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گروه علوم پايه ،دانشکده سالمت ،ايمنی و محیط زيست ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ايران

Email:behzad.mahaki@gmail.com

.3

مقدمه
نقشهبندی بیماری شامل مجموعهای از روشهای آماری

بهتهیهنقشههایدقیقبراساسبرآوردهاییاز

استکهمنجر
میزانهای بیماریها میشوند تا کاربران بتوانند با اطمینان

توزیع جغرافیایی بیماری موردنظر را برآورد کنند ( .)1-2در
سالیان اخیر موضوع نقشهبندی بیماریها به شکل قابل
مالحظهای گسترش یافته و کاربردهای متنوعی پیدا کرده

تریناهدافنقشهبندیبیماریعبارتهستنداز:

است .
مهم

مجله تحقیقات نظام سالمت /سال دهم/شماره دوم /تابستان

-1
-2
-3
-4
-5

تشریحتغییراتدرمیزانهایشیوع،بروزومرگو

میربیماریها

پیشنهاد عوامل خطر ممکنبهمنظور فرمولبندی
فرضیاتعلتشناسی

تعییننواحیدارایخطرباالونیازمندجلبتوجهو
اعمالمداخله
اختصاصبهترمنابعوخدماتبهداشتیودرمانی
ساختاطلسبیماریها()3-5
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نقشه

دو حالت رایج در مطالعات توزیع جغرافیایی بیماریها وجود
ایتعریفمیگرددومکانمواردیکبیماری

دارد  -1:
ناحیه
خاص ،درون این ناحیه در یک دوره زمانی ثابت ،ثبت
میگردد .این مکانها معموال آدرسهای محل سکونت

هستند .پس از مشخص شدن این آدرسها ،ادامه کار با
تحلیل مستقیم مکان موارد امکانپذیر است .این حالت را
مینامیم.
تحلیلوقایعموردی( )case-event analysis
هایروندنقطهایو


اغلباینتحلیلنیازمنداستفادهازمدل
متدولوژی مربوط است ( -2 .)6 -8در اغلب موارد به دلیل
لزوم محرمانه بودن برخی از مسایل در پزشکی ،امکان
دستیابیبهدادههادرمقیاسوسطحباالوجودنداردوباید

دستهبندی مجدد برای تحلیل تعداد موارد درون نواحی

کوچک مطالعه انجام شود .این نواحی کوچک ،مناطقی
اختیاری مانند شهرداری ،منطقه ،ناحیه و محله هستند که
معموال برای اهداف اجرایی و مدیریتی تعریف میشوند.
تحلیلایننوعدادههاکهشاملتعدادموارددرنواحیکوچک

هستند را تحلیل تعداد موارد در نواحی ( tract count
مینامیم.تعدادموارددرونیکناحیهازتجمیع
 )analysis
همه موارد درون آن ناحیه به دست میآید .بدین ترتیب
مکانهای جداگانهی موارد از دست رفته و اطالعات تعداد

مواردراتنهامیتوانازمکانناحیهاستخراجکرد.اغلبنقطه

میانیناحیه،برایمعرفیمکانناحیهدرنظرگرفتهمیشود.

دریکناحیهانتخابشدهبرایمطالعه m،ناحیهرادرنظر
میگیریم .مقادیر درون  mناحیه را با () yi i=1,2,…,m

نشانمیدهیم.

تاکنونمطالعاتموردیمتعددیانجامگرفتهاستکهدرآن
از کابردها و مدلهای نقشهبندی بیماریها استفاده گردیده
است ( .)15-9با این وجود جز در چند مطالعه اندک و به
بیماریها

صورت محدود ،روشهای متعدد تحلیل نقشههای 
با هم مقایسه نشده و شرایط کلی آنها مورد بررسی قرار
نگرفته است .با توجه به اهمیت موضوع و کاربرد رو به
گسترش نقشهبندی بیماریها ،در مطالعه حاضر مهمترین
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هاینقشهبندیمعرفیگردیدهومبانیتئوری،کاربردها،


مدل
محاسنومعایبهریکبهاختصاربیانمیگردد.


