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Johdanto

Tässä tutkielmassa tarkastellaan stressin vaikutusta rintasyövän jälkeiseen
selviytymiseen osana Sanna Heikkisen tutkimusta samasta aiheesta. Sanna
Heikkisen tutkimus tehdään kokonaisuudessaan Suomen Syöpärekisterin alai-
suudessa ja rekisterin johtavan tilastotieteilijän Janne Pitkäniemen ohjauk-
sessa. Tutkimuksessa käytetään sekä rekisterin omaa aineistoa että erään rin-
tasyöpäpotilaille osoitetun terveyskyselyn tuloksia.

Aineiston tilastollisessa käsittelyssä sovelletaan elossaoloanalyysiä (elinaika-
analyysi, survival analysis), joka on tilastotieteen ala, jossa tutkitaan välttö-
eli elinaikoja muutostapahtumasta toiseen tai useaan mahdolliseen muutos-
tapahtumaan. Elinaikojen analyysillä on käyttöä erityisesti epidemiologias-
sa, jolloin huomion kohteena voi olla esimerkiksi elinaika syöpädiagnoosin ja
kuolinhetken välillä.

Analysoitaessa elinaikoja on usein hyödyllistä tarkastella tapahtuman riskin
kehitystä ajassa nk. välttö- tai riskifunktioiden estimaattien valossa. Vält-
töfunktio on teoreettinen suure, joka osoittaa todennäköisyyden selviytyä
esimerkiksi diagnoosihetkestä tiettyyn aikapisteeseen saakka. Riskifunktiot
puolestaan kuvaavat jonkin tapahtuman todennäköisyyttä tiettyyn aikapis-
teeseen saakka. Näitä voidaan estimoida parametrittomasti, ja tilastolliseen
päättelyyn voi riittää esimerkiksi estimoitujen välttöfunktioiden vertailu. Tä-
mä on kuitenkin rajoittunut varsin yksinkertaisiin asetelmiin. Useita kovari-
aatteja sisältävissä analyyseissä on parametrittomien menetelmien rooli lä-
hinnä kuvaileva.

Monimutkaisemmissa analyyseissa voidaan sen sijaan käyttää regressiomal-
leja elinajoille. Coxin regressiomalli on näistä suosituimpia työkaluja. Kyse
on logistiselle regressiolle läheisestä menetelmästä, jossa kohdeparametrina
on riskien vetosuhteen sijaan nk. riskitiheyksien suhde. Sillä tutkitaan ko-
variaattien vaikutusta riskitiheyksien suhteisiin. Coxin mallin etuna on sen
robustisuus, sillä malli on osittain parametriton.

Coxin mallin osittainen parametrittomuus johtaa toisaalta myös sen poh-
jalta estimoitujen elinajan funktioiden rosoisuuteen. Jos mallien tuloksia ha-
lutaan havainnollistaa graa�sesti esimerkiksi välttöfunktioiden avulla, kan-
nattaa monesti käyttää Coxin mallien sijaan joustavia parametrisia malleja.
Niissä elinajan funktioille estimoidaan sileä splinimuoto, mikä mahdollistaa
yksinkertaisen ja selkeän graa�sen esityksen.
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Pro gradussa huomioidaan niin kutsutut kilpailevat tapahtumat ja relevantit
osittavat tekijät täsmällisemmän analyysin mahdollistamiseksi. Kilpailevat
tapahtumat ovat esimerkiksi kilpailevia kuolinsyitä, jotka voivat vääristää yh-
den kuolinsyyn riskiarvioita käytettäessä turhan yksinkertaisia malleja. Osit-
teissa on puolestaan kyse yksinkertaisesti tutkimuspopulaation jakamisesta
sisäisesti homogeenisiin ryhmiin, millä pyritään muiden tekijöiden todellisen
vaikutuksen eristämiseen. Tutkielman tärkeimpiä lähteitä ovat Kalb�eisch ja
Prentice (2002), Collett (2003), Therneau ja Grambsh (2000), Andersen ym.
(2012) sekä Royston ja Lambert (2011).
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1 Stressin vaikutus naisten rintasyöpään kuo-

lemiseen

1.1 Taustaa

Syövät ovat tauteja, joissa solut alkavat monistua hallitsemattomasti. Syö-
päkasvain vahingoittaa ympäröivää kudosta ja voi levitä eri kehonosiin hai-
tallisin seurauksin. Geenit, elintavat ja ympäristön altisteet voivat vaikuttaa
syövän ilmaantumiseen ja siitä selviytymiseen. Rintasyövissä potentiaalisesti
haitallinen kasvain kehittyy rinnan kudoksessa.

Suomessa asuvilla naisilla on vuosien 2008-2012 välillä Suomessa todettujen
syöpien perusteella arviolta noin 10 % todennäköisyys sairastua rintasyöpään
75 vuoden ikään mennessä, joten rintasyövät käsittävät lähes kolmanneksen
kaikista tilastoiduista naisten syöpätapauksista. Samoin on naisilla Suomes-
sa arviolta 1.5 prosentin todennäköisyys saada rintasyöpä ja kuolla siihen 75
vuoden ikään mennessä. (Engholm ym., 2014).

Naisten rintasyövän saamisen riskiin vaikuttavat tiettyjen geenien lisäksi var-
sinkin hormonit. Esimerkiksi elämän aikana synnytettyjen lasten lukumäärä
vaikuttaa naisen hormonitasoihin, millä on suojaavaa vaikutus rintasyövän
saamisen riskin suhteen. Kääntäen todetaan korkeammissa sosioekonomisissa
asemissa rintasyöpää useammin, sillä ensimmäinen synnytys tapahtuu niissä
keskimäärin myöhemmin kuin alemmissa sosioekonomisissa luokissa. Mui-
ta hormoneihin liittyviä tekijöitä ovat lisäksi ainakin kuukautisten alkamisi-
kä sekä ensimmäisen lapsen synnytysikä. Näiden lisäksi korkea painoindeksi
(BMI, body mass index), alkoholin juominen, liikunnan vähäisyys sekä io-
nisoiva säteily ovat riskitekjiöitä rintasyövän saamiselle. (Straif ym., 2007;
Fraumeni ja Schottenfeld, 2006).

Rintasyövästä selviytymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat varsinkin kasvaimeen
itseensä liittyvät ominaisuudet, joista kerrotaan lisää tutkielmassa käytetyn
rekisteriaineiston esittelyn ohessa. Potilaan ominaisuuksista muun muassa
ikä ennustaa rintasyövän uusiutumisen todennäköisyyttä siten, että uusiutu-
minen on todennäköisempää nuorilla naisilla (Suomen Syöpäyhdistys, 2013).

On myös tutkimuksia, joissa on pyritty selvittämään psykososiaalisten teki-
jöiden kuten stressin vaikutusta rintasyövän tai muun syövän saamiseen tai
siitä selviytymiseen. Psykososiaalisten tekijöiden fysiologinen vaikutus rinta-
syövän saamiseen tai siitä selviytymiseen ei ole selvä, mutta on tunnettua,
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että jotkin hormonit kuten kortisoli ja adrenaliini heikentävät immuunijärjes-
telmän toimintaa (Garssen, 2004). Asiaa käsittelevissä tutkimuksissa näyt-
tää löytyneen ainakin heikko yhteys psykososiaalisten tekijöiden ja rintasyö-
vän ilmaantuvuuden välille, mutta tutkimuksissa on monesti ollut metodisia
puutteita (Garssen, 2004).

Psykososiaalisten tekijöiden vaikutuksesta rintasyöpään kuolemiseen on myös-
kin löydetty joitain todisteita, joita tuloksia tulee silti tulkita varovaisesti, sil-
lä eri tulokset eivät ole olleet yhdenmukaisia eri tutkimusten välillä. (Falagas
ym., 2007).

Nyt käsillä oleva tutkimus, jota tämä pro gradu empiirisen analyysin osalta
tukee, koskee stressin vaikutusta elinajan ennusteeseen suomalaisella aineis-
tolla. Tämä toteutetaan yhdistämällä Suomen Syöpärekisterin tietoja tode-
tuista rintasyövistä vuosilta 2000-2007 kyselyn Naisten terveys ja hormonien
käyttö vastauksiin.

Naisten terveys ja hormonien käyttö -kysely toteutettiin Helsingin yliopis-
ton kansanterveystieteen laitokselle. Kyselylomakkeet lähetettiin enimmäk-
seen vuoden 2008 lopussa ja vuoden 2009 alussa. Kyselyt lähetettiin rinta-
syövän saaneiden lisäksi joukolle verrokkeja, joita tämän tutkielman analyysi
ei kuitenkaan koske. Kaikista vuosina 2000-2007 rintasyövän saaneista nai-
sista kysely lähetettiin vain niille, jotka olivat vähintään 18- ja enintään 60-
vuotiaita syövän toteamisen aikaan. Tässä aikaikkunassa saatu rintasyöpä
tuli myös olla henkilön ensimmäinen syöpä.

1.2 Aineiston esikäsittely ja rajaus

Aineisto on rajattu vain niihin naisiin, joille kysely alun perin lähetettiin, eli
se ei sisällä vuosina 2000-2008 kuolleita naisia. Koska kyselyyn vastaamisen
päivämääriä ei tunneta, oletetaan kaikille kyselyn palauttaneilla vastaamisen
päivämääräksi 1.1.2009. Viimeisin saatavilla oleva tieto naisten selviytymi-
sestä on vuoden 2013 lopusta, joten seuruu kyselystä eteenpäin on jatkunut
viisi vuotta.

Aineistosta, johon sekä rekisteritiedot että kyselyjen vastaukset oli yhdis-
tetty, pudotettiin ne henkilöt, joilta ei tiedetty syntymäpäivää (741 kappa-
letta). Tällöin on käytössä 12255 naista koskevaa havaintoa, joista naisista
vain osa on palauttanut lomakkeen (8362 palautti, 3884 ei palauttanut).
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Seuruusta poistumisen ajoista ja toteamisajoista ei ole kaikissa havainnois-
sa tarkkaa päivämäärää, vaan pelkästään vuosi ja kuukausi. Näille oletettiin
seuruuaikojen laskemista varten kuukauden päiväksi 15.

Aineistossa on lisäksi eri määriä puuttuvia havaintoja eri muuttujilla, mi-
kä rajoittaa analyysissä käytettävien havaintojen lukumääriä, mutta joita ei
tässä vaiheessa pudoteta pois. Vaikka pääasiallisena huomion kohteena ana-
lyyseissä ovat lomakkeen palauttaneet naiset, tullaan joitain huomioita teke-
mään myös lomakkeen palauttaneiden ja palauttamattomien välisistä eroista.

1.3 Syöpärekisterin aineisto

Suomen Syöpärekisteri, Syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutki-
muslaitos, on valtakunnallinen rekisteri käytännössä kaikista Suomessa tode-
tuista syövistä alkaen vuodesta 1953. Vuodesta 1961 lähtien Suomessa toimi-
villa lääkäreillä ja sairaaloilla on ollut velvoite toimittaa ilmoitukset uusis-
ta todetuista syövistä rekisterille kirjattavaksi, mikä on mahdollistanut lä-
hes 100 % kattavuuden tunnetuissa kiinteissä syövissä. Syöpärekisteri yhdis-
tää saamiinsa ilmoituksiin lisäksi mm. Tilastokeskuksen kuolinsyytietoja se-
kä tutkimuskohtaisesti joitain muita tietoja. (Suomen Syöpäyhdistys, 2006).

Seuraavassa esitellään rekisteriltä saatuja tietoja rintasyövistä ja potilaista.
Kasvaimen levinneisyys (stage) kertoo, miten laajalle syöpä on levinnyt hen-
kilön elimistössä. Tässä tutkielmassa levinneisyydellä on kolme tasoa: Paikal-
lisesti levinnyt, etäpesäkkeitä lähettänyt (metastasized) tai tuntematon le-
vinneisyys. Etäpesäkkeiden lähettämisellä tarkoitetaan kasvaimen levinneen
elimiin, jotka eivät ole syövän alkuperäisen muodostumispesäkkeen vieressä.
(Suomen Syöpäyhdistys, 2013).

Kasvaimen laadulla (behaviour, käyttäytyminen) puolestaan on tässä tut-
kielmassa kaksi tasoa: Kasvain on joko in situ eli käytännössä varhaisessa
vaiheessa oleva, syvälle tunkeutumaton kasvain tai maligni eli pahalaatuinen
(Suomen Syöpäyhdistys, 2013).

Kasvaimet voidaan luokitella myös nk. lateraalisuuden perusteella: Kasvain
on kehittynyt joko vasemmassa, oikeassa tai molemmissa rinnoissa, tai la-
teraalisuus on tuntematon. Eroteltavissa on myös rintasyövän tyyppi eli se,
minkälaiseen kudokseen kasvain on rinnassa pääasiassa levinnyt: Kasvain on
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Levinneisyys Havainnot %
Paikallinen 4914 (59)
Etäpesäk. 337 (4)
Tuntematon 3111 (37)
Yhteensä 8362 (100)

Taulukko 1: Havaintojen jakauma rintasyövän levinneisyyden suhteen kyse-
lylomakkeen palauttaneiden joukossa.

Lateraalisuus Havainnot %
Maligni 7695 (92)
In situ 656 (8)
Puuttuva 11 (0)
Yhteensä 8362 (100)

Taulukko 2: Havaintojen jakauma rintasyövän laadun suhteen kyselylomak-
keen palauttaneiden joukossa.

tämän tutkielman luokituksessa joko duktaalinen, lobulaarinen tai muuta
tyyppiä. Duktaalisia kasvaimia kutsutaan myös tiehyeperäisiksi � ne ovat
kehittyneet rinnan rauhasliuskoja yhdistävissä tiehyeissä. Lobulaariset kas-
vaimet ovat puolestaan kehittyneet rinnan rauhasliuskoissa. (Suomen Syö-
päyhdistys, 2013).

Lateraalisuus Havainnot %
Vasen 3965 (47)
Oikea 4188 (50)
Molemmat 85 (1)
Tuntematon 124 (1)
Yhteensä 8362 (100)

Taulukko 3: Havaintojen jakauma rintasyövän lateraalisuuden suhteen kyse-
lylomakkeen palauttaneiden joukossa.

Aineistoon on liitetty myös Tilastokeskuksen tietoja henkilöiden sosioekono-
misesta asemasta rintasyövän toteamisvuonna tai enintään kaksi vuotta sitä
ennen. Sosioekonomisen aseman luokittelu perustuu henkilöiden ammattia-
semaan, ja on tätä tutkielmaa varten supistettu neljään luokkaan: Mata-
la, keski-, korkea ja tuntematon taso. Korkealle tasolle asetettiin ainoastaan
ylemmät toimihenkilöt. Matalalle tasolle sijoitettiin opiskelijat, työttömät ja
eläkeläiset. Tämän jälkeen muut kuin tuntemattomat eli alemmat toimihen-
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Tyyppi Havainnot %
Duktaalinen 6669 (80)
Lobulaarinen 1320 (16)
Muu 373 (4)
Yhteensä 8362 (100)

Taulukko 4: Havaintojen jakauma rintasyövän tyypin suhteen kyselylomak-
keen palauttaneiden joukossa.

kilöt, maatalousyrittäjät, muut yrittäjät ja työntekijät olivat keskitasoa.

Sos.eko. luokka Havainnot %
Matala 1462 (17)
Keskitaso 4495 (54)
Korkea 1302 (16)
Tuntematon 1103 (13)
Yhteensä 8362 (100)

Taulukko 5: Havaintojen jakauma sosioekonomisen luokan suhteen kyselylo-
makkeen palauttaneiden joukossa.

1.4 Naisten terveys ja hormonien käyttö -kysely

Erinäisillä hormonaalisilla tekijöillä on merkittävä rooli rintasyövän synnys-
sä (Suomen Syöpäyhdistys, 2013). Nämä tekijät saattavat vaikuttaa myös
syövästä selviämiseen joillain tavoilla. Siksi regressioanalyyseissä tullaan tar-
kastelemaan myös hormoneihin liittyviä tekijöitä kyselytietojen perusteella:
Erityisesti raskaus vaikuttaa naisen hormonitasoihin, ja kyselyssä oli kysyt-
ty onko vastaaja ikinä ollut raskaana, joten tästä muodostettiin binäärinen
muuttuja. Vastaavalla tavalla muodostettiin binäärinen muuttuja kysymyk-
sestä siitä, onko nainen ikinä käyttänyt hormonaalista ehkäisyä. Samoin nai-
sen iällä ensimmäisten kuukautisten aikaan on merkitystä hormonitoimin-
taan, jota koskevasta kysymyksestä muodostettiin binäärinen muuttuja sen
perusteella, tulivatko ensimmäiset kuukautiset korkeintaan 12-vuotiaana vai
vähintään 13-vuotiaana.

Edelleen kyselyn perusteella muodostettiin kolmitasoinen muuttuja liikun-
nan harrastamisen mukaan (alhainen, keskitaso tai korkea taso). Alkoholin
käytön taso jaettiin vastausten perusteella joko matalaan tai korkeaan luok-
kaan. Kyselyssä kysyttiin myös, oliko omalla äidillä, tyttärellä tai siskolla
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ikinä todettu rintasyöpää, joka kysymys koodattiin binääriseksi muuttujak-
si. Kutsutaan tätä sukurasitukseksi.

