, stejnì jako v obou pøedchozích, je zobrazena odhadnutá
distribuèní funkce zvlá¹» pro chlapce a pro dívky. Gra�cky je tak znázornìn

24



pøedpokládaný vliv pohlaví na vìk, ve kterém dochází k proøezání stálých
zubù. Z grafu je patrné, ¾e k proøezání zubu è. 12 dochází døíve u dívek.
Pravdìpodobnost, ¾e zub je ji¾ proøezán, je toti¾ v ka¾dém vìku vy¹¹í u dívek
ne¾ u chlapcù. Podle odhadù distribuèních funkcí je napøíklad v osmi letech
vìku u dívek pravdìpodobnost ji¾ proøezaného zubu vìt¹í ne¾ 0,5, zatímco
u chlapcù je to ménì ne¾ 0,5.

Pro porovnání jednotlivých pøístupù k odhadu distribuèní funkce s inter-
valovì cenzorovanými daty zakreslíme v¹echny tøi odhady do jednoho grafu.
Na obr. 3.4 jsou tøi rùzné odhady distribuèní funkce pro chlapce, na obr. 3.5
pak pro dívky.

Obrázek 3.4: Porovnání jednotlivých odhadù distribuèní funkce, chlapci.

Vidíme, ¾e v obou pøípadech le¾í empirická distribuèní funkce vý¹e ne¾
Turnbullùv odhad. To je zpùsobeno ignorováním intervalového cenzorování
a tím, jak jsme si þvytvoøili\ data. Pro v¹echna zprava cenzorovaná po-
zorování jsme za pozorované èasy vzali levý krajní bod intervalu, aèkoliv
ve skuteènosti mohlo dojít k proøezání zubu kdykoliv pozdìji. V ka¾dém
pøípadì jsme tedy vybrali nejmen¹í mo¾nou hodnotu, èím¾ do¹lo k posunu
pravdìpodobnosti. U Kaplan{Meierova odhadu jsme ji¾ pro zprava cenzoro-
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Obrázek 3.5: Porovnání jednotlivých odhadù distribuèní funkce, dívky.

vaná pozorování brali v úvahu cenzorování. Kaplan{Meierùv odhad je od ur-
èitého vìku dítìte v nìkterých bodech velmi blízký Turnbullovu odhadu,
v jiných se ov¹em li¹í. Velmi rozdílný prùbìh mají køivky Kaplan{Meierova
a Turnbullova odhadu pro nízké hodnoty vìku dítìte. Na tyto hodnoty mìl
vliv zpùsob, jakým jsme upravili data u zleva cenzorovaných pozorování.
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Kapitola 4

Závìr

V této práci je podán výklad základních pojmù analýzy pøe¾ití se zamìøením
na intervalové cenzorování. Je zde popsáno, jak mù¾eme získat neparame-
trický odhad distribuèní funkce s intervalovì cenzorovanými daty. Nejprve
je pøedstaven Turnbullùv odhad distribuèní funkce a algoritmy, pomocí kte-
rých mù¾eme tento odhad spoèítat. Podrobnìji jsem popsala algoritmus,
který je uveden v práci Turnbull (1976). Dále jsem krátce charakterizovala
dal¹í dva algoritmy a uvedla odkazy na literaturu, ve které se mù¾e ètenáø
této práce o uvedených algoritmech dozvìdìt více. V dal¹ích podkapitolách
je ukázáno, jak Turnbullùv odhad souvisí s empirickou distribuèní funkcí
a s Kaplan{Meierovým odhadem pro zprava cenzorovaná data.

Souèástí této práce je aplikace metod odhadu distribuèní funkce na reál-
ném pøíkladì intervalovì cenzorovaných dat. Na tomto pøíkladì bylo také
ukázáno, jak lze ignorovat intervalové cenzorování a jak toto ignorování
ovlivní odhad. Navíc jsou zde uvedeny funkce statistického programu R,
které odhady distribuèních funkcí poèítají. Ètenáø této práce se tedy dozví,
co to je intervalové cenzorování, jak se poèítá neparametrický odhad dis-
tribuèní funkce s intervalovì cenzorovanými daty a jak pou¾ít program R
k výpoètu tohoto odhadu.

Neparametrický odhad distribuèní funkce, resp. funkce pøe¾ití, je obvykle
prvotním krokem analýzy souboru dat s intervalovì cenzorovanými daty.
Analýza pøe¾ití se dále zabývá dal¹ími problémy, napø. parametrickými od-
hady, metodami pro srovnání dvou a více skupin dat, atd. Metodám analýzy
pøe¾ití je vìnováno vìt¹í mno¾ství pøedev¹ím zahranièní literatury, vìt¹ina
knih ale zkoumá pouze zprava cenzorovaná data. O analýze intervalovì cen-
zorovaných dat se pøípadný zájemce mù¾e více dozvìdìt v knize Sun (2006).
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V této knize jsou pøehlednì popsány statistické modely a metody urèené
pro intervalovì cenzorovaná data a je zde také uvedeno nìkolik zajímavých
reálných pøíkladù intervalovì cenzorovaných dat.
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