روشها
هاینقشهبندیبیماریهامعرفی


ترینمدل

دراینبخشمهم
وتوضیحاتالزمارایهخواهدشد.
 -1مدل حداکثر درستنمایی
برای ارزیابی وضعیت یک ناحیه از نظر میزانهای بروز و
ابتالیبیماری،بهعنوانگامنخستمناسباستکهارزیابی
کنیم چه میزان بروزی برای آن بیماری در آن ناحیه
موردانتظار است ،سپس موارد مشاهده شده را با بروز مورد
انتظار مقایسه کنیم .نسبت مقادیر مشاهده شده به مقادیر
مورد انتظار مرگ و میر ،نسبت مرگ و میر استاندارد شده
( SMRیا  )Standardized Mortality Ratioنامیده
میشود.درمطالعاتمربوطبهابتالوبروزبیماری،ازنسبت

بروزاستانداردشده( SIRیا Standardized Incidence
 )Ratioاستفاده میکنیم .این نسبتها برآورد حداکثر
درستنماییخطرنسبیدرهرناحیههستند(.)1-2

برای بهکارگیری این روش ،نقشه به  nناحیه مجاور
نامتداخل تقسیم میشود ( .)i=1,2,…,nتعداد رویداد مورد


نظرمشاهدهشدهوموردانتظاردرناحیهiمبهترتیببا  Oi
نشاندادهمیشودکه  Eiطیدورهمطالعهثابتو

و   Ei
معلومفرضشدهوازحاصلضرببروزکلیدرجمعیتهر

ناحیهبهدستمیآید .خطرنسبیبیماریدرناحیهiمنیزبا

نشاندادهمیشود.

i
درنقشهبندیبیماری،فرضمیشودکهتعدادرویدادها،بین

نواحی،مستقلازهمبودهوازتوزیعپوآسنبامیانگین  Ei i
پیرویمیکند.بنابراینبابهدرنظرگرفتندرستنمایی Oi


،لگاریتمگرفتنوبرابرصفرقراردادنآن،درنهایتبرآورد
حداکثر درستنمایی خطر نسبی عبات خواهد بود از:
Oi
Ei

ˆ  SMRi 
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درنقشهبندیبیماریهارایج

گرچهاستفادهاز SMRو SIR
استامانقاطضعفیدراستفادهازاینشاخصهاوجوددارد.

یایننقاطضعفمیتوانبهمواردزیراشارهکرد.


ازجمله
بودناینشاخصهابربرآوردنسبتیودر

مبتنی 
 
-1
نتیجه تغییرات بزرگ در برآورد با اندک تغییرات
درمقادیرموردانتظار
بسیار بزرگ بودن مقادیر این شاخصها در
-2
صورتنزدیکبودنمقادیرموردانتظاربهصفر
نشان ندادن تفاوتهای موجود در مقادیر مورد
-3
انتظاردرصورتصفربودنمقادیراینشاخصها

متناسب بودن واریانس این شاخصها با عکس
-4
مقدار مورد انتظار (کوچک بودن در نواحی با
جمعیتبزرگوبزرگبودندرنواحیباجمعیت
ودرنتیجهمشکلبودنمسألهتصمیمگیری

کم)
براساساینشاخصها
برآورداشباعبرایخطرنسبیبودنودرنتیجه
-5
خالفاصلامساکبودناستفادهازآن
ستمیتوان

ازآنجاییکهاینبرآوردگردارایعیوبمذکورا

ازمدلهایدیگربرایغلبهبراینمشکالتاستفادهکرد.در

هایمتعددیپیشنهادشدهاندکهدرادامهبه

اینراستاروش
هاپرداختهمیشود.


اینروش
 -2مدلهای هموارسازی
یک رویکرد برای بهبود برآورد خطر نسبی ،استفاده از
ابزارهای هموارسازی  SMRو  SIRبه منظور کاهش
اختالالت است .این ابزارها میتوانند مبتنی بر روشهای
میانیابی ( ،)interpolation methodsهموارسازهای

ناپارامتری مانند رگرسیون کرنل یا روشهای جداسازی
( )partition methodsباشند .چندین روش تحلیل
هانیزدراینخصوصمعرفیگردیدهاند.عموما


اکتشافیداده
این روشها نیازمند ثابت هموارسازی هستند که تغییرات و
رفتار کلی خطر نسبی را تشریح میکند .برخی روشهای
موضعی نیز پیشنهاد شدهاند که دارای حسن امکان ورود
مدلهای جمعی تعمیمیافته نیز
متغیرهای مستقل هستند  .
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یداهللمحرابیوهمکاران

معرفیگردیدهاندکهامکانواردنمودنمتغیرهایکمکیرا

فراهممیآورند.