Kyselyssä esitettiin muutama kysymys myös tupakoinnista, joten kahden eri
kysymyksen perusteella muodostettiin kolmiluokkainen muuttuja tupakoin-
nin tilasta: Nainen joko oli kyselyn aikaan yhä aktiivinen tupakoija, enti-
nen tupakoija tai ei ollut koskaan tupakoinut. Tietyin varauksin pystyttiin
muodostamaan myös BMI (body mass index, painoindeksi): naisilta kysyt-
tiin paino ja pituus tarkasti, mutta (mahdollisten virheellisten vastausten
aiheuttamien) äärimmäisten BMI:n arvojen vuoksi asetettiin alle 125 cm tai
yli 200 cm pituusarvot puuttuviksi, kuten myös alle 20 kg painot. BMI luoki-
teltiin myös kvantiiliensa suhteen neljään yhtä suureen ryhmään, ja puuttu-
ville havainnoille annettiin oma luokkansa. Tällä pyritään lisäämään käytössä
olevien havaintojen määriä muiden muuttujien parempaa analyysiä varten.
Luokkien rajat olivat siis pyöristäen 23.1, 25.5 ja 28.7.

Aineistossa on siis mukana havainnot myös niistä naisista, jotka eivät pa-
lauttaneet kyselylomaketta. Tämän vuoksi esitetään eri muuttujien jakau-
mia suhteessa lomakkeen palauttamiseen. Taulukossa 6 on nähtävillä havain-
tojen jakautuminen rintasyövän levinneisyyden ja lomakkeen palauttamisen
suhteen. Samoin on Taulukossa 7 havaintojen jakauma rintasyövän laadun ja
lomakkeen palauttamisen suhteen.

Levinneisyys Palautti % Ei palauttanut %
Paikallinen 4914 (59) 2288 (59)
Etäpesäk. 337 (4) 166 (4)
Tuntematon 3111 (37) 1430 (37)
Yhteensä 8362 (100) 3884 (100)

Taulukko 6: Havaintojen jakauma syövän levinneisyyden ja lomakkeen pa-
lauttamisen suhteen.

Laatu Palautti % Ei palauttanut %
Maligni 7695 (92) 3513 (90)
In situ 656 (8) 366 (9)
Puuttuva 11 (0) 5 (0)
Yhteensä 8362 (100) 3884 (100)

Taulukko 7: Havaintojen jakauma syövän laadun ja lomakkeen palauttamisen
suhteen.
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Taulukossa 8 nähdään lisäksi naisten jakauma eri sosioekonomissa luokissa
palauttaneiden ja palauttamattomien joukossa. Tämän perusteella vaikut-
taa lomakkeen palauttamisen todennäköisyys olleen yhteydessä sosioekono-
miseen luokkaan.

Koska kysely lähetettiin vain naisille jotka olivat vähintään 18 ja enintään 60-
vuotiaita syövän toteamisen aikaan (vuosina 2000-2007), olivat naiset enin-
tään 69-vuotiaita kyselyn hetkellä vuoden 2009 alussa. Analyyseissä hyödyn-
netään ikää laskettuna kyselyhetkellä toteamishetken sijaan, sillä kyselyhet-
ken iän arvellaan vaikuttavan enemmän kyselyn jälkeiseen selviytymiseen.
Taulukossa 9 esitetään kyselyhetken iän jakauma viisivuotisikäryhmissä ky-
selyyn palauttaneille ja palauttamattomille. Sekä palauttaneiden että palaut-
tamattomien mediaani-ikä kyselyhetkellä oli 57.

Sos.eko. luokka Palautti % Ei palauttanut %
Matala 1462 (17) 795 (20)
Keskitaso 4495 (54) 2008 (52)
Korkea 1302 (16) 517 (13)
Tuntematon 1103 (13) 564 (15)
Yhteensä 8362 (100) 3884 (100)

Taulukko 8: Havaintojen jakauma potilaan sosioekonomisen aseman ja lo-
makkeen palauttamisen suhteen.

Ikä Palautti % Ei palauttanut %
0 - 44 534 (6) 255 (7)
45 - 49 808 (10) 415 (11)
50 - 54 1770 (21) 817 (21)
55 - 59 2474 (30) 1160 (30)
60 - 64 2254 (27) 1042 (27)
65 - 69 522 (6) 195 (5)
Yhteensä 8362 (100) 3884 (100)

Taulukko 9: Havaintojen jakauma potilaan kyselyhetken iän ja lomakkeen
palauttamisen suhteen.

Edellä kuvailtujen muuttujien lisäksi rakennetaan psykososiaalisten tekijöi-
den vaikutusten analysoimiseksi eräänlainen stressipistemäärä kyselyvastaus-
ten perusteella. Tätä varten hyödynnetään naisten kyselyvastauksia koskien
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22 potentiaalisesti vaikeaa elämäntapahtumaa. Elämäntapahtumat ovat näh-
tävissä Taulukossa 11. Naisilta oli kysytty tapahtuman ajankohtaa (ei ollen-
kaan, viimeisen kahden vuoden aikana, viimeisen viiden vuoden aikana, tai
aikaisemmin) ja koettua tapahtuman raskautta (ei kovin raskas, raskas, tai
äärimmäisen raskas).

Jokaiselle tapahtumalle voidaan koetun tapahtuman raskauden perusteella
rakentaa nk. stressipistemäärä: Jos tapahtumaa ei ole sattunut, on sen pis-
temäärä nolla. Mikäli tapahtuma oli sattunut ja sen raskaudesta oli annettu
jokin arvio, annettiin tapahtuman pistemääräksi 1-3 koetun raskauden mu-
kaan. Näin joka tapahtumalle on määritetty stressipistemäärä nollan ja kol-
men väliltä. Toisaalta tapahtuman arvo on puuttuva, mikäli nainen ei ole
vastannut mitään kyseiselle tapahtumalle.

Kun kaikki nämä tapahtumakohtaiset stressipistemäärät summataan yhteen,
saadaan kokonaisstressipistemäärä. Tämän muuttujan muodostaminen olet-
taa käytännössä sen, että itse arvioitu raskaus on �samanarvoista� eri tapah-
tumien välillä: Esimerkiksi äärimmäisen raskaana koettu avioero on stressin
kannalta samanarvoinen kuin äärimmäisen raskaana koettu äidin kuolema.
Myös erot raskauden eri tasojen välillä on oletettu lineaarisiksi, eli ero ei ko-
vin raskaan ja raskaan välillä on sama kuin raskaan ja äärimmäisen raskaan
välillä.

Kokonaisstressipistemäärä voi siis saada arvoja väliltä 0-66. Laskettujen ko-
konaisstressipistemäärien keskiarvo on noin 14.26 ja suurin arvo 51. Lisäksi
25 %:n, 50 %:n ja 75 %:n kvantiilit ovat 9, 13 ja 18. Puuttuvia havaintoja
tälle muuttujalle muodostui 2908 kappaletta (eli varsinaisia arvoja on 5458
kappaletta) johtuen siitä, että kokonainen stressipistemäärä on puuttuva jos
yksikään tapahtumakohtaisista arvoista on puuttuva. Kokonaisstressipiste-
määrän puuttuvuus vaikuttaa olevan Taulukon 10 perusteella yhteydessä ai-
nakin sosioekonomiseen asemaan.

Kok.st.p.m. Mat. % Kesk. % Kork. % Tunt. %
Ei puutu 753 (52) 3025 (67) 987 (76) 691 (63)
Puuttuu 709 (48) 1470 (33) 315 (24) 412 (37)
Yhteensä 1462 (100) 4495 (100) 1302 (100) 1103 (100)

Taulukko 10: Havaintojen jakauma potilaan sosioekonomisen luokan ja koko-
naispistemäärän puuttuvuuden suhteen lomakkeen palauttaneiden joukossa.
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2 Elinaika-analyysi

2.1 Elinajan jakauman peruskäsitteitä

Elinaika-analyysi (survival analysis) käsittelee kuolemaa tai muuta muutos-
tapahtumaa edeltävien välttöaikojen (elinaikojen) analyysiä. Olkoon T yksi-
lön elinaika kuolemaan saakka. Mielenkiinnon kohteena on paitsi T :n pituus
myös siihen vaikuttavat tekijät: Mitkä tekijät aikaistavat yksilön kuolemaa?
Mikä on yksilön riski kuolla tietyn aikaikkunan sisällä?

Esitellään seuraavaksi elinaika-analyysin matemaattiset perusteet. Olkoon
f(t) jatkuvan satunnaismuuttujan T tiheysfunktio ja F (t) sen kertymäfunk-
tio. Niille pätee

F (t) =

∫ t

0

f(u)du = P (T ≤ t).

F (t):lla on siis kertymäfunktion lisäksi se rooli, että se kuvaa yksilön riskiä
kuolla ennen aikapistettä t. Vastaavasti voimme määritellä välttöfunktion eli
todennäköisyyden välttää kuolema pisteeseen t saakka seuraavasti:

S(t) = 1− F (t) = P (T > t).

Selvästi F (0) = 0 ja S(0) = 1. Nämä todennäköisydet koskevat nollahet-
kestä alkavia aikavälejä. Yleisemmin voidaan määritellä tietylle aikavälille
riskifunktio

F (t|t0) = P (t0 < T ≤ t|T > t0),

jossa 0 < t0, joten kyse on todennäköisyydestä menehtyä aikavälillä ]t0, t]
sillä ehdolla, että ensin selviää elossa ainakin pisteeseen t0 asti. Tällä voi-
daan erotella esimerkiksi riskit kuolla viiden vuoden sisällä syntymästä läh-
tien (t0 = 0) ja 80. syntymäpäivästä (t0 = 80) lähtien, jotka yleisesti ovat eri
suuret, vaikka aikavälit ovat yhtä pitkät.

Määritellään lisäksi Coxin regressiossakin välttämätön riskitiheys :

h(t) = lim
∆t→0+

P (t < T ≤ t+∆t|T > t)

∆t
= lim

∆t→0+

F (t+∆t|t)
∆t

,
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joka yksinkertaistuu muotoon

h(t) = lim
∆t→0+

F (t+∆t)

∆t

1

S(t)
=
f(t)

S(t)
.

Riskitiheyttä voidaan kuvailla tapahtuman välittömäksi riskiksi ajanhetkel-
lä t per asianmukainen aikayksikkö (esimerkiksi per 100 000 henkilövuotta).
Kyse on oikeastaan todennäköisyydestä kuolla jollain mielivaltaisen pienellä
aikavälillä sillä ehdolla, että on selvinnyt sen alkuun saakka. Voidaan puhua
myös �kuolemisen voimasta� (force of mortality), joka yksilöä uhkaa hetkellä
t.

Riskitiheyden h(t) avulla voidaan muotoilla likiarvo edellä esitetylle aika-
välin ]t0, t] kuolinriskille:

F (t|t0) ≈ h(t)× (t− t0).

Riskitiheyden yhteys välttö- ja riskifunktioon toteutuu myös muiden mate-
maattisten tulosten kautta. Esimerkiksi välttöfunktiolle pätee

S(t) = exp

{
−
∫ t

0

h(u)du

}
.

Kumulatiivista riskitiheyttä voidaan merkitä H(t) =
∫ t
0
h(u)du. Myös riski

aikavälille ]t0, t] voidaan määritellä tätä kautta, sillä pätee

F (t|t0) = 1− S(t|t0) = 1− exp
{
−H(t|t0)

}
,

jossa H(t|t0) =
∫ t
t0
h(u)du.

2.2 Kilpailevat tapahtumat ja sensuroituminen

Kilpailevat tapahtumat ovat tapahtumia, joista yhden tapahtuessa muut ta-
pahtumat sulkeutuvat pois. Kilpaileva tapahtuma voi vaikuttaa mielenkiin-
non kohteena olevan tapahtuman todennäköisyyteen. Näin on varsinkin kil-
pailevien kuolinsyiden kanssa: Yhteen syyhyn kuoleminen tietenkin tarkoit-
taa, ettei voi kuolla mistään muusta syystä. Toisaalta tietyt kuolinsyyt ovat
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yhteydessä toisiinsa esimerkiksi siten, että epäterveelliset elintavat kohotta-
vat tyypillisesti usean eri kuolinsyyn riskiä. Tämä voi monimutkaistaa yhtä
kuolinsyytä koskevaa analyysiä.

Käytännön sovelluksissa nousee usein ongelmaksi myös elinaikahavaintojen
sensuroituminen. Sensuroitumisessa on kyse siitä, että yksilön tiedetään sel-
viytyneen tiettyyn aikapisteeseen saakka, mutta sen jälkeisestä selviytymi-
sestä ei tiedetä mitään: Matemaattisesti ilmaistuna T > tc, jossa tc on sensu-
roitumisen ajankohta. Näin voi käydä esimerkiksi silloin kun yksilö muuttaa
pois maasta tai silloin, kun tutkimuksen seuruu lopetetaan esimerkiksi 10
vuoden jälkeen ja jotkut yksilöt ovat vielä hengissä.

Sensuroituminen vaikeuttaa jossain määrin tilastollista analyysiä. Tavallises-
ti tyydytään olettamaan sensuroitumisen olevan riippumaton mielenkiinnon
kohteena olevasta tapahtumasta - eli esimerkiksi maasta muuttamisen toden-
näköisyys nähdään olevan riippumaton syöpään kuolemisen riskistä.

Yksi tapa esittää sekä kilpailevat tapahtumat että sensuroituminen yhdessä
ovat niin sanotut latentit elinajat (latent lifetimes). Tällöin kullakin yksi-
löllä nähdään olevan monia �potentiaalisia elinaikoja,� esimerkiksi kullekin
kuolinsyylle ja sensuroitumiselle omansa. Tällöin satunnaismuuttuja T muo-
toillaan

T = min(T1, . . . , TK , Tc),

jossa Tk, k = 1, . . . , K ovat eri kuolinsyitä koskevia latentteja elinaikoja ja
Tc on latentti elinaika sensuroitumiseen. Kullakin yksilöllä on siis tavallaan
K+1 ajastinta, jotka raksuttavat yksilön syntymästä alkaen kohti loppuaan,
joista vain yksi eli lyhin elinaika havaitaan.

Näissä puitteissa voidaan tehokkaasti ilmaista latentteihin elinaikoihin liitty-
vien oletusten implikaatioita: Tilastollisen analyysin mahdollistamiseksi on
tavallisesti oletettava joko täysi tai vähintään ehdollinen riippumattomuus eri
latenttien elinaikojen välille. Monien tilastollisten mallien yhtenä vahvuutena
yksinkertaisiin analyyseihin verrattuna on kuitenkin se, että niissä voidaan
olettaa eri kuolinsyiden välinen riippumattomuus kovariaateilla ehdollistet-
tuna. Tällöin esimerkiksi yksilön iän suhde eri latentteihin elinaikoihin ei ole
yhtä suuri ongelma.

Seuraavaksi voidaan esittää elinaika-analyysin peruskäsitteitä kilpailevat ta-

16



pahtumat huomioiden. Yleinen kuolinriski on kaikkien kuolinsyiden riskien
summa:

F (t) =
K∑
k=1

Fk(t),

jossa Fk(t) eli riski kuolla syystä k välillä ]0, t] on

Fk(t) = P (T ≤ t, δ = k) =

∫ t

0

fk(u)du,

jossa δ = k tarkoittaa, että kyse on riskistä kuolla syystä k, ja fk(t) on tapah-
tuman k ajoituksen alitiheysfunktio. Näille pätee myös f(t) =

∑K
k=1 fk(t), eli

yleinen tiheysfunktio on suoraan syykohtaisten alitiheysfunktioiden summa.

Kutsutaan funktiota Fk(t) absoluuttiseksi riskiksi kuolla syystä k aikapis-
teeseen t mennessä. Määritellään myös yhden kuolinsyyn absoluuttinen riski
aikavälillä ]t0, t] seuraavasti:

Fk(t|t0) = P (t0 < T ≤ t, δ = k|T > t0),

Aikaväliä ]t0, t] koskevassa absoluuttisessa riskissä on olennaista sen ehdol-
listaminen kaikkien kuolinsyiden 1, . . . , K välttämisellä pisteeseen t0 saakka:
Voidakseen ylipäätään kuolla jollakin aikavälillä johonkin kuolinsyyhyn k on
tietenkin vältettävä sekä kyseinen että kaikki muutkin kuolinsyyt ennen ky-
seistä aikaväliä.

Nyt kuolinsyytä k koskeva riskitiheys kilpailevien tapahtumien asetelmas-
sa on

hk(t) = lim
∆t→0+

P (t < T ≤ t+∆t, δ = k|T > t)

∆t
=
fk(t)

S(t)
.

Tällöin voidaan esittää absoluuttinen riski käytännön kannalta hyödyllisessä
muodossa Fk(t) =

∫ t
0
hk(u)S(u)du. Lisäksi kokonaisriskitiheys voidaan mää-

ritellä yksinkertaisesti tapahtumakohtaisen riskitiheyksien summana

h(t) =
K∑
k=1

hk(t).

Edelleen voidaan määritellä kumulatiivinen aliriskitiheys

17



Hk(t) =

∫ t

0

hk(u)du,

jolloin yleinen kumulatiivinen riskitiheys on näiden summa,

H(t) =
K∑
k=1

Hk(t),

ja esimerkiksi yleinen välttöfuntio voidaan esittää muodossa

S(t) = exp
{
−H(t)

}
= exp

{
−

K∑
k=1

Hk(t)

}
.

Tämä voidaan muotoilla myös S(t) =
∏K

k=1 Sk(t), jossa

Sk(t) = exp
{
−Hk(t)

}
=

S(t)∏
l ̸=k Sl(t)

,

on oikeastaan hypoteettinen todennäköisyys välttää kuolema sillä ehdolla,
että yksilö on �turvassa� kaikilta muilta mahdollisilta kuolinsyiltä kuin k, ts.

Sk(t) = P (T > t|T1 > t, . . . , Tk−1 > t, Tk+1 > t, . . . , TK > t)

Tällä nk. �syykohtaisella elossaololla� (cause-speci�c survival) on tulkintan-
sa vuoksi hyödyllisiä sovelluksia esimerkiksi eri maiden välisessä vertailussa,
mutta tässä tutkielmassa siihen ei paneuduta.

Sensurointiinkin voisi sinänsä suhtautua kilpailevana tapahtumana muiden
joukossa ja pyrkiä muotoilemaan myös sille omia elinajan funktioita, mut-
ta tavallisesti tyydytään olettamaan sensuroinnin olevan epäinformatiivista.
Näin tehdään myös tässä tutkielmassa. Tällöin esimerkiksi aikapisteessä tc
sensuroitumisen kontribuutio elinaikahavaintojen uskottavuusfunktioon on
monissa yhteyksissä vain se informaatio, että yksilön tiedettiin välttäneen
kaikki kuolinsyyt ainakin siihen asti; ts. kontribuutio on S(tc).

2.3 Ositteet

Ositteet ovat ryhmiä, joiden välillä on huomattavia eroja selviytymisessä kos-
kien yhtä tai useampaa tapahtumaa, mikä on monesti aiheellista huomioida
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analyysissä. Analyysin tekeminen esimerkiksi kummallekin sukupuolelle erik-
seen on varsin tavallista sukupuolen ollessa yhteydessä moneen elinaikaan
vaikuttavaan tekijään kuten elintapoihin.

Kilpailevat tapahtumat huomioivan elinaika-analyysin laajentaminen koske-
maan erillisiä ja erilaisia ositteita voidaan perustella lyhyesti, sillä kaikki ai-
emmin esitellyt tulokset pätevät kutakin ositetta erikseen tarkastellessa. Esi-
tetään tässä siksi vain joitain merkintätapoja, joilla eri ositteet huomioidaan.

Olkoon nyt esimerkiksi Fqk(t) kuolinsyytä k, k = 1, . . . , K, koskeva abso-
luuttinen riski ositteessa q, q = 1, . . . , Q:

Fqk(t) = P (T ≤ t, δ = k, ϕ = q) =

∫ t

0

fqk(u)du,

jossa ϕ = q tarkoittaa todennäköisyyden koskevan ositetta q ja fqk(t) on
kuolinsyytä k koskeva elinajan tiheysfunktio ositteessa q. Tällöin on selvää,
että yleinen välttöfunktio ositteessa q on

Sq(t) = 1− Fq(t) = 1−
K∑
k=1

Fqk(t).

Esitetään vielä lopuksi riskitiheysfunktio ositteessa q:

hqk(t) = lim
∆t→0+

P (t < T ≤ t+∆t, δ = k, ϕ = q|T > t)

∆t
=
fqk(t)

Sq(t)
.

2.4 Viivästynyt seuruuseen tulo

Tässä tutkielmassa käsitellään havaintoja, joista kunkin havaitseminen on
ehdollistettu sille, että yksilö on selviytynyt kyselyyn vastaamiseen saakka.
Tätä kutsutaan viivästyneeksi seuruuseen tuloksi (delayed entry, late entry).
Toisinaan puhutaan myös vasemmalta katkaistuista (left-truncated) seuruu-
ajoista.

On selvää, että yksilön selviytymistodennäköisyys on erilainen sillä ehdol-
la, että on jo selviytynyt johonkin pisteeseen saakka, kuin ilman ehtoa. Esi-
tetään nyt tämä ehdollinen välttöfunktio: Todennäköisyys selvitä pisteseen
t > t∗, jossa t∗ on seuruuseen tulon hetki (johon asti edellytämme yksilön
selviytyneen), on ositteessa q
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Sq(t|t∗) = exp

{
−
∫ t

t∗
hq(u)du

}
=

Sq(t)

Sq(t∗)
.

Yleinen riskifunktio ehdolla t∗ eli F (t|t∗) esitettiin jo aiemmin. Viivästyneel-
lä seuruuseen tulolla on tiettyjä seurauksia eri tilastollisten mallien uskot-
tavuusfunktioiden kannalta, joita seurauksia tarkastellaan erikseen kunkin
tässä tutkielmassa esitetyn mallin puitteissa.
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3 Coxin regressio

3.1 Coxin regression perusmuoto

Määritellään yksinkertainen elinaikoja hyödyntävä Coxin regressiomalli il-
man ositteita tai kilpailevia tapahtumia:

h(t; xi) = h0(t) exp (xiβ) ,

jossa xiβ = xi1β1 + . . .+ xipβp ovat yksilön i arvot mallin selittäville tekijöil-
le x1, . . . , xp kerrottuna kovariaattikohtaisilla regressiokertoimilla β1, . . . , βp.
Yhtälön vasemmalla puolella on tässä yksilön i riskitiheysfunktio. Järjeste-
lemällä yhtälöä sopivasti saadaan havainnollisempi muoto

ln

{
h(t; xi)

h0(t)

}
= xiβ.

Mallin tekijä h0(t) vastaa niin kutsuttua perustason riskitiheyttä (baseline
hazard). Perustason voi ajatella olevan analoginen tavallisissa regressiomal-
leissa nähtävälle vakiolle (intercept) � se vastaa nimittäin sellaisen yksilön
riskitiheyttä, jolla kaikkien selittävien muuttujien arvot ovat nollia.

Coxin mallia nimitetään �semiparametriseksi� perustason h0(t) johdosta: Mal-
li ei oleta mitään muotoa h0(t):lle, mutta olettaa tässä yksinkertaisessa ta-
pauksessa kylläkin jokaiselle yksilölle saman muotoisen riskitiheysfunktion.
Toisin sanoen h(t;xi)/h0(t) on ajassa vakio kaikilla i = 1, . . . , n. Samalla
riskitiheyssuhteen h(t;xi)/h0(t) oletetaan olevan multiplikatiivista muotoa
exp(xiβ). Mallin etuna on siis se, että riskitiheysfunktioiden muotoja ei tar-
vitse tuntea, eikä elinaikojen jakaumalle ole tarpeellista asettaa kovin rajoit-
tavia oletuksia kuten T ∼ Exp(λ).

Malliyhtälön vasen puoli eli logaritmoitu riskitiheyksien suhde vastaa var-
sin läheisesti logistisen regression vedonlyöntikerrointen suhdetta, ja mallin
tulkinta on samankaltaista. Toisaalta malli on myös läheistä sukua Poissonin
regressiolle: Voidaankin osoittaa, että Poissonin mallista päädytään Coxin
malliin siinä tapauksessa, kun aineisto jaetaan lyhyisiin aikaväleihin, joiden
lukumäärä kasvaa rajatta (Carstensen, 2004).
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3.2 Perusmuotoisen mallin osittaisuskottavuusfunktio

Esitetään seuraavaksi Coxin mallin osittaisuskottavuusfunktio, joka ei huo-
mioi ositteita tai kilpailevia tapahtumia. Kyseessä on nimenomaan osittai-
suskottavuusfunktio perustason riskitiheysfunktion muodon ollessa täysin va-
paa. Olkoon havaitut elinajat kaikki erisuuria ja suuruusjärjestyksessä: t1 <
t2 < . . . < tn. Osassa näistä on tapahtunut varsinainen mielenkiinnon kohtee-
na oleva tapahtuma, ja muita aikapisteitä kohdellaan sensuroitumispisteinä.
Sensuroitumista pidetään epäinformatiivisena eli kovariaattien vaikutuksen
mallittamisen kannalta merkityksettöminä, jolloin sensuroitumishavainnon
kontribuutio mallin osittaisuskottavuusfunktioon on aina yksi.

Eri yksilöiden väliset elinajat oletetaan riippumattomiksi. Oletetaan myös,
että kovariaatit ovat informatiivisia kuolinriskin suhteen vain havaituissa
kuolinaikapisteissä � tämä toteutuu erityisesti silloin, kun ristitiheysfunk-
tio on nolla havaittujen kuolinaikojen ulkopuolella, mikä oletus voidaan yhtä
lailla tehdä (Collett, 2003, s. 64). Huomiomme Coxin mallin osittaisuskot-
tavuusfunktion rakentamisessa keskittyy siis yksinomaan havaittuihin kuoli-
naikoihin.

Olkoon nyt R(ti) kuolinajan ti riskijoukko eli ne yksilöt, joilla on vielä riski
kohdata tapahtuma saavuttaessa aikapisteeseen ti. Yksilö numero i lukeutuu
siis vielä riskijoukkoon R(ti) niiden yksilöiden lisäksi, jotka ovat elossa vielä
ajankohdan ti jälkeenkin. Nyt yhden kuolinajan kontribuutio osittaisuskot-
tavuusfunktioon on

P ( yksilö arvoilla xi kuolee hetkellä ti| yksi kuolema hetkellä ti),

joka voidaan muotoilla ehdollisen todennäköisyyden määritelmän mukaan

P ( yksilö arvoilla xi kuolee hetkellä ti)
P ( yksi kuolema hetkellä ti)

.

Tässä on kyse yksilön todennäköisyydestä kuolla hetkellä ti sillä ehdolla, et-
tä ti on ylipäätään yksi havaituista kuolinajoista ts. ehdolla, että yksi yksilö
menehtyy sillä hetkellä (Collett, 2003, s. 64-66). Nyt on yllä esitetty toden-
näköisyys yhtäsuuri kuin

P ( yksilö arvoilla xi kuolee hetkellä ti)∑
l∈R(ti)

P ( yksilö l kuolee hetkellä ti)
.

Kun riskitiheysfunktio on havaittujen kuolinaikojen ulkopuolella nolla, on
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selvää, että tällöin h(ti) = P (T = ti|T ≥ ti), kun ti on yksi havaittu kuolin-
aika. Siispä yllä esitetty todennäköisyys voidaan muotoilla

h(ti;xi)∑
l∈R(ti)

h(ti; xl)
=

exp (xiβ)∑
l∈R(ti)

exp (xlβ)
,

sillä kaikilla riskitiheysfunktioilla aikapisteessä ti on yhteinen tekijä h0(t).
Painotettakoon, että tämä todennäköisyys koskee vain havaittua kuolinai-
kaa. Kun tämä laajennetaan kaikille järjestetyille aikahavainnoille, saadaan
osittaisuskottavuusfunktio

PL(β) =
n∏
i=1

(
exp(xiβ)∑

l∈R(ti)
exp(xlβ)

)ψi

,

jossa R(ti) on aikahavainnon ti riskijoukko, ja ψi indikaattori, joka saa arvon
nolla, kun ti on sensuroitumisaika ja arvon yksi muuten. Näin on rakennettu
yhteys havaitun elinajan ti ja sitä koskevien selittävien muuttujien arvojen
xi välille: Joka kuolinajan kohdalla ikään kuin vertaillaan kaikkia seuruus-
sa sinä hetkenä mukana olevien yksilöiden kovariaattien arvoja tapahtuman
kohdanneen arvoihin xi.

Olennaista Coxin mallin osittaisuskottavuusfunktiossa on se, että riskijoukko
R(ti) sisältää myös yksilöt, jotka sensuroituivat joskus ti:n jälkeen. Näin sen-
suroituneetkin havainnot kontribuoivat informaatiota riskitiheyden tasosta
eri aikapisteissä ajalta ennen sensuroitumistaan, vaikkei niillä ole omaa eh-
dolliseen todennäköisyyteen perustuvaa eksplisiittistä tekijää osittaisuskot-
tavuusfunktiossa. Viiveellä seuruuseen tullut yksilö voi kuulua riskijoukkoon
R(ti) vain mikäli hän tuli seuruuseen tätä ennen ja poistui sen jälkeen tai
juuri siinä aikapisteessä.

3.3 Coxin malli ositteille ja kilpaileville tapahtumille

Coxin regressiomalli voidaan yleistää myös erillisille ositteille ja kilpaileville
tapahtumille. Tällöin päädymme mallioletukseen

hqk(t;xi) = h0qk(t) exp(xiβk),

joka voidaan muotoilla myös

ln

{
hqk(t;xi)

h0qk(t)

}
= xiβk,
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tapahtumilla k = 1, . . . , K ja ositteilla q = 1, . . . , Q. Näin ollen yksilön i ris-
kitiheyssuhdetta tapahtumalle k määrittää selittävien tekijöiden lisäksi kuu-
luminen ositteeseen q. Tässä oletetaan, että kovariaatit ovat erilaisessa riip-
puvuussuhteessa kuhunkin kuolinsyyhyn nähden, jolloin ne estimoidaan kul-
lekin kuolinsyylle erikseen.

Ositteiden sisällyttäminen malliin tarkoittaa sitä, että perustason riskitiheyk-
siä on useita, ja ne voivat olla täysin erilaisia. Esimerkiksi eri maiden asuk-
kailla voi olla eri muotoiset riskitiheysfunktiot. Näin päästään irti suhteel-
listen riskitiheyksien oletuksesta ositteiden välillä � mutta ositteiden sisällä
suhteellisuusoletus pätee.

Osittaminen on siis väljempi (ja usein realistisempi) oletus, jonka avulla voi-
daan ottaa havaintoaineiston monimutkaisuus paremmin huomioon. Toisaal-
ta ositemuuttujan merkitystä ei voi tutkia ositetussa mallissa samalla tavoin
suoraan kuin muita selittäviä tekijöitä.

Esitellään nyt ositteiden vaikutus osittaisuskottavuuteen. Kun joka ositteessa
on oma riskitiheyden perustaso h01, . . . , h0q, voidaan kunkin ositteen suhteen
tarkastella omaa osittaisuskottavuusfunktiota PLq, q = 1, . . . , Q, joista kukin
on siis muodostettu erikseen samalla tavalla kuin aiemmin yksinkertaisessa
tapauksessa � sillä erolla, että kussakin ositteessa on nq elinaikahavaintoa,∑Q

q=1 nq = n. Kaikki ositteet kattava informaatio on nyt yksinkertaisesti
muotoa (Kalb�eisch ja Prentice, 2002, s.119)

PL =

Q∏
q=1

PLq.

Tämä on mahdollista sillä oletuksella, että havainnot ovat keskenään riip-
pumattomia ainakin ositteiden sisällä, ts. kaikki havainnot ovat riippumat-
tomia ositteiden erilaisuuden huomioimisen jälkeen (Machin ym., 2006, s.
186). Olennainen ero tässä osittamattomaan malliin verrattuna on se, että
joka ositteella on oma ajassa muuttuva riskijoukkonsa Rq(t). Tätä voidaan
kuvailla niin, että joka aikahavainnon kohdalla verrataan tapahtuman koh-
danneen selittävien muuttujien arvoja xi ainoastaan muihin samassa osit-
teessa yhä riskialttiina olevien yksilöiden arvoihin.

Käytännössä tämä olettaa, että kovariaateilla on yhtä suuri multiplikatii-
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vinen vaikutus kaikissa ositteissa: Esimerkiksi ikä nostaa kuolinriskiä suh-
teellisesti yhtä paljon kussakin ositteessa, vaikkeivat perustasot olekaan sa-
malla tasolla tai saman muotoisia. Toisaalta interaktio ositemuuttujan ja
mielenkiinnon kohteena olevan muuttujan välillä mahdollistaa erilaiset riip-
puvuudet ositteiden suhteen. Kaikilla kovariaateilla toteutettuna tämä on
itse asiassa yhtäpitävää sen kanssa, että estimoidaan Q kappaletta erillisiä
malleja siten, että joka mallissa käytetään vain kuhunkin ositteeseen kuulu-
via havaintoja.

Mallin laajentaminen edelleen kilpaileviin tapahtumiin nojautuu tähän huo-
mioon ja voidaan myös perustella samalla lailla. Olkoon nyt kunkin osit-
teen sisällä kullekin tapahtumalle oma osittaisuskottavuusfunktionsa PLqk,
k = 1, . . . , K. Nyt pätee

PLq =
K∏
k=1

PLqk,

ja �kokonainen� osittaisuskottavuusfunktio saadaan kertomalla kaikkien osit-
teiden yli (Kalb�eisch ja Prentice, 2002, s.255). Esimerkiksi saatetaan olet-
taa syöpään kuolemisen ja kaikkien muiden kuolinsyiden välinen riippumat-
tomuus iän, sukupuolen ja muiden muuttujien huomioimisen jälkeen. Nyt
kunkin ositteen sisällä muut tapahtumat kuin k nähdään sensuroitumisina
aina yhtä kuolinsyytä k käsiteltäessä, ja kaikkien tapahtumien kaikki tapauk-
set käsitellään näin. Tällöin käytetään kussakin havaitussa aikapisteessä yhä
riskijoukkoa Rq(ti), mutta kuolinsyytä k koskevassa aikapisteessä tarkastel-
laan ristitiheysfunktioita hqk(ti; xi).

Osittaisuskottavuusfunktio voidaan yhtä hyvin nähdä ensin jaoteltuna kil-
paileviin tapahtumiin ja sitten ositteisiin. Tällä tavalla laajennettu malli on
kaiken kaikkiaan yhtäläinen sille, että regressio suoritettaisiin erikseen kul-
lekin riskille käsittelemällä kilpailevien tapahtumien tapauksia (ehdollisesti
riippumattomina) sensuroitumisina (Andersen ym., 2012). Voidaan siis yk-
sinkertaisuuden vuoksi suhtautua eri kuolinsyihin eri malleina; vastaisuudes-
sa tarkastellaan laajimmillaan ositettuja malleja, jotka pätevät estimoituna
kullekin eri kuolinsyylle erikseen.

3.4 Osittaisuskottavuuden maksimointi

Osittaisuskottavuuden maksimointi parametrien β suhteen tapahtuu samaan
tapaan kuin �täyden� uskottavuuden tapauksessa. Tarkastellaan tätä aluksi
ilman ositteita. Nyt yksinkertaisen Coxin mallin osittaisuskottavuuden loga-
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ritmi on

ln(PL) = ℓ =
n∑
i=1

ψi

xiβ − ln

 ∑
l∈R(ti)

exp(xlβ)

 .
Huomataan, että ℓ muuttuu ositteet huomioiden vain siten, että termejä
summataan erikseen yli kunkin ositteen, eli ℓ =

∑Q
q=1 ℓq, ja että tapahtu-

makohtaiset riskijoukot Rq(ti) muuttuvat. Tällöin log-osittaisuskottavuus on
muotoa

ℓ =

Q∑
q=1

nq∑
j=1

ψi

xjβ − ln

 ∑
l∈Rq(tj)

exp(xlβ)

 ,
jossa nq viittaa ositteen q havaintojen lukumäärään.

Esitetään nyt log-osittaisuskottavuusfunktion gradientti eli score-funktio (p×1
vektori). Yksi score-funktion alkio U(βj), j = 1, . . . , p määritellään

∂ℓ

∂βj
=

Q∑
q=1

nq∑
i=1

[
xij −

∑
l∈Rq(ti)

xlj exp(xlβ)∑
l∈Rq(ti)

exp(xlβ)

]
,

joten koko score-funktio voidaan ilmaista tiiviisti muodossa

U(β) =
∂ℓ

∂β
=

Q∑
q=1

nq∑
i=1

[xi − x̄q(β, ti)] ,

jossa x̄q(β, ti) on kovariaattien yksilökohtaisilla riskipistemäärillä ri ≡ exp (xiβ)
painotettu keskiarvo(vektori) koskien ositteen q kuolinhetkeä ti:

x̄q(β, ti) =

∑
l∈Rq(ti)

rlxl∑
l∈Rq(ti)

rl
.

Tästä voidaan edelleen johtaa havaittu informaatiomatriisi J(β) ja Fisherin
informaatiomatriisi I(β). Informaatiomatriisin yksi solu on

−∂U(βj)
∂βm

=

Q∑
q=1

nq∑
i=1


∑

l∈Rq(ti)
xljxlkrl∑

l∈Rq(ti)
rl

+

[∑
l∈Rq(ti)

xljrl∑
l∈Rq(ti)

rl

]2 .
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Nähdään, että I(β) = E[J(β)] = J(β), sillä satunnaismuuttuja T ei esiinny
havaitussa informaatiomatriisissa. Voidaan edelleen osoittaa, että Fisherin
informaatiomatriisi voidaan ilmaista kokonaisuudessaan tiiviisti muodossa

I(β) = −∂U(β)
∂β

=

Q∑
q=1

nq∑
i=1

∑
l∈Rq(ti)

rl [xl − x̄q(β, tl)]
′ [xl − x̄q(β, tl)]∑

l∈Rq(ti)
rl

.

Fisherin informaatiomatriisin käänteismatriisi eli estimaattien kovarianssi-
matriisi on Ω = I−1(β), jolloin estimoitu kovarianssimatriisi on Ω̂ = I−1(β̂).
Tällöin on esimerkiksi yhden parametrin estimaatin varianssi Var(β̂j) = Ω̂jj ,
eli kovarianssimatriisin j. diagonaalialkio. Estimaattien luottamusvälit muo-
dostetaan tavallisesti estimaattien asymptoottisen normaaliuden nojalla: Esi-
merkiksi yhden regressiokertoimen β 95 %:n luottamusväli on muotoa[

β̂j − z0.975 ×
√

Ω̂jj , β̂j + z0.975 ×
√
Ω̂jj

]
,

jossa z0.975 on standardinormaalijakauman kvantiili siten, että P (Z < z0.975) =
0.975, jossa Z ∼ N(0, 1).

Osittaisuskottavuuden maksimi voidaan löytää numeerisesti Newtonin-Raph-
sonin algoritmilla. Newtonin-Raphsonin algoritmissa asetetaan parametrille
β jokin alkuarvo kuten β(0) = 0, jolloin osittaisuskottavuuden maksimoi-
va β̂ haetaan Taylorin sarjaan perustuvalla approksimaatiolla s.e. jokaisella
iteraatioaskeleella a+ 1, a = 0, 1, 2, , . . . , estimaattia päivitetään:

β(a+1) = β(a) + I−1(β(a))U(β(a)).

Askellus lopetetaan, kun β(a+1) − β(a) on halutun pieni eli konvergenssi on
käytännössä saavutettu.(Therneau ja Grambsh, 2000, s.41).
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4 Mallinvalinta ja diagnostiikka Coxin malleilla

4.1 Mallinvalinta

Valittaessa �parasta� mallia monien vaihtoehtojen joukosta voidaan Coxin
regressionkin yhteydessä nojautua uskottavuusfunktioihin perustuviin testi-
suureisiin, kuten uskottavuusosamäärääsuureseen (likelihood ratio statistic,
LRS). Coxin mallin tapauksessa kyse on tosin tarkalleen ottaen osittaisuskot-
tavuusosamääräsuureesta (PLRS). PLRS (ja vastaavasti LRS, kun käytetään
kokonaisia uskottavuusfunktioita) määritellään

PLRS = −2

{
ln
[
PL(θ̂0)

]
− ln

[
PL(θ̂1)

]}
= −2

{
ℓ(θ̂0)− ℓ(θ̂1)

}
,

jossa ℓ(θ̂0) on logaritmoidun osittaisuskottavuusfunktion maksimi Coxin mal-
lille, jolla on nollahypoteesin mukainen parametrivektori θ0. Samalla tavalla
l(θ̂1) vastaa vaihtoehtoisen mallin logaritmoitua osittaisuskottavuusfunktiota
maksimipisteessään. Mallien vertailu tehdään siten, että vertailtavat mallit
ovat sisäkkäisiä, eli vaihtoehtoisen mallin on sisällettävä kaikki nollahypotee-
sin mukaisen mallin parametrit.

PLRS noudattaa asymptoottisesti χ2-jakaumaa vapausasteella p1 − p0, jossa
p0 ja p1 ovat vektorien θ0 ja θ1 pituudet. Tämä sallii p-arvojen arvioinnin
kohtuullisen suurella havaintoaineistolla. Näin voidaan valita lähtökohtaises-
ti malli, jolla on �merkittävästi� suurempi uskottavuus samalla aineistolla.
Toisaalta voidaan preferoida yksinkertaisempaa mallia, kun kahdella mallilla
ei testaamisen perusteella ole merkittävää eroa. Kutsutaan PLRS:iin perus-
tuvaa testiä osittaisuskottavuusosamäärätestiksi (PLRT), ja LRS:iin perus-
tuvaa testiä uskottavuusosamäärätestiksi (LRT).

Valintaprosessia voidaan lisäksi parantaa ottamalla neuvoa myös nk. AIC-
suureesta (Akaike Information Criterion). AIC määritellään

AIC = 2p− 2l(θ̂),

jossa p on mallin parametrien lukumäärä. AIC sakottaa mallin uskottavuu-
den mittaa parametrien lukumäärän perusteella. AIC-suureessa on pohjim-
miltaan kyse informaatioteorian Kullback-Leibler-divergenssistä estimoidun
mallin ja tuntemattoman todellisen mallin välillä, jolloin pienempää AIC-
arvoa pidetään siis parempana. (Burnham ja Anderson, 2004).
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Mallinvalintaprosessi voidaan toteuttaa edellä esitettyjä suureita hyödyntäen
monella tapaa. Yksi tapa on estimoida kaikki mahdolliset mallit ja valita niis-
tä �paras�. Toisinaan suositaan lähtemistä suurimmasta halutusta estimoita-
vien parametrien lukumäärästä, jota mallia sitten askelittain yksinkertaiste-
taan.

Mallinvalintaan on kehitetty myös algoritmisia ratkaisuja. Näissä algorit-
meissa käytetään tavallisesti jotain mallin tunnuslukua valintakriteerinä, jota
koetetaan askelittaisella lähestymistavalla parantaa mahdollisimman paljon.
Näistä askelittaisista algoritmeista yksi tavallisimmista on AIC-suuretta hyö-
dyntävä kaksisuuntainen askelittainen algoritmi, joka siis joka askeella joko
tiputtaa jonkin muuttujan mallista tai lisää jonkin uuden tai aiemmin ti-
putetun muuttujan. Eri vaihtoehdoista valitaan se, joka eniten laskee AIC-
suuretta.

Kun tällaisella algoritmilla aloitetaan laajimmasta mallista, mikä halutaan
muotoilla, ja halutaan mahdollisuuksien mukaan karsia tarpeettomina pidet-
täviä kovariaatteja, on kaksisuuntaisen askelittaisen algoritmin etu siinä, et-
tä jokin aiemmin tiputettu muuttuja saatetaan ottaa takaisin mikäli se myö-
hemmin eri kontekstissa osoittautuu mallin kannalta hyödylliseksi. Algoritmi
pysähtyy, kun mikään mallin muutos ei enää laske mallin AIC-suuretta.

Tässä tutkielmassa tullaan hyödyntämään kaksisuuntaista askelittaista al-
goritmia, mutta vain apuvälineenä. Käytännössä algoritmille annetaan jokin
lukumäärä askelia, joita se voi tehdä ennen kuin algoritmi on pysäytettä-
vä. Algoritmi ajetaan loppuun esimerkiksi ensin kolmella askeleella, jonka
jälkeen saatuja tuloksia tarkastellaan. Mikäli hyväksytään tuleva algoritmin
tekemä muutos, lisätään askelten lukumäärää yhdellä ja ajetaan algoritmi
uudestaan ja niin edelleen. Näin voidaan esimerkiksi pitää myös muuttujia,
joiden poistaminen laskisi AIC-suuretta, mutta jotka muista syistä halutaan
kuitenkin sisällyttää malliin.

Coxin mallin osittaminen on mallinvalinnan kannalta erityinen haaste: Koska
ositetekijän lisääminen malliin ei edellytä lisäparametreja, voi ositteiden li-
sääminen vain parantaa mallin uskottavuutta ja AIC-arvoa, jolloin niihin no-
jautuminen on ongelmallista tarpeellisten ositteiden valinnassa. Coxin mallin
puitteissa suhtaudutaankin ositteisiin siksi vain mallin oletusten väljentäjä-
nä kun se on tarpeellista tutkimuskysymysten kannalta, tai silloin, jos Coxin
mallin oleellinen suhteellisuusoletus ei päde jonkin taustamuuttujan suhteen.
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4.2 Diagnostiikka

Tässä tutkielmassa tarkastellaan Coxin mallien diagnostiikkaa kahdelta kan-
nalta. Ensinnäkin voidaan mallia ja aineistoa katsoa tarkemmin mahdollis-
ten tuloksiin suhteettoman paljon vaikuttavien havaintojen varalta. Toisek-
si Coxin malleille erityistä on oletus riskitiheyksien suhteellisuudesta (pro-
portional hazards -oletus, PH-oletus): Riskitiheyksien suhteen täytyy pysyä
vakiona tarkastellun ajan yli. Näitä kahta seikkaa pystytään arvioimaan eri-
tyisten residuaalien avulla.

Vaikuttavat havainnot

Vaikuttavat havainnot ovat havaintoja, jotka ovat niin epätavallisia (äärim-
mäisiä), että niiden läsnäolo aineistossa muuttaa parametrien ja niiden va-
rianssien estimaatteja merkittävällä tavalla verrattuna tilanteeseen ilman ky-
seisiä havaintoja. Jos aineistossa on merkittävästi estimaatteja tällä tavalla
muuttavia havaintoja, voi mallin sovittaminen myös niitä ilman olla paikal-
laan.

Tällaisten havaintojen paikantamaiseen voidaan Coxin mallien yhteydessä
nojautua jackknife-menetelmiin perustuviin residuaaleihin. Jackknife-mene-
telmissä arvioidaan havainnon vaikutusta mallin riskitiheyssuhteiden esti-
maatteihin seuraavasti: Ensin sovitetaan malli kaikilla havainnoilla, jolloin
saadaan betakerrointen estimaatit β̂. Seuraavaksi estimoidaan sama malli
yhteensä n kertaa ilman kutakin yksittäistä havaintoa, jolloin saadaan uu-
det riskitiheyssuhteet β̂(i) kullekin i. Tällöin havainnon i vaikutusta voidaan
arvioida jackknife-residuaalien εi = β̂ − β̂(i), i = 1, ..., n perusteella.

Jackknife-menetelmää saatetaan kuitenkin pitää toteuttamistapansa vuok-
si laskennallisesti raskaana. Eräs vaihtoehto jackknife-residuaaleille on nii-
den approksimointi hyödyntäen täyden aineiston mallin score-funktiota ja
informaatiomatriisia. Tämä voidaan perustella seuraavasti: Estimoitaessa ti-
lastollisia malleja tukeudutaan monesti askelittaiseen Newtonin-Raphsonin
algoritmiin score-funktion nollakohdan löytämiseksi. Tällöin betakerrointen
vektori muuttuu joka askeleella s.e.

∆β = I−1(β)U(β),

jossa U(β) on mallin score-funktio (vektori p×1), ja I(β) on mallin Fisherin
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informaatiomatriisi (p×p). Algoritmi pysähtyy, kun ∆β on tarpeeksi lähel-
lä nollaa. Siksi havainnon i poistamisen vaikutusta betakertoimiin voidaan
approksimoida seuraavasti:

εi = β̂ − β̂(i) ≈ I−1(β)U(i)(β),

jossa U(i) on score-funktio, josta on vähennetty havainnon i kontribuutio,
mutta I(β) on edelleen täyteen aineistoon perustuvan mallin Fisherin infor-
maatiomatriisi.

Tähän menetelmään päädytään myös mm. formaaleissa osittaisderivointiin
perustuvissa lähestymistavoissa (Cain ja Lange, 1984, ks. esimerkiksi). Ver-
rattuna varsinaisiin jackknife-residuaaleihin nämä dfbeta-residuaalit voivat
aliarvioida niiden havaintojen vaikutusta malliin, joilla vaikutus on erityisen
suuri. Aliarviointi on kuitenkin suhteellisen vähäistä. (Therneau ja Grambsh,
2000, s. 154-156).

Suhteellisten riskitiheyksien oletus

Kuten aiemmissa kappaleissa on tullut ilmi, Coxin malli olettaa yksinker-
taisessa mallissa kunkin yksilön riskitiheysfunktion olevan samanmuotoinen
nk. perustason riskitiheysfunktion h0(t) kanssa s.e.

h(t; xi)

h0(t)
= exp (xiβ) .

Mallioletuksen mukaan riskitiheyksien suhde on siis vakio koko seuruuajan
yli, mikä voi joissain yhteyksissä olla epärealistista olettaa. Tämän oletuksen
realistisuutta voidaan tutkia graa�sesti nk. Schoenfeldin residuaalien avulla.

Schoenfeldin residuaaleja voidaan perustella seuraavasti: yksilön i osittais-
residuaalivektori SRi on

SRi = xi − E[xi|R(ti)],

eli kyse on osittaisresiduaalivektorista hetken ti riskijoukossa olevien kova-
riaattien odotusarvosta. Voidaan osoittaa, että Taylorin sarjaan perustuva
approksimaatio tälle ehdolliselle odotusarvolle on itse asiassa estimoiduilla
riskipistemäärillä exp(xiβ̂) ≡ r̂i painotettu kovariaattien keskiarvo x(β̂, ti).
Jokaista kovariaattia voidaan siis tarkastella erikseen PH-oletuksen varjossa.
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(Schoenfeld, 1982).

Schoenfeldin residuaaleja voi sinänsä hyödyntää jo itsessään, mutta skaala-
tuilla Schoenfeldin residuaaleilla rooli myös aikariippuvaisten riskitiheyssuh-
teiden β(t) likiarvojen muodostamisessa. Aikariippuvaiset riskitiheyssuhteet
ovat yksi mahdollinen Coxin mallin laajennus, joka mahdollistaa kovariaatin
vaikutuksen muuttuvan ajassa vastoin tavanomaista PH-oletusta. Käytän-
nössä β voi muuttua ajassa, jos esimerkiksi lääkkeen vaikutus vähenee ajan
myötä. On selvää, että oletus β(t) = β on yksi tapa muotoilla PH-oletus.

Tässä sivuutettavien perusteluiden nojalla voidaan osoittaa, että aikariippu-
vaisia betakertoimia voidaan approksimoida muodostamalla skaalatut resi-
duaalit SR⋆

i kovariaattien varianssimatriisin avulla ja lisäämällä siihen Coxin
mallin estimoimat kovariaattien kertoimet:

βl(til) ≈ β̂l + SR⋆
il,

jossa SR⋆
i on skaalattu Schoenfeldin residuaalien vektori, SR

⋆
i = V −1(β̂, ti)SRi,

ja SR⋆
il on ao. vektorin alkio l, l = 1, ..., p.

Näin ollen on perusteltua, että skaalattujen Schoenfeldin residuaalien graa-
�sella tarkastelulla voidaan silmämääräisesti arvioida PH-oletusta: Mikäli
skaalatut Schoenfeldin residuaalit asettuvat hajontakuviossa ajan kanssa suu-
rin piirtein horisontaaliselle suoralle, on aineisto hyvin sopusoinnussa PH-
oletuksen kanssa. Yksi tapa testata PH-oletusta yhden kovariaatin suhteen
on testaamalla skaalattujen Schoenfeldin residuaalien SR⋆

il ja sopivan ajan
funktion välisen korrelaation merkitsevyyttä. (Therneau ja Grambsh, 2000,
s.133-135).
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5 Joustava parametrinen suhteellisten riskiti-

heyksien malli

Vaihtoehtona semiparametriselle Coxin mallille voidaan elinaika-analyysissä
hyödyntää suhteellisten riskitiheyksien (täysin) parametrisia malleja, joissa
esimerkiksi oletetaan elinaikojen jakauman noudattavan Weibull-jakaumaa.
Tavallisilla parametrisilla menetelmillä ei tosin välttämättä aina voida ku-
vata satunnaismuuttujan T jakaumaa tarpeeksi realistisesti. Tällöin voi olla
tarpeellista hyödyntää joustavia parametrisia menetelmiä, joilla perustason
riskitiheydelle pyritään antamaan jokin sileä muoto määrittelemättä elinai-
kojen jakaumaa eksplisiittisesti.

Eräässä näistä menetelmistä kumulatiivinen riskitiheysfunktio ilmaistaan mal-
lin uskottavuusfunktiossa parametrisesti luonnollisen kuutiosplinin (natural
cubic splines, restricted cubic splines) muodossa. Tällöin malli saa muutaman
lisäparametrin estimoitavaksi vastaavan Coxin mallin regressiokertoimien li-
säksi � riippuen käytettyjen nk. solmukohtien (knots) lukumäärästä. Tätä
menetelmää on kehittänyt erityisesti Patrick Royston (Royston (2001), Ro-
yston ja Parmar (2002), Lambert ja Royston (2009), Royston ja Lambert
(2011), Royston (2011)).

Joustavan parametrisen mallin etuna Coxin malliin nähden on ainakin esti-
moidun riskitiheysfunktion jatkuva muoto, jolloin riskitiheysfunktion muun-
taminen muiksi elinajan funktioiksi yksinkertaistuu. Riskitiheysfunktion es-
timaatti on myös vähemmän rakeinen.

5.1 Matemaattinen esitys

Luonnollinen kuutiosplini on lohkottainen funktio, jolla on jatkuvat ensim-
mäiset ja toiset derivaatat lohkojen rajoilla eli solmukohdissa, mikä takaa
sileän ja jatkuvan funktion alusta loppuun. Funktio on myös lineaarinen reu-
nimmaisten solmukohtien ulkopuolella (Davison, 2003, s. 530-531). Splini-
funktio on siis muotoa

s(x; γ,K) = γ0 + γ1b1 + γ2b2 + . . .+ γK−1bK−1,

jossa termit bk, k = 1, . . . , K − 1 ovat kantafunktioita (basis function). K
ilmaisee estimoinnissa käytettävien solmukohtien valittua lukumäärää ja γ

33



splinifunktion estimoitavia parametreja. Kukin kantafunktio bk (poislukien
niistä ensimmäinen, jolle pätee b1 = x) tekee tässä sivuutettavien perustelui-
den nojalla seuraavanlaisen muunnoksen muuttujalle x:

bk = (x− ak)
3
+ − ck(x− a1)

3
+ − (1− ck)(x− aK)

3
+,

jossa ak on k:nnes solmukohta, ck = (aK − ak)/(aK − a1) ja esimerkiksi
(x − ak)+ = max(0, x − ak) (Lambert ja Royston, 2009). Splinifunktio on
lineaarinen, jos γ2 = . . . = γK−1 = 0 (ja γ1 ̸= 0).

Esitetään seuraavaksi luonnollista kuutiospliniä hyödyntävän joustavan mal-
lin periaatteet. Lambert ja Royston (2009) esittävät mallin kumulatiivisten
riskitiheyksien avulla:

ln[H(t;xi)] = ln[H0(t)] + xiβ,

joka on yhtäläinen oletuksen h(t;xi) = h0(t)×exp(xiβ) kanssa. Tätä kehitel-
lään edelleen siten, että logaritmoitu perustason kumulatiivinen riskitiheys-
funktio H0(t) oletetaan olevan jonkin luonnollisen kuutiosplinin s[ln(t); γ,K]
muotoinen:

ln[H(t; xi)] = s[ln(t); γ,K] + xiβ.

Splinifunktio koskee nimenomaan logaritmoitua riskitiheysfunktiota yli loga-
ritmoidun ajan sileyden parantamiseksi (x = ln(t)). Lisäksi mallilla on täl-
löin se ominaisuus, että splinifunktion ollessa lineaarinen on kyseessä malli,
joka olettaa T :n noudattavan Weibull-jakaumaa (Lambert ja Royston, 2009).

Vastaisuuden varalle esitetään myös splinifunktion derivaatta:

∂s[ln(t); γ,K]

∂t
=

1

t
s′[ln(t); γ,K],

jossa
s′[ln(t); γ,K] = γ1b

′
1 + . . .+ γK−1b

′
K−1,

jossa puolestaan

b′k = 3[ln(t)− ak]
2
+ − 3ck[ln(t)− a1]

2
+ − 3[1− ck][ln(t)− aK ]

2
+,
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poislukien b′1 = 1.

Tästä voidaan siirtyä perustelemaan mallin uskottavuusfunktiota. Koska yh-
den menehtyneen yksilön kontribuutio mallin uskottavuusfunktioon voidaan
ilman viivästynyttä seuruuseen tuloa muotoilla

Li = f(ti;xi) = h(ti;xi)× S(ti; xi) = h0(ti)× exp(xiβ)× exp {−H(ti;xi)} ,

on sama viivästyneen seuruuseen tulon tapauksessa

Li =
f(ti;xi)

S(t∗i ;xi)
= h(ti;xi)×

S(ti;xi)

S(t∗i ; xi)
= h0(ti)× exp(xiβ)×

exp {−H(ti;xi)}
exp {−H(t∗i ; xi)}

,

jossa t∗i viittaa tämän tutkielman empiirisessä kontekstissa aikaan, jolloin yk-
silö i täytti ja palautti kyselylomakkeen.

Koska sensuroidun havainnon kontribuutio on näissä puitteissa S(ti; xi)/S(t∗i ; xi),
niin saadaan

Li =
{
h0(ti)× exp(xiβ)

}ψi

× exp {−H(ti; xi)}
exp {−H(t∗i ;xi)}

,

jolloin logaritmoitu uskottavuuskontribuutio on

ℓi = ψi × ln
{
h0(ti)× exp(xiβ)

}
−H(ti; xi) +H(t∗i ; xi),

jossa

h0(ti) =
∂ exp{s[ln(ti); γ,K]}

∂ti
=

1

ti
s′[ln(ti); γ,K]× exp{s[ln(ti); γ,K]}.

Jättämällä logaritmoinnin jälkeen tuleva termi − ln(ti) pois maksimoinnin
kannalta merkityksettömänä voidaan mallin log-uskottavuusfunktio saattaa
muotoon

ℓ =
n∑
i=1

{
ψi × [ln{s′[ln(ti);K]}+ ηi]− exp(ηi) + exp(η∗i )

}
,
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jossa ηi = s[ln(ti); γ,K] + xiβ ja η∗i = s[ln(t∗i ); γ,K] + xiβ.

Tämä malli voidaan laajentaa useille kuolinsyille höydyntämällä kuolinsyy-
kohtaisia riskitiheyksiä � jotka kukin perustuvat omiin splinifunktioihinsa.
Jos merkitään tässä eri kuolinsyitä indeksillä w, w = 1, . . . ,W , onW erillistä
kuolinsyytä käsittelevä uskottavuusfunktio muotoa

L =
n∏
i=1

[hwi
(ti; xi)]

ψwi
S(ti;xi)

S(t∗i ; xi)
=

n∏
i=1

[hwi
(ti;xi)]

ψwi

W∏
w=1

Sw(ti; xi)

Sw(t∗i ;xi)
,

jossa wi viittaa yksilön i kohtaamaan kuolinsyyhyn, mikäli tämä kuoli yli-
päätään mistään syystä. ψwi = 1 indikoi yksilön kuolleen kuolinsyystä w.
Tämä voidaan järjestää uudelleen muotoon

W∏
w=1

n∏
i=1

[hw(ti;xi)]
ψwi

Sw(ti;xi)

Sw(t∗i ; xi)
=

W∏
w=1

Lw,

joten tarkastellessa kutakin kuolinsyytä omassa uskottavuusfunktiossaan suh-
taudutaan muihin kuolinaikoihin kuin ne olisivat epäinformatiivisen sensu-
roinnin tulosta. Tämä perustuu ajatukseen samasta ehdollisesta riippumat-
tomuudesta kuin Coxin mallin yhteydessä. Selvästi kilpaileville tapahtumille
voidaan estimoida oma malli kullekin, joten vastaisuudessa esitetään yksin-
kertaisuuden vuoksi tuloksia vain yhden kuolinsyyn mallille useilla eri osit-
teilla.

Ositekohtaisten perustason riskitiheysfunktioiden mahdollistamiseksi estimoi-
daan joka ositteelle oma splinifunktio sq[ln(t); γq, Kq], q = 1, . . . , Q, jossa joka
ositteella on oma solmukohtien lukumääränsä Kq ja parametrinsa γq. Tällöin
pätee

ℓ =

Q∑
q=1

nq∑
i

{
ψi ×

[
ln{s′q[ln(ti); γq, Kq]}+ ηiq

]
− exp(ηiq) + exp(η∗iq)

}
,

jossa ηiq = sq[ln(ti); γq, Kq]+xiβ, ja nq on ositteen q havaintojen lukumäärä.
Lisäksi η∗iq = sq[ln(t

∗
i ); γq, Kq]+xiβ. Nyt mallissa on ositteille yhteisten riski-

tiheyssuhteiden β lisäksi kullekin ositteelle (Kq− 1)× 1 -vektori parametreja
γq = [γ1 . . . γKg−1]

T .
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Olkoon nyt kaikkien parametrien r × 1 vektori

θ = [β γ1 . . . γQ]
T = [β1 . . . βp γ11 . . . γQ,Kq−1]

T .

Log-uskottavuus ℓ voidaan derivoida kunkin parametrin suhteen, mutta ha-
vainnollistetaan tämä esittämällä vain miltä score-funktion alkiot näyttävät
yhtäältä jonkin betakertoimen βj ja toisaalta jonkin splinifunktion paramet-
rin γqk suhteen derivoitaessa. Nyt pätee

U(βj) =
∂ℓ

∂βj
=

Q∑
q=1

nq∑
i=1

{
ψixij − xij exp(ηiq) + xij exp(η

∗
iq)

}

jossa j = 1, . . . , p. Ositetta g ∈ {1, . . . , Q} koskevan k:nnen spliniparametrin
(k = 1, . . . , Kq − 1) eli parametrin γgk suhteen derivaatta on puolestaan

U(γgk) =
∂ℓ

∂γgk
=

ng∑
i=1

{
ψi

[
b′k

s′g[ln(ti); γq, Kq]
+ bk

]
−bk exp(ηig)+bk exp(η∗ig)

}
,

sillä muita splinifunktioita kuin ositteen g omaa splinifunktiota kohdellaan
vakioina derivoitaessa, eli ∂sq [ln(t);γq ,Kq ]

∂γgk
= 0 kaikilla q ̸= g ja kaikilla k.

Edelleen voidaan kehittää mallin informaatiomatriisi J(β), joka voi olla pa-
rasta esittää alimatriisien avulla. Alla seuraavien perusteluiden nojalla näh-
dään, että informaatiomatriisi on muotoa

J(θ) =


J(β, β) J(β, γ1) 0 · · · J(β, γQ)
J(γ1, β) J(γ1, γ1) 0 · · · 0

0 0
. . . 0

...
...

... 0
. . . 0

J(γQ, β) 0 · · · 0 J(γQ, γQ)

 ,

jossa käytetään merkintätapaa J(β, γq) = −(∂2ℓ)/(∂β∂γq).

Esitetään seuraavaksi alkioiden yleisiä muotoja havainnollisuuden vuoksi.
Nyt havaitun informaatiomatriisin vasemmassa ylänurkassa on p×p -matriisi
J(β, β), jonka jokainen alkio on muotoa

− ∂2ℓ

∂βj∂βl
= − ∂2ℓ

∂βl∂βj
=

Q∑
q=1

nq∑
i=1

xijxil
[
exp(ηiq)− exp(η∗iq)

]
,
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jossa j, l = 1, . . . , p. Vastaavasti matriisin ensimmäisellä rivillä on Q kappa-
letta p× (Kq − 1) alimatriiseja J(β, γq), joiden jokainen alkio on muotoa

− ∂2ℓ

∂βj∂γqk
=

nq∑
i=1

bkxij
[
exp(ηiq)− exp(η∗iq)

]
.

Havaitun informaatiomatriisin symmetrisyyden myötä on ensimmäisellä sa-
rakkeella edellä mainittujen matriisien transpooseja. Muuten havaitulla in-
formaatiomatriisilla on nollasta poikkeavia termejä vain diagonaalilla, jossa
esiintyy J(β, β)-matriisin ulkopuolella (Kq−1)×(Kq−1) matriiseja J(γq, γq).
Näillä matriiseilla on alkioinaan

− ∂2ℓ

∂γqk∂γqm
=

nq∑
i=1

{
ψib

′
kb

′
m

[s′q[ln(ti); γq, Kq]]2
+ bkbm

[
exp(ηiq)− exp(η∗iq)

]}
,

jossa k,m = 1, . . . , Kq − 1. Edelleen pätee I(θ) = E[J(θ)], mutta tämän
ratkaiseminen vaikuttaa huomattavan haastavalta tai jopa mahdottomalta.
Koska kuitenkin J(θ̂) tietyillä edellytyksillä lähestyy asymptoottisesti Fishe-
rin informaatiota (Davison, 2003, s.119), voidaan suurella n hyödyntää sitä
sen sijaan.

Uskottavuusfunktion maksimi voidaan tässäkin yhteydessä löytää numeeri-
sesti Newtonin-Raphsonin algoritmilla. Voidaan siis asettaa parametrivekto-
rille θ alkuarvoksi esimerkiksi θ(0) = 0, jolloin uskottavuusfunktion maksimoi-
va θ̂ haetaan iteratiivisesti Taylorin sarjaan perustuvalla approksimaatiolla
s.e. jokaisella iteraatioaskeleella a + 1, a = 0, 1, 2, , . . . , estimaattia päivite-
tään:

θ(a+1) = θ(a) + J−1(θ(a))U(θ(a)).

Tätä jatketaan, kunnes parametrit ovat käytännössä konvergoituneet uskot-
tavuuden maksimoivaan kohtaan.

5.2 Mallinvalinta ja oletusten pitävyys

Joustavan mallin splinifunktioiden solmupisteiden määrä voidaan valita esi-
merkiksi uskottavuusosamäärätestien ja AIC-arvojen neuvomana. Periaat-
teessa voidaan etsiä kunkin ositteen suhteen sopiva määrä solmukohtia, joilla
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koko mallin AIC-arvo on pienimmillään. Solmukohtien lukumäärien valinta
tehdään kuitenkin oman harkinnan mukaan.

PH-oletuksen paikkansa pitävyyttä voidaan tarvittaessa tarkastella vertaa-
malla PH-mallia malliin, jossa riskitiheys on riippuvainen kovariaateista xj,
j = 1, . . . , D seuraavalla tavalla:

ln[H(t;xi)] = s[ln(t); γ,K] + xiβ +
D∑
j=1

s[ln(t); γj, K]× xj,

jolloin näillä kovariaateilla (esimerkiksi iällä) ei ole vain multiplikatiivinen
vaan myös riskitiheysfunktion muotoa muuttava vaikutus. Tällöin kyseisten
kovariaattien vaikutusta kutsutaan aikariippuvaiseksi (time-dependent coef-
�cients).

Siispä jos aikariippuvaisen mallin �hyvyys� AIC-suureen ja uskottavuusosa-
määrätestauksen perusteella ei ole PH-mallia parempi, ei ole merkittävää
todistetta valittujen kovariaattien PH-oletuksesta poikkeavaan vaikutukseen
ja on perusteltua pitäytyä PH-mallissa. Tämä on itse asiassa yksi tapa muo-
toilla mallin ositteet, kun jotain ryhmää pidetään �perustason� ryhmänä ja
muiden ositteiden riskitiheysfunktioiden muoto oletetaan poikkeavan jossain
määrin tästä perustasosta.

39



6 Elinajan funktioiden estimointi

6.1 Välttöfunktion ja absoluuttisen riskin parametriton

estimointi

Välttöfunktion S(t) = P (T > t) estimointi tulee monissa sovelluksissa ai-
heelliseksi, sillä sen esittäminen graa�sesti on hyvä tapa valottaa populaa-
tion kuolinriskin muuttumista ajassa. Estimoitu välttöfunktio voidaan myös
nähdä uuden potilaan näkökulmasta odotettuna selviytymisenä. Näin ollen
voidaan esittää perusteltuja arvioita esimerkiksi riskille kuolla kahden vuo-
den sisällä uudesta syöpädiagnoosista. Kääntäen voidaan esittää arvio siitä
aikapisteestä, johon mennessä kuolemisen riski on esimerkiksi 50 %. Näillä
arvioilla lienee merkitystä sekä tutkijoille että potilaille.

Välttöfunktioiden estimointia varten on monia menetelmiä. Tässä pro gra-
dussa hyödynnetään mm. klassista Kaplanin-Meierin menetelmää (KM) vält-
töfunktioiden estimointiin sekä Aalenin-Johansenin menetelmää (AJ) abso-
luuttisten riskien estimointiin. Molemmat ovat parametrittomia menetelmiä.

Tyydytään uskottavuusfunktioihin perustuvan KM:n ja AJ:n estimaattorien
johtamisen sijaan seuraavassa esittämään KM:n intuitio analogian avulla ja
molempien estimaattorien kaavat. KM:n analogiana käy uhkapeli, jota pela-
taan useita kertoja peräkkäin tietyissä aikapisteissä. Pelissä häviämisen to-
dennäköisyys yhdellä pelikerralla on pieni, mutta hävitessään kerran ei voi
enää jatkaa pelaamista.

Nyt on selvää, että katsottaessa tilannetta ennen ensimmäistä peliä on pelissä
pysymisen todennäköisyys askelittain pienenevä ajan suhteen: Jotta voi pela-
ta kolmannen kerran, on pitänyt voittaa ensimmäisella ja toisella kerralla, ja
niin edelleen. Todennäköisyys jatkaa pelaamista pienenee siis kertautuvasti
joka askeleella. Tämä voidaan muotoilla siten, että

P (T > tj) =

j∏
i=1

P (T > ti|T > ti−1),

jossa �askeleet� ovat (järjestetyt) ajankohdat t1 < t2 < . . . < tj, joissa pe-
liä pelataan. Tämä on periaatteessa KM:n intuitio. Pelin häviämisen riskin
tilalla pyrimme estimoimaan, mikä on populaatioon kohdistuva kuolinriski
niissä aikapisteissä, joissa kuolintapauksia on havaittu. Kun asianmukaisessa
uskottavuusfunktiossa huomioidaan kilpailevat tapahtumat, saadaan muo-
toiltua myös AJ:n estimaattori.
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Voidaan osoittaa, että KM:n estimaattori ositteessa q on

ŜKMq (t) =
∏
i|tiq≤t

(
1− diq

niq

)
,

jossa diq on aikapisteessä tiq ja ositteessa q kuolleiden lukumäärä, ja niq on
vastaavan aikapisteen riskijoukon koko. Jos kuolee aikapisteessä tiq, kuuluu
siis vielä riskijoukkoon.

Niinikään on AJ:n estimaattori ositteessa q kuolinsyylle k

F̂qk(t) =
∑

i|tiqk≤t

diqk
niqk

ŜKMq (tiqk),

jossa diqk on syyhyn k kuolleiden lukumäärä ositteessa q ja aikapisteessä tiqk,
ja niqk vastaava riskijoukko.

Molemmat menetelmät ovat suoraan hyödynnettävissä viivästyneen seuruuseen
tulon asetelmassa, sillä silloin esimerkiksi henkilö saattaa olla riskijoukossa
niq mutta ei sitä edeltävän pisteen riskijoukossa, jos hän tuli seuruuseen vas-
ta ao. aikapisteiden välillä. Henkilön kuollessa tai sensuroituessa poistuu hän
seuruusta, jolloin hän ei poistumisensa jälkeen enää esiinny tulevien kuoli-
naikojen riskijoukoissa.

6.2 Elinajan funktioiden estimointi joustavien mallien

tulosten pohjalta

Parametrittomien AJ:n ja KM:n heikkoutena on monien eri muuttujien huo-
mioiminen yhtä aikaa: Parametrittomilla menetelmillä täytyy esimerkiksi iän
vaikutus huomioida jakamalla yksilöt ikäryhmiin (enemmän tai vähemmän
mielivaltaisesti) ja estimoida kullekin ryhmälle oma funktionsa erikseen. Kun
käytettävissä on useita kovariaatteja, on perusteltua sen sijaan estimoida
välttö- ja riskifunktiot parametrisen mallin pohjalta. Tässä yhteydessä vält-
töfunktion estimointi toteutetaan Roystonin joustavan mallin pohjalta funk-
tioiden sileyden takaamiseksi.

Elinaika-analyysin perustulosten, PH-oletuksen ja joustavan mallin oletuk-
sen perusteella voimme muotoilla perustason välttöfunktion eli välttöfunk-
tion yksilölle, jolla kovariaattien arvot ovat kaikki nollassa:
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Ŝ0(t) = exp
{
− Ĥ0(t)

}
= exp

{
− exp(ŝ[ln(t); γ,K])

}
.

Koska oletuksemme mukaan H(t;xi) = H0(t) × exp(xiβ), voimme lopulta
muotoilla muun kuin perustason välttöfunktion:

Ŝ(t;xi) = [Ŝ0(t)]
exp(xiβ̂).

Vaikka kunkin havainnon i kontribuutio joustavan mallin uskottavuusfunk-
tioon on ehdollistettu sillä, että yksilö on selviytynyt pisteeseen t∗i , tarkas-
tellaan tässä eräänlaista keskimääräistä tai odotettua elossaoloa kaikille ha-
vainnoille, joten välttöfunktiota ei enää ehdollisteta viivästyneelle seuruuseen
tulolle. Viivästyneen seuruuseen tulon vaikutus välittyy välttöfunktioon sen
sijaan estimoidun kumulatiivisen riskitiheysfunktion kautta.

Mikäli joustavassa mallissa on lisäksi estimoitu useita perustason kumula-
tiivisia riskitiheysfunktioita, voidaan välttöfunktio esittää kullekin ositteel-
le erikseen, mutta käyttäen samoja riskitiheyssuhteiden estimaatteja. Täs-
sä on kyse nimenomaan yleisestä välttöfunktiosta, ja kilpailevat tapahtumat
huomioitaessa on yhdelle kuolinsyylle rakennettu syykohtainen välttöfunktio
ongelmallinen samoista syistä kuin KM:n yhteydessä - sillä erolla, että kuo-
linsyyt oletetaan mallissa vain kovariaattien jälkeen ehdollisesti riippumat-
tomiksi. Syykohtaisen välttöfunktion estimaatin tulkinta esimerkiksi syöpä-
kuoleman välttämisen todennäköisyytenä on silti perin ongelmallinen, sillä se
on edelleen ehdollistettu sille, että ei voi kuolla mistään muusta kuolinsyystä.

Varustautuneena useilla eri kuolinsyille estimoiduilla malleilla voidaankin ra-
kentaa absoluuttisen riskin estimaatteja. Tällöin hyödynnetään tunnettua
yhteyttä

Fqk(t) =

∫ t

0

fqk(u)du =

∫ t

0

hqk(u)Sq(u)du,

jolloin aiemmin esitetyillä mallioletuksilla päädymme absoluuttisen riskin es-
timaattoriin

F̂qk(t;xi) =

∫ t

0

ĥ0qk(u)xiβ̂kŜq(u;xi)du,

jossa ĥ0qk(u) on esitetty yhdelle mallille aiemmin splinifunktiota hyödyntäen.
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Käytännössä tämän numeerinen integrointi voidaan suorittaa kuten esimer-
kiksi Hinchli�e ja Lambert (2013) esittävät: Aikaväli ]0, t] jaetaan suureen
lukumäärään pieniä osavälejä, jolloin fqk(t;xi) arvioidaan jokaisen pienen
osavälin keskipisteessä tm, m = 1, . . . ,M . Tämän jälkeen

F̂qk(t;xi) =
M∑
m=1

∆f̂qk(tm;xi),

jossa ∆ on skalaari ja viittaa kunkin osavälin (yksinkertaisuuden vuoksi)
yhtäsuureen pituuteen. Tällöin voidaan absoluuttinen riski esittää myösM×
1 -vektorina muodossa

F̂qk(t;xi) = L× [f̂qk(t1;xi) . . . f̂qk(tM ; xi)]
T ,

jossa L = ∆A eli osavälien pituus kerrottuna M ×M -alakolmiomatriisilla
A, jossa matriisi sisältää alakolmiossaan ykkösiä ja muualla nollia.

Lambert ym. (2010) esittävät myös absoluuttisten riskien varianssien esti-
moimisen delta-menetelmän avulla. Jos V̂ = [J(θ̂)]−1 eli V̂ on mallin para-
metrien estimoitu p × p kovarianssimatriisi, niin delta-menetelmän nojalla
pätee

Var
(
f̂qk(t1;xi)

)
= GV̂ GT ,

jossa G on M × r matriisi derivaattoja kunkin mallin parametrin suhteen
kullakin ajanhetkellä tm. Käsiteltäessä ositteen q tiheysfunktiota on selvää,
että sen derivaatta kaikkien muiden ositteiden parametrien suhteen on nolla.
Tällöin saadaan M ×M kovarianssimatriisi

Var
(
F̂qk(t; xi)

)
= LGV̂ GTLT ,

jonka avulla voidaan muodostaa esimerkiksi 95 %:n luottamusvyöhykkeet ab-
soluuttisten riskien estimaateille. Selvästi halutun välttöfunktion tai riskiti-
heysfunktion laskeminen voidaan tarvittaessa suorittaa samoin perustein.
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7 Mallien sovittaminen ja tulokset

7.1 Parametrittomat välttöfunktioiden ja absoluuttis-

ten riskien estimaatit

Aineiston kuvailua varten esitetään aluksi parametrittomia estimaatteja välttö-
ja riskifunktioista erikseen muutamien eri muuttujien tasoille. Estimaatit to-
teutetaan käyttäen R-ohjelmiston survival-paketin funktiota survfit (R
Core Team, 2014; Therneau, 2014). Kaikki estimaatit raportoidaan perus-
tuen vain lomakkeen palauttaneisiin naisiin. Koska kaikkien aineistoon pää-
tyneiden on täytynyt selviytyä vähintään vuoden verran rintasyöpänsä to-
teamisesta, asetetaan seuruuaikojen alarajaksi kaikissa kuvissa yksi vuosi.

Kuva 1 näyttää Kaplanin-Meierin välttöfunktioiden estimaatit eri sosioeko-
nomisille luokille. Yleinen selviytyminen vaikuttaa selvästi paremmalta kor-
keammissa sosioekonomisissa luokissa. Sen sijaan ei ole selvää, millaisia ha-
vaintoja tuntemattomien luokka voisi sisältää, jonka myötä selviytyminen
voisi olla esimerkiksi keskitasoa parempaa. Toisaalta estimoidun välttöfunk-
tion epävarmuus tuntemattomien luokassa on huomattavan suurta varsinkin
seuruun alkupään vähäisten kuolemien vuoksi.

Eri sosioekonomisia luokkia voidaan tarkastella myös absoluuttisten riskien
estimaattien valossa. Rajoitutaan tässä kuitenkin vain toisaalta alhaiseen
ja toiseelta korkeaan luokkaan. Estimoidut absoluuttiset riskit rintasyöpään
kuolemisen ja muihin syihin kuolemisen riskeille näille luokille ovat nähtävis-
sä Kuvassa 2.

Tarkastellaan seuraavaksi stressin potentiaalista vaikutusta rintasyövän jäl-
keiseen selviytymiseen. Luokitellaan stressipistemäärä viiteen luokkaan: Yksi
luokka (tuntematon) on niille, joilla stressipistemäärä on puuttuva. Muut luo-
kat rakennetaan jakamalla stressipistemäärä eri luokkiin kvartiilien mukaan.
Kuvassa 3 on nähtävillä yleisten välttöfunktioiden estimaatit näille luokille.
Kuvassa 4 puolestaan esitetään absoluuttisten riskien estimaatit matalim-
pien, korkeimpien ja puuttuvien arvojen luokille.

Stressipistemäärän luokille estimoitujen välttöfunktioiden perusteella on vai-
kea suoralta kädeltä päätellä stressin erityisestä vaikutuksesta rintasyövän
jälkeiseen selviytymiseen: Vaikka esimerkiksi neljännen neljänneksen estimoi-
tu välttöfunktio on ensimmäisen neljänneksen estimaatin alla, eivät välttö-
funktiot ole johdonmukaisesti sitä alempana, mitä suurempi on stressipiste-
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Kuva 1: Estimoidut elossaoloa kuvaavat funktiot alhaisessa (punainen), kes-
kitason (vihreä), korkeassa (sininen) ja tuntemattomassa (violetti) sosioeko-
nomisessa luokassa.
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Kuva 2: Estimaatit absoluuttisille syöpäkuolleisuuden (yhtenäinen viiva) ja
muihin syihin kuolemisen (katkoviiva) riskeille alhaisessa (punainen) ja kor-
keassa (sininen) sosioekonomisessa luokassa.
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Kuva 3: Estimoidut elossaoloa kuvaavat funktiot ensimmäisen neljänneksen
(punainen), toisen neljänneksen (keltainen), kolmannen neljänneksen (vih-
reä), neljännen neljänneksen (sininen) ja puuttuvien arvojen (violetti) stres-
sipistemääräluokkien välttöfunktioille.
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Kuva 4: Estimoidut absoluuttiset riskit syöpäkuolleisuudelle (yhtenäinen vii-
va) ja muihin syihin kuolemiselle (katkoviiva) ensimmäisen neljänneksen (pu-
nainen), neljännen neljänneksen (vihreä) ja puuttuvien arvojen (sininen)
stressipistemääräluokalle.
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määrä. Lisäksi puuttuvien arvojen stressipistemääräluokka vaikuttaa näiden
estimaattien perusteella sisältävän huonoiten selvinneet yksilöt.

Absoluuttisten riskien estimaattien valossa vaikuttaisi silmämääräisesti sil-
tä, ettei eri ryhmien välillä ole erityistä erilaisuutta muihin syihin kuolemisen
riskin suhteen. Rintasyöpään kuolemisen absoluuttisten riskien estimaatit ei-
vät välttöfunktioiden tapaan järjesty johdonmukaisesti suuruusjärjestykseen,
mutta toisaalta kahdella alhaisempien arvojen luokalla voi ollakin eroa kah-
teen korkeampien arvojen luokkaan nähden.

7.2 Coxin mallit rintasyöpäkuolleisuudelle

7.2.1 Laajojen mallien muotoilu

Vertailun vuoksi on aiheellista estimoida Coxin malleja erilaisilla spesi�-
kaatioilla. Estimointi toteutettiin R-ohjelmiston survival-paketin funktiolla
coxph (R Core Team, 2014; Therneau, 2014). Liikkeelle lähdettiin malleista
rintasyöpäkuolleisuudelle. Aluksi estimoitiin �lähtömalli� kaikilla muilla kuin
psykososiaaliset tekijät huomioivilla muuttujilla (ms_l; ms viittaa malliin rin-
tasyöpäkuolleisuudelle). Tämän jälkeen estimoitiin malli edellä mainittujen
muuttujien lisäksi kokonaisriskipistemäärällä (ms_kp) ja toisaalta malli, mis-
sä jokainen tapahtumakohtainen riskipistemäärämuuttuja oli omana kovari-
aattinaan (ms_p). Selkeyden vuoksi on kaikista tutkielman rintasyöpäkuol-
leisuuden malleista yhteenveto Taulukossa 12.

Kussakin mallissa käytettiin ositteina kolmea ikäryhmää sekä tuntematto-
man sosioekonomisen aseman indikaattoria, jolloin ositteita on malleissa yh-
teensä kuusi. Ikäryhmät muodostettiin jakamalla kaikki naiset, joille kysely
lähettiin, kolmeen yhtä suureen ryhmään kvantiilien perusteella. Tällöin oli-
vat luokkien rajoina pyöristäen arvot 0, 54, 60 ja 70, kun luokittelussa käy-
tettiin tarkkoja ikiä.

Tuntemattoman sosioekonomisen aseman indikaattorin suhteen osittaminen
perustuu skaalattujen Schoenfeldin residuaalien graa�seen tarkasteluun. Liit-
teissä on Kuva 17, jossa esitetään ajan järjestyslukujen ja kyseisen indikaat-
torimuuttujan skaalattujen Schoenfeldin residuaalien hajontakuvio, jossa on
selvästi nähtävissä PH-oletuksen rikkova riippuvuus ajan ja residuaalien vä-
lillä. Muilla muuttujilla vastaavaa yhteyttä ei graa�sen tarkastelun perus-
teella ole.

49



Malli AIC p n d Selite
ms_l 4942 23 7992 377 Vain kaikki taustamuuttujat
ms_kp 2961 24 5313 236 Taustamuuttujien lisäksi koko-

naispistemäärämuuttuja
ms_p 2974 45 5313 236 Taustamuuttujien lisäksi kaikki

yksittäiset pistemäärämuuttujat
ms_l_k 4927 12 7992 377 ms_l josta on karsittu muuttujia
ms_l_k* 5140 12 8300 391 ms_l_k, johon on otettu mukaan

aiemmin puuttuvia havaintoja
ms_p_k 3001 17 5426 241 ms_l_k*, johon otettiin kaikki

pistemäärämuuttujat, ja joita sit-
ten karsittiin

ms_p_k* 3572 17 6309 282 ms_p_k, johon on otettu mu-
kaan aiemmin puuttuvia havain-
toja

ms_p_k*_o 3196 25 6309 282 ms_p_k*, jossa on tarkasteltu
stressipistemäärien sensitiivisyyt-
tä uusien ositteiden avulla

Taulukko 12: Kaikki tutkielmassa muodostetut Coxin mallit rintasyöpäkuol-
leisuudelle tunnuslukuineen ja selitteineen. n on havaintojen ja d rintasyöp-
pän kuolleiden lukumäärä mallissa. p on parametrien lukumäärä.

Malleja tarkasteltiin myös vaikuttavien havaintojen varalta. Liitteissä on esi-
merkin vuoksi Kuvassa 18 esitetty mallin ms_l muuttujille lasketut dfbeta-
residuaalit laatikkokuvioissa. Laatikkokaavioiden perusteella voidaa pitää vai-
kuttavina havaintoina esimerkiksi niitä, joiden dfbeta-residuaalien itseisarvot
ovat vähintään 0.05. Käy ilmi, että nämä ovat kaikki rintasyöpään kuolleita
yksilöitä, ja että näiden havaintojen poistaminen johtaa äärettömiin kertoi-
miin mallissa ms_l niillä muuttujilla, joiden mukaan vaikuttavia havaintoja
poistettiin.

Tämä johtuu kyseisten luokkamuuttujien vähäisestä rintasyöpään kuollei-
den lukumääristä. Kun nämä vähäisetkin tapaukset poistettiin, päädyttiin
malliin, jossa tavallaan rintasyöpään kuolleiden riskitiheys on äärettömästi
suurempi kuin rintasyöpäkuolleisuuden välttäneiden (Therneau ja Grambsh,
2000, s.58 - 60). Nämä havainnot tullaan siis pitämään vastaisuudessa. Muu-
toin ei vaikuttavia havaintoja laatikkokuvioiden perusteella ole, joten esillä
olevia malleja pidetään tältä kannalta suhteellisen robusteina.
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Kolmen edellä esitetyn mallin riskitiheyssuhteet ja niiden 95 %:n luottamus-
välit ovat esillä Kuvassa 5 muiden muuttujien kuin yksittäisten pistemää-
rämuuttujien osalta. Lisäksi mallin ms_p pistemäärämuuttujien estimoidut
riskitiheyssuhteet luottamusväleineen on esitetty Kuvassa 6. Tässä yhteydes-
sä on lisäksi luokkamuuttujien referenssiluokkien selventämiseksi Taulukos-
sa 13 esitetty estimoidut riskitiheyssuhteet luottamusväleineen malleille ms_l
ja ms_kp. Vastaisuudessa esitetään havainnollisuuden vuoksi riskitiheyssuh-
teet ja niiden luottamusvälit vain kuvissa.

7.2.2 Mallinvalinta

Seuraavaksi lähdetään mallien tehokkuuden parantamiseksi karsimaan edellä
nähdyistä malleista muuttujia, joita ei pidetä merkittävinä ajatellen mallien
sopusointua aineiston kanssa. Mallinvalinnan kannalta nousevat puuttuvat
havainnot tässä erityiseksi ongelmaksi: Koska aineistossa on puuttuvia ha-
vaintoja, tulisi oikeastaan käyttää esimerkiksi moni-imputaatiota (multiple
imputation) tai jotain muita tämän tutkielman alueen ulkopuolelle jääviä
edistyneitä menetelmiä, mikäli halutaan käyttää mahdollisimman laajaa ai-
neistoa. Muutoin, jos esimerkiksi edetään askelittain laajasta mallista kohti
karsitumpaa mallia, voidaan kullakin askeleella sinänsä lisätä malliin ne ha-
vainnot, jotka olivat puuttuvia vasta karsitun muuttujan suhteen. Toisaal-
ta voi käydä niin, että lisätyt havainnot eikä niinkään parametrien karsin-
ta muuttaa mallin estimaatteja ja siten askelittaisen mallinvalinnan polkua.
Toisaalta rajoittuminen vain täydellisiin havaintoihin vaikuttaa rajaavan käy-
tettävissä olevien havaintojen lukumäärää lähes kolmella tuhannella.

Voidaan kuitenkin tarkastella ainakin kokonaispistemäärän merkitystä ver-
rattuna yksittäisiin pistemääriin. Sitä varten halutaan panna samaan malliin
kokonaispistemäärä sekä joitain yksittäisiä pistemäärämuuttujia: Jos koko-
naispistemäärä sisältää mallin kannalta jotain informaatiota, mitä jotkin yk-
sittäiset pistemäärät eivät sisällä, voi koko yleisellä stressin tasolla olla oma
vaikutuksensa rintasyöpään kuolemiseen. Koska mallimatriisi ei ole käänty-
vä jos esimerkiksi malliin ms_p lisätään vielä kokonaispistemäärä, karsitaan
ensin mallista ms_p ne tapahtumakohtaiset riskipistemäärät pois, joilla ei vai-
kuta olevan mallin hyvyyden kannalta suurta merkitystä.

Tätä varten voidaan pitää aineisto samana. Kunhan ollaan askelittain pois-
tettu mallista ms_p pistemääriä, jotka eivät merkittävällä tavalla paranna
mallin sopusointua aineiston kanssa, lisätään malliin kokonaispistemäärä edel-
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Muuttuja ms_l ms_kp

Raskaus (on ollut) 1.00 (�, �) 1.00 (�, �)
Raskaus (ei ikinä) 1.47 (1.12, 1.93) 1.39 (0.97, 1.98)
Alkoh. käyttö (alh.) 1.00 (�, �) 1.00 (�, �)
Alkoh. käyttö (korkea) 1.11 (0.86, 1.45) 0.94 (0.65, 1.35)
Liikunta (vähän) 1.00 (�, �) 1.00 (�, �)
Liikunta (keskit.) 0.82 (0.63, 1.08) 0.90 (0.62, 1.30)
Liikunta (paljon) 0.88 (0.67, 1.17) 0.91 (0.62, 1.33)
Sukurasitus (ei ole) 1.00 (�, �) 1.00 (�, �)
Sukurasitus (on) 1.12 (0.87, 1.45) 0.98 (0.69, 1.38)
Horm. ehkäisy (ei käyttänyt) 1.00 (�, �) 1.00 (�, �)
Horm. ehkäisy (käyttänyt) 0.98 (0.77, 1.25) 1.04 (0.76, 1.42)
BMI (23.1 - 25.5) 1.00 (�, �) 1.00 (�, �)
BMI (0 - 23.1) 1.25 (0.89, 1.76) 1.26 (0.82, 1.94)
BMI (25.5 - 28.7) 1.50 (1.08, 2.07) 1.79 (1.20, 2.69)
BMI (28.7+) 1.96 (1.44, 2.68) 2.10 (1.42, 3.13)
BMI (puuttuu) 1.59 (0.99, 2.56) 2.00 (1.04, 3.86)
Tupakointi (ei koskaan) 1.00 (�, �) 1.00 (�, �)
Tupakointi (tupakoi) 0.97 (0.71, 1.32) 1.06 (0.72, 1.58)
Tupakointi (entinen) 1.06 (0.85, 1.34) 1.07 (0.80, 1.43)
Ensi. kuukautiset (myöhään) 1.00 (�, �) 1.00 (�, �)
Ensi. kuukautiset (aikaisin) 1.01 (0.81, 1.26) 0.93 (0.70, 1.22)
Levinneisyys (paikallinen) 1.00 (�, �) 1.00 (�, �)
Levinneisyys (tuntematon) 2.11 (1.19, 3.71) 1.80 (0.86, 3.79)
Levinneisyys (etäpesäk.) 3.72 (2.93, 4.73) 3.47 (2.58, 4.68)
Lateraalisuus (vasen) 1.00 (�, �) 1.00 (�, �)
Lateraalisuus (oikea) 1.10 (0.89, 1.35) 1.04 (0.80, 1.35)
Lateraalisuus (molemmat) 1.00 (0.37, 2.71) 0.35 (0.05, 2.55)
Lateraalisuus (tuntematon) 0.53 (0.17, 1.68) 0.74 (0.23, 2.37)
Tyyppi (duktaalinen) 1.00 (�, �) 1.00 (�, �)
Tyyppi (lobulaarinen) 1.48 (1.17, 1.89) 1.78 (1.32, 2.39)
Tyyppi (muu) 0.87 (0.49, 1.56) 0.57 (0.23, 1.40)
Laatu (maligni) 1.00 (�, �) 1.00 (�, �)
Laatu (in situ) 0.15 (0.04, 0.59) 0.12 (0.02, 0.87)
Sos.eko. luokka (matala tai tunt.) 1.00 (�, �) 1.00 (�, �)
Sos.eko. luokka (korkea) 0.70 (0.47, 1.04) 0.84 (0.52, 1.38)
Sos.eko. luokka (keskitaso) 0.82 (0.62, 1.09) 0.90 (0.62, 1.33)
Kok. pistemäärä 1.02 (1.00, 1.04)

Taulukko 13: Rintasyöpäkuolleisuuden mallien ms_l (vain kaikki taustamuut-
tujat) ja ms_kp (kaikki tastamuuttujat sekä kokonaispistemäärä) estimoidut
riskitiheyssuhteet 95 %:n luottamusväleineen. Kunkin referenssiluokan riski-
tiheyssuhde on määritelmällisesti yksi.
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Kuva 5: Rintasyöpäkuolleisuuden mallien ms_l (sininen), ms_kp (vihreä) ja ms_p

(punainen) taustamuuttujien ja kokonaispistemäärämuuttujan estimoidut riskiti-

heyssuhteet ja niiden 95 %:n luottamusvälit. Indikaattorimuuttujien selitteissä on

suluissa indikoitu luokka. Riskitiheyssuhteiden skaala on logaritminen. Havainnolli-

suuden vuoksi ei näytetä kuvaa muuten dominoivia in situ -laadun eikä molemmat-

lateraalisuuden indikaattorimuuttujien estimaatteja tai luottamusvälejä.
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Kuva 6: Rintasyöpäkuolleisuuden mallin ms_p (kaikki taustamuuttujat ja yksittäi-

set pistemäärät) pistemäärämuuttujien riskitiheyssuhteiden estimaatit ja niiden 95

%:n luottamusvälit. Riskitiheyssuhteiden skaala on logaritminen.
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lä esitettyä arviointia varten. Sitä ennen pyritään kuitenkin rajaamaan taus-
tamuuttujia mallista pois käytettävissä olevien havaintojen lukumäärän kas-
vattamiseksi.

Kaikki mallien karsinta toteutaan hyödyntämällä aiemmin kuvattua aske-
littaista AIC-suuretta minimoivaa kaksisuuntaista algoritmia. Liikkeelle läh-
detään mallin ms_l pohjalta, jotta voidaan hyödyntää mahdollisimman suur-
ta havaintojen lukumäärää. Aineisto pidetään vakiona läpi algoritmin. Tällä
tavalla karsittu malli ms_l_k estimoidaan lopulta uudelleen ottaen mukaan
ne havainnot, joita ei malliin ms_l voinut puuttuvien havaintojen takia si-
sällyttää mutta tähän voi (merkitään sitä tähdellä: ms_l_k*). Mallien ms_l,
ms_l_k ja ms_l_k* estimoidut riskitiheyssuhteet 95 %:n luottamusväleineen
ovat nähtävissä Kuvassa 7.

Jatketaan mallinvalintaa myös pistemäärämuuttujien suhteen. Havaintojen
lukumäärän lisäämiseksi lähdetään liikkeelle mallista ms_l_k*, johon lisä-
tään kaikki pistemäärämuuttujat (ms_p*). Tämän jälkeen pidetään aineisto
vakiona ja poistetaan mallista pistemäärämuuttujia samalla askelittaisella al-
goritmilla kuin edellä.

Tällöin päädytään lopulta malliin ms_p_k. Tämäkin voidaan laajentaa käyt-
tämään mahdollisimman laajaa aineistoa (ms_p_k*). Kuvassa 8 esitetään nyt
kaksi viimeksi mainittua mallia sekä vertailun vuoksi ms_l_k*.

Huomataan, että sosioekonomisen aseman indikaattorimuutujat menettivät
paljolti selityskykynsä aineiston rajauksen myötä. Tämä johtunee ainakin
jossain määrin siitä, että alhaisen sosioekonomisen aseman vastaajat ovat
jättäneet suhteessa muihin luokkiin useammin vastaamatta yhteenkään Ku-
vassa 8 nähtävistä stressipistemäärämuuttujista (kaikkiin viiteen vastanneis-
ta n. 15 % on alhaisessa luokassa ja enintään neljään vastanneista n. 27 %).

Edelleen voidaan tarkastella kokonaispistemäärän vaikutusta mallin ms_p_k

puitteissa. Kun kokonaispistemäärä lisätään kyseiseen malliin, nähdään ko-
konaispistemäärän estimoidun riskitiheyssuhteen luottamusvälin olevan pieni
ja itse riskitiheyssuhteen olevan käytännössä yksi. Verrattuna samaan malliin
ilman kokonaispistemäärää on PLRT:n p-arvo lisäksi suuri (> 0.5), ja AIC
oli pienempi mallissa ilman kokonaispistemäärää. Kokonaispistemäärä ei siis
vaikuta lisäävän mallin sopusointua aineiston kanssa, kun mallin ms_p_k pis-
temäärämuuttujat ovat samassa mallissa. Mikäli stressin kokonaismäärällä
on jotain vaikutusta rintasyöpäkuolleisuuteen, mitä nämä yksittäiset stressi-
pistemäärät eivät huomioi, ei siitä ole ainakaan löydetty näyttöä.
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Kuva 7: Riskitiheyssuhteiden estimaatit ja 95 %:n luottamusvälit rintasyöpäkuol-

leisuuden malleille ms_l (sininen), ms_l_k (vihreä) ja ms_l_k* (punainen). Indi-

kaattorimuuttujien selitteissä on suluissa indikoitu luokka. Riskitiheyssuhteiden

skaala on logaritminen. Havainnollisuuden vuoksi ei näytetä kuvaa muuten do-

minoivaa in situ -laadun indikaattorimuuttujan estimaattia tai luottamusväliä.
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Kuva 8: Riskitiheyssuhteiden estimaatit ja 95 %:n luottamusvälit malleille rinta-

syöpäkuolleisuuden malleille ms_l_k* (sininen), ms_p_k (vihreä) ja ms_p_k* (pu-

nainen). Indikaattorimuuttujien selitteissä on suluissa indikoitu luokka. Riskiti-

heyssuhteiden skaala on logaritminen. Havainnollisuuden vuoksi ei näytetä kuvaa

muuten dominoivaa in situ -laadun indikaattorimuuttujan estimaattia tai luotta-

musväliä. 57



7.2.3 Stressipistemäärämuuttujien sensitiivisyys

Tässä vaiheessa on hyvä mahdollisuuksien mukaan yrittää tilastollisesti tar-
kistaa myös, miten sensitiivisiä mallissa ms_p_k* nähtävien stressipistemää-
rämuuttujien riskitiheyssuhteiden estimaatit ovat, kun iän vaikutus huomioi-
daan eri tavoilla. Kyseiset stressipistemäärät koskevat ristiriitojen huomat-
tavaa lisääntymistä parisuhteessa, eläkkeelle jääntiä, puolison työttömyyttä,
yli 3 viikon kestänyttä sairauslomaa sekä henkistä väkivaltaa, joista varsinkin
eläkkeelle jäänti saattaa kertoa lähinnä iän yhteydestä rintasyöpäkuolleisuu-
teen.

Tämän vuoksi estimoitiin lisäksi malli, jossa iän vaikutus huomioitiin sisäl-
lyttämällä malliin 5 ikäryhmää ositteina, jolloin ositteita oli siis yhteensä 10,
kun edellä perusteltu tuntemattoman sosioekonomisen aseman indikaatto-
ri oli myös osittava tekijä (ms_p_k*_o). Ikäryhmät muodostettiin jakamalla
naiset, joille kysely lähetettiin, viiteen yhtä suureen ryhmään kvantiilien pe-
rusteella. Tässä mallissa estimoitiin lisäksi 17. ja 22. tapahtuman stressipis-
temäärien riskitiheyssuhteet kullekin viidelle ikäryhmälle erikseen. Kuvassa 9
esitetään tämän mallin ja vertailun vuoksi mallin ms_p_k* stressipistemääriä
koskevien riskitiheyssuhteiden estimaatit 95 %:n luottamusväleineen.

7.3 Coxin mallit muihin syihin kuolemiselle

Toteutetaan Coxin malleille muihin syihin kuolemisen suhteen sama prosessi
kuin rintasyöpäkuolleisuuden mallittamisessa: Muodostetaan ensin laaja läh-
tömalli eli malli kaikilla taustamuuttujilla mm_l. Muodostetaan sitten lisäksi
kaksi mallia, joissa on kaikki taustamuuttujat ja toisessa kokonaispistemää-
rä (mm_kp) ja toisessa kaikki tapahtumakohtaiset pistemäärät (mm_p). Näissä
käytetään vertailtavuuden vuoksi samoja ositteita (6 kappaletta) kuin mitä
päädyttiin käyttämään rintasyöpäkuolleisuuden malleissa. Kaikkien muiden
syiden kuolleisuuden mallien selitykset on selkeyden vuoksi koottu Tauluk-
koon 14.

PLRT:n ja AIC-arvojen perusteella kuitenkin todetaan, ettei kokonaispiste-
määrä vaikuta mallissaan merkittävällä tavalla mallin hyvyyteen, joten ky-
seistä mallia ei esitetä. Siispä muihin syihin kuolemisen lähtömallin ja piste-
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Ikäryhmä 5 x P.m., kys. 22

Ikäryhmä 4 x P.m., kys. 22
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Kuva 9: Riskitiheyssuhteiden estimaatit ja 95 %:n luottamusvälit rintasyöpäkuol-

leisuuden mallien ms_p_k* (sininen, 6 ositetta) ja ms_p_k*_o (punainen, 10 ositet-

ta) stressipistemäärämuuttujille. Riskitiheyssuhteiden skaala on logaritminen.
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Malli AIC p n d Selite
mm_l 1968 20 7992 147 Vain kaikki taustamuuttujat
mm_p 1126 34 5384 88 Taustamuuttujien lisäksi kaikki

yksittäiset pistemäärämuuttujat
mm_l_k 1957 12 7992 147 mm_l josta on karsittu muuttujia
mm_l_k* 2000 12 8180 150 mm_l_k, johon on otettu mu-

kaan aiemmin puuttuvia havain-
toja

mm_p_k 1099 15 5384 88 mm_l_k*, johon otettiin kaikki
pistemäärämuuttujat, ja joita sit-
ten karsittiin

mm_p_k* 1314 15 6208 103 mm_p_k, johon on otettu mu-
kaan aiemmin puuttuvia havain-
toja

Taulukko 14: Kaikki tutkielmassa muodostetut Coxin mallit muihin syihin
kuolemiselle tunnuslukuineen ja selitteineen. n on havaintojen ja d muihin
syihin kuolleiden lukumäärä mallissa. p on parametrien lukumäärä.

mallin riskitiheyssuhteet 95 %:n luottamusväleineen ovat taustamuuttujien
osalta nähtävissä Kuvassa 10 ja stressipistemäärämuuttujien osalta Kuvas-
sa 11.

Voidaan edelleen tarkastella aluksi PH-oletuksen pätevyyttä ja mahdollisia
suhteettoman suuria yksittäisten havaintojen vaikutuksia mallien estimaat-
teihin. Tyydytään tarkastelemaan PH-oletusta mallissa mm_p ja vaikuttavia
havaintoja mallissa mm_l � pistemäärämuuttujien suhteen kun ei vaikuta
olevan vaikuttavia havaintoja lainkaan (ei yhtään dfbeta-residuaalia, jonka
itseisarvo olisi yli 0.1). Siispä jos mallista mm_l poistetaan havainnot, joiden
dfbeta-residuaalit ovat minkään muuttujan suhteen yli 0.1, päädytään jälleen
äärettömän suurin kertoimiin, joten havainnot pidetään. Lisäksi PH-oletus
vaikuttaa skaalattujen Schoenfeldin residuaalien ja ajan järjestyslukujen ha-
jontakuvioiden perusteella pätevän kaikilla muuttujilla.

Karsitaan siis tässäkin yhteydessä ensin mallista mm_l askelittaisen algorit-
min avulla pois muuttujia, jotka eivät merkittävällä tavalla lisää mallin so-
pusointua aineiston kanssa, ja laajennetaan sitten karsittu lähtömalli mm_l_k
ottamalla mukaan niitä havaintoja, joilla oli puuttuvia arvoja karsittujen
muuttujien suhteen (mm_l_k*). .

Mallin mm_l_k liikuntaa koskeva muuttuja olisi voitu AIC-lukeman perus-
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teella jättää pois mallista, mutta se pidettiin, koska vaikuttaa kuitenkin rea-
listiselta että liikunnalla olisi suojaava vaikutus muihin syihin kuolemisen
kannalta. PLRT:n p-arvo oli n. 0.13 verrattuna malliin ilman kyseistä muut-
tujaa. Samoin perustein pidettiin myös alkoholin käyttöä koskeva mallissa,
vaikka PLRT:n p-arvo oli yli 0.2 verrattuna malliin ilman sitä muuttujaa, ja
AIC olisi laskenut muuttujan pudottamisen myötä. Sen sijaan itse syöpäkas-
vaimen ominaisuuksia koskevat muuttujat ja hormoneihin liittyvät muuttujat
eivät ennakkokäsitysten saati AIC-lukemien ja PLRT:ien p-arvojen perusteel-
la juurikaan ole yhteydessä muihin syihin kuolemisen riskiin.

Tästä voidaan edelleen jatkaa muodostamalla mallin mm_l_k* pohjalta uusi
malli, jossa on mukana kaikki pistemäärämuuttujat, ja karsimalla tästä algo-
ritmisesti stressipistemäärämuuttujia, jotka eivät merkittävällä tavalla pa-
ranna mallin sopusointua aineiston kanssa. Lopputulos (mm_p_k) voidaan
myös laajentaa mahdollisimman suurelle aineistolle (mm_p_k*). Näiden kar-
sittujen mallien estimaatit luottamusväleineen ovat nähtävissä Kuvassa 12 ja
Kuvassa 13.
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Kuva 10: Riskitiheyssuhteiden estimaatit ja 95 %:n luottamusvälit muihin syi-

hin kuolleisuuden mallien mm_l (sininen) ja mm_p (punainen) taustamuuttujille. In-

dikaattorimuuttujien selitteissä on suluissa indikoitu luokka. Riskitiheyssuhteiden

skaala on logaritminen.
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Kuva 11: Riskitiheyssuhteiden estimaatit ja 95 %:n luottamusvälit muihin syi-

hin kuolleisuuden mallin mm_p stressipistemäärämuuttujille. Riskitiheyssuhteiden

skaala on logaritminen.
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Kuva 12: Muiden kuolinsyiden mallien mm_l (sininen), mm_l_k (vihreä) ja mm_l_k*

(punainen) kovariaattien riskitiheyssuhteiden estimaatit ja niiden 95 %:n luotta-

musvälit. Indikaattorimuuttujien selitteissä on suluissa indikoitu luokka. Riskiti-

heyssuhteiden skaala on logaritminen.
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Kuva 13: Muiden kuolinsyiden mallien mm_l_k* (sininen), mm_p_k (vihreä) ja

mm_p_k* (punainen) kovariaattien riskitiheyssuhteiden estimaatit ja niiden 95 %:n

luottamusvälit. Indikaattorimuuttujien selitteissä on suluissa indikoitu luokka. Ris-

kitiheyssuhteiden skaala on logaritminen.
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7.4 Joustavat mallit ja elinajan funktiot

Rajoitutaan seuraavassa estimoimaan joustavat mallit Coxin mallien ms_p_k*
ja mm_p_k* pohjalta, eli lähtökohtaisesti samoilla kovariaateilla ja ositteilla.
Käytännössä joustavat mallit estimoidaan Statan stpm2-komennolla, ja niis-
tä johdetut absoluuttiset riskit sekä riskitiheysfunktiot komennolla stpm2cif
(StataCorp, 2011; Lambert ja Royston, 2010; Hinchli�e ja Lambert, 2011).

Aineisto päätettiin tätä varten rajoittaa niihin yksilöihin, joilta ei puutu min-
kään kovariaatin arvoja kummastakaan kuolinsyykohtaisesta mallista, jolloin
molemmissa malleissa oli mukana 6017 naista. Näistä 268 kuoli rintasyöpään
ja 99 muista syistä.

Mallin estimoivan algoritmin konvergoitumisongelmien vuoksi luovuttiin kui-
tenkin tuntemattoman sosioekonomisen aseman indikaattorista osittavana
tekijänä, jolloin ositteita oli kummassakin mallissa vain aiemmin esitetyt
kolme ikäryhmää. Kyseinen indikaattori lisättiin sen sijaan molempiin jous-
taviin malleihin kovariaatiksi.

Solmukohdat otettiin kummassakin mallissa tapausten elinaikajakauman ta-
saisista kvantiileista, esimerkiksi neljällä solmukohdalla kvantiilit 0 %, 33.3
%, 66.7 % ja 100 %. Mallit estimoitiin tähän tapaan sekä neljällä että kolmella
solmukohdalla (4 ja 3 gammakerrointa), joita vaihtoehtoja verrattiin LRT:ien
perusteella ja gammakerrointen luottamusvälejä tarkastelemalla. Testin p-
arvon ollessa suuri (> 0.3) pidettiin kolmen solmukohdan mallit. Riskiti-
heyssuhteiden estimaatit ja luottamusvälit ovat kolmen solmukohdan mal-
leissa varsin samankaltaiset kuin malleissa ms_p_k ja mm_p_k.

Nyt voidaan graa�sesti havainnollistaa eri kovariaattien vaikutusta eri elin-
ajan funktioihin. Kuvassa 14 esitetään rintasyöpäkuolleisuuden riskitiheys-
funktion sovitteita toisen ikäryhmän perustasoarvoilla muilla kovariaateilla
kuin joillain yksittäisillä kovariaateilla erikseen. Kuvan 15 perusteella puoles-
taan nähdään, miten muihin syihin kuolemisen riski on (perustason arvoilla)
vanhemmilla naisilla dominoiva. Sen sijaan nuoremmilla naisilla vaikuttaa
rintasyöpä olevan niin vaarallinen, että siihen menehtymisen riski on muihin
syihin menehtymisen riskiä suurempi. Kuvassa 16 nähdään valittujen kova-
riaattien vaikutus yleiseen välttöfunktioon toisessa ikäryhmässä.
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Kuva 14: Rintasyöpäkuolleisuuden joustavan mallin pohjalta sovitetut riskitiheys-

funktiot ikäryhmän 54-59 perustason arvoilla (punainen), tapahtuman 17 arvolla 3

(äärimmäisen raskaana koettu ristiriitojen huomattavan lisääntyminen parisuhtees-

sa (violetti)), lapsettoman arvolla (sininen) sekä korkeimman BMI-luokan arvolla

(vihreä, BMI 28.7+).
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Kuva 15: Joustavien mallien pohjalta sovitetut absoluuttiset riskit rintasyövän

(punainen) ja muiden syiden kuolleisuudelle kyselyhetken ikäryhmässä 18-53 (yh-

tenäinen viiva), 54-59 (pisteviiva) ja 60-69 (katkoviiva) ikäryhmässä.
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Kuva 16: Joustavien mallien pohjalta sovitetut välttöfunktiot kyselyhetken ikäryh-

män 54-59 perustasoarvoilla (punainen), korkean sosioekonomisen luokan arvolla

(violetti), tapahtuman 17 arvolla 3 (äärimmäisen raskaana koettu ristiriitojen huo-

mattavan lisääntyminen parisuhteessa (sininen) ja lapsettoman arvolla (vihreä).
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8 Pohdinta

Tutkielman tavoitteena oli selvittää kyselyvastausten perusteella stressin mah-
dollista yhteyttä rintasyövän jälkeiseen selviytymiseen. Tätä lähestyttiin tar-
kastelemalla aineistoa aluksi parametrittomien välttöfunktioiden ja absoluut-
tisten riskien estimaattien valossa. Esimerkiksi Kuvassa 4 nähtävien esti-
maattien perusteella ei pystytä kuitenkaan tekemään kovin hyvin mitään
johtopäätöksiä parametrittomien estimaattien yksinkertaisuuden takia.

Tätä varten estimoitiin myös Coxin malleja. Estimoitujen Coxin mallien va-
lossa, joissa tapahtumana on rintasyöpään kuoleminen, voidaan nähdä esi-
merkiksi Kuvassa 8 melko vakuuttava yhteys joidenkin kyselyyn vastanneiden
naisten kokemien vastoinkäymisten ja kohonneella rintasyöpään kuolemisen
riskin välillä. Tapahtumat 17 ja 19 eli eläkkeelle siirtyminen ja yli kolmen
viikon kestänyt sairausloma voivat kuitenkin kertoa lähinnä rintasyövän va-
kavuudesta tai muuten huonosta terveydentilasta suoraan, eivätkä niinkään
naisen kokemasta stressistä.

Kuvassa 9 nähdäänkin eläköitymisen stressipistemäärän olevan yhteydessä
rintasyöpäkuolleisuuteen vain nuorilla eli todennäköisesti työkyvyttömyyse-
läkkeelle siirtyneillä. Stressin vaikutusta ajatellen on lisäksi ongelmallista, et-
tä henkisellä väkivallalla vaikuttaa olevan tilastollisesti suojaava vaikutus rin-
tasyöpään kuolemiseen nuorien naisten joukossa. Kysymys 18 puolestaan kos-
kee kumppanin työttömyyttä, jonka mahdollinen yhteys kohonneeseen syö-
päänsä kuolemisen riskiin voitaneen ainakin jossain määrin perustella myös
sosioekonomisilla tekijöillä.

Mahdollisen kokonaisstressin määrän oma vaikutus rintasyöpään kuolemi-
seen pyrittiin eristämään sisällyttämällä kokonaispistemäärä samaan malliin
viiden merkittävänä pidettyjen stressipistemäärämuuttujan kanssa. Tällöin
kokonaispistemäärän yhteys rintasyöpään kuolemiseen kuitenkin katoaa, mi-
kä antaa tukea sille ajatukselle, ettei tällä rakennetulla stressin kokonaismää-
rällä itsessään ole yhteyttä rintasyöpään kuolemiseen, vaan enintään näillä
yksittäisillä tapahtumilla.

Muihin syihin kuolemiselle rakennettiin omat Coxin mallit. Kuvassa 13 näh-
dään niitä tausta- ja stressipistemäärämuuttujia kolmessa mallissa, joita muut-
tujien karsintaprosessin myötä pidetään merkittävinä sen kannalta, miten
paljon malli on sopusoinnussa aineiston kanssa. Tapahtuman 17 lisäksi esillä
ovat tapahtumat 6 (hyvän ystävän kuolema) ja 20 (vakava tapaturma), joista
ensin mainitun stressipistemäärällä vaikuttaa olevan tilastollisesti suojaava
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vaikutus. Vakava tapaturma puolestaan voi vaikuttaa yleiseen terveydenti-
laan sen sijaan että kyseessä olisi välttämättä stressin vaikutus.

Joka tapauksessa estimoitiin myös joustavat mallit, joiden tulosten pohjalta
sovitettiin eri kovariaattien vaikutusten havainnollistamiseksi välttö- ja riski-
tiheysfunktioita sekä absoluuttisia riskejä. Esimerkiksi Kuvassa 16 on esillä
yleisten välttöfunktioiden sovituksia muutamilla eri kovariaattien arvoilla.
Stressipistemäärämuuttujista havainnollistettiin vain tapahtuman 14 (risti-
riitojen huomattava lisääntyminen parisuhteessa) vaikutusta, jonka yhteys on
mielestäni vähiten kyseenalainen löydetyistä stressipistemäärien yhteyksistä
rintasyöpäkuolleisuuteen. Senkin potentiaalinen yhteys on kuvien perusteel-
la varsin vähäinen aiemmin tunnettuihin riskitekijöihin nähden.

Metodisesti osoittautui Coxin malli olevan tässä yhteydessä tärkein työka-
lu. Coxin mallilla toisaalta vältetään analyysin liika yksinkertaisuus, joka pa-
rametrittomien menetelmien yhteydessä todettiin ongelmalliseksi päätelmien
kannalta. Toisaalta Coxin malli on huomattavan yleinen ja robusti, sillä jät-
tämällä perustason riskitiheysfunktio määrittelemättä sallitaan elinaikojen
jakauman olevan varsin vapaa, kunhan suhteellisten riskitiheyksien oletus
pätee. Tämän oletuksen realistisuutta voidaan tarvittaessa parantaa lisää-
mällä malliin ositteita.

Suhteellisten riskitiheyksien oletusta voidaan tarkastella esimerkiksi skaalat-
tujen Schoenfeldin residuaalien avulla. Näiden residuaalien graa�nen tarkas-
telulla voidaan havaita kovariaatteja, jotka rikkovat ao. oletusta, jolloin kova-
riaattien suhteen voidaan muodostaa malliin uusia ositteita oletusten realis-
tisuuden parantamiseksi. Dfbeta-residuaalien avulla voidaan havainta myös
estimaatteihin suhteettoman paljon vaikuttavia yksittäisiä havaintoja.

Coxin mallilla voidaan siis saada varsin robustisti riskitiheyssuhteiden es-
timaatteja ja niiden luottamusvälejä huomioiden monia kovariaatteja yhtä
aikaa. Estimaattien ja niiden luottamusvälien esittämisen sijaan voi kuiten-
kin olla havainnollisempaa esittää esimerkiksi välttöfunktioiden ja absoluut-
tisten riskien sovitteita eri kovariaattien arvoilla. Coxin mallin estimaattien
avulla voidaan sinänsä sovittaa näitäkin, mutta sovitteiden rosoisuuden takia
tämä on luonnollisempaa toteuttaa joustavien parametristen mallien pohjal-
ta.

Joustavat mallit tarjoavat tarvittaessa myös helposti mahdollisuuden esimer-
kiksi mallin hyvyyden testaamiseen ositteilla verrattuna mallin ilman osittei-
ta. Lisäksi muutkin ajassa muuttuvat riskitiheyssuhteet ovat yksinkertaisia
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sisällyttää näihin malleihin. Toisaalta kovariaattien estimaatit ovat yleensä
käytännössä samoja kuin vastaavissa Coxin malleissa. Lisäksi ainakin Statan
komento stpm2 löysi uskottavuusfunktion maksimikohdan vain joissain ta-
pauksissa, mikä rajoitti esimerkiksi mahdollisia splinifunktioiden solmukoh-
tien lukumäärien kokeilua jossain määrin.

Tässä tutkielmassa osoittautuivat lisäksi puuttuvat havainnot huomattavan
ongelmallisiksi: Erityisesti mallinvalinta vaikuttaa olevan teoreettisestikin var-
sin vähän tutkittua aluetta, kun aineistossa on puuttuvia havaintoja. Käytän-
nössä tämä johti tutkielman mallinvalinnan monimutkaistumiseen, ja esimer-
kiksi kokonaisriskipistemäärän puuttuvuuden ollessa yhteydessä sosioekono-
miseen asemaan on riskitiheyssuhteiden estimaateissa eri malleissa luultavas-
ti jossain määrin harhaa. Tutkimuksen jatkuessa olisi siis aiheellista impu-
toida puuttuvia havaintoja jollain tavalla.

Tuktielman analyyseissä on puutteita myös siksi, että käsillä olevassa ky-
selyaineistossa saattoi esiintyä muistiharhaa (recall bias) jossain määrin. Ky-
selyaineisto ei vaikuta myöskään täysin edustavan kaikkia asiamukaisia rinta-
syövän saaneita naisia, kun vertailee sosioekonomisten luokkien suhteellisia
osuuksia kyselyn palauttaneiden ja palauttamattomien välillä. Tämäkin voi
johtaa jossain määrin suurempaan harhaisuuteen tuloksissa, ja voi johtua
ainakin siitä, että vastausaktiivisuus voi olla erilaista eri sosioekonomisissa
luokissa. Tutkimuksen jatkuessa tulisi myös jotenkin huomioida eri vastoin-
käymisten ajoitus rintasyöpädiagnoosiin nähden. Kyselyssä on lisäksi kysytty
positiivisiakin elämäntapahtumia, joihin voi olla syytä perehtyä tulevaisuu-
den analyyseissä.
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A Liite: esimerkki skaalatuista Schoenfeldin re-

siduaaleista

Kuvassa 17 nähdään tuntemattoman sosioekonomisen aseman indikaattori-
muuttujan skaalattujen Schoenfeldin residuaalien ja ajan järjestyslukujen ha-
jontakuvio mallin ms_l perusteella ennen kuin kyseinen indikaattorimuuttuja
sisällytettiin osittajaksi malliin.
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Kuva 17: Syöpäkuolleisuuden mallin ms_l (vain kaikki taustamuuttujat)
tuntemattoman sosioekonomisen aseman indikaattorimuuttujan skaalattujen
Schoenfeldin residuaalien ja ajan järjestyslukujen hajontakuvio.
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B Liite: esimerkki dfbeta-residuaalien jakaumis-

ta

Kuvassa 18 esitetään mallin ms_l muuttujien kovariaattien suhteen lasketut
dfbeta-residuaalit laatikkokuviossa (boxplot). Laatikot ovat kuvassa erittäin
kapeat.
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Kuva 18: Laatikkokaaviot syöpäkuolleisuuden mallin ms_l (vain kaikki taus-
tamuuttujat) muuttujien dfbeta-residuaaleille.
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