 Simonoffرویکردی را برای تحلیل اکتشافی دادهها
معرفی کرده است که اغلب در مسایل تک متغیره به کار
میرود و در جهت هموارسازی نوسانات و اختالالت تالش

میکند ( .)16رایجترین روش در این کالس ،روش

هموارسازی کرنل نادارایا -واتسون است که هنگام استفاده
برای  ،SMRمیانگین وزنی از SMRها (  ها) است:
ˆ   w j

)k (( i   j ) / h

)i k ((i   j ) / h

wj 

j i
توابعیاز
کهدرآن 
مقادیرهمسایگیهاK،تابعچگالیاحتمالمتقارنبامیانگین

صفر و  hبرای مینیمم کردن برخی از معیارهای نکویی
برازش انتخاب میشود .رویکردهای وزندهی دیگری نیز
وجوددارنداماویژگیهایآماریاینبرآوردگرراندارند.ثابت

رامیتوانبااستفادهاز وارسیاعتبار (cross-
هموارسازی  h
)validationانتخابکرد.
رویکرد دیگر هموارسازی ،هموارسازی جداگانه صورت و
مخرج  SMRکسر است .یک روش توسط  Kelsallو
 Diggleبرای برآورد خطر نسبی مکان و آدرس رویدادها
پیشنهادشدهاست(.)11-18
 -3مدلهای بیز خطی
بهکارگیری این
مبتنی بر توابع خطی از  SMRهستند  .
روشها در نقشهبندی بیماریها ،نخستین بار توسط

 Marshallبیانشدهاست( 11و.)19ثابتشدهاستکه
برآوردبیزخطی  i براساس ( i ) SMRعبارتاستاز:

) cov(i , i
i  E i 
) var (i

ˆi  E i 


که  E i امید  i براساستوزیعپیشینمحاسبهشده
است .این برآوردگر بهترین برآوردگر به فرم
ˆ
 i   i  iاست.اینمعادلهمنجربهبرآوردگربهفرم
vi
 i  mi 
(mi / vi )  vi

ˆi  mi 

میشودکه درآن
 

109

بندیتغییراتمکانیبیماریها


نقشه
2
  iو    iبهترتیبمیانگینوواریانستوزیعپیشینخطر
نسبیهستند
 Marshallدو نوع از این برآوردگر را پیشنهاد کرده است.
برآوردکلیکهدرآنمیانگینوواریانسثابتفرضشده(
2
2
ازروشگشتاوریبهدستمیآید

ˆ ˆ i  و ˆ) ˆ i  و

و برآورد موضعی برآورد میانگین و واریانس پیشین صرفا با
استفادهازنواحیمجاوربهدستمیآید.

 -4مدلهای بیز تجربی
این مدلها مشابهمدلهای بیز کامل بوده اما توزیع پیشین
هایمشاهدهشدهبرآوردمیشود(-21


خطراتنسبیازداده
 .)22به عبارت دیگر این روشها بینابین روش حداکثر
درستنمایی و روشهای بیز کامل هستند .در این مدلها

فرضمیشودکهخطراتنسبی(   iها)ازتوزیعخاصیمانند

( )  -) f ( iکه با ابرپارامترهای   پارامتری میگردد-
توزیعپسینحاشیهایخطراتنسبیبهشرط

پیرویمیکنند.

دادههایمشاهدهشدهوابرپارامترهای  عبارتاستاز:


) g ( O,  )  g (O  ) f ( 

این توزیع به عنوان تقریبی برای توزیع پسین حاشیهای
)g ( O
بابه
خطراتنسبیبهشرطدادههایمشاهدهشده

کارگیری برآوردهای ابرپارامترها استفاده میشود .معموال
ابرپارامترها از دادههای مشاهده شده ،با حداکثر نمودن
درستنماییحاشیهای  

g (O  )   g (O  ) f (  )d

(
حداکثرنمودنرامیتوانازطریقالگوریتم

برآوردمیشوند.

 EMیا از طریق تقریبات تحلیلی برای انتگرال از قبیل
ترینمدلهاییکهدرچارچوب

تقریبالپالسانجامداد .
مهم
هایبیزتجربیقراردارندمدلهایگاما -پوآسنولگ


مدل
نرمال هستند که توسط  Claytonو  Kaldorمعرفی
گردیدهاند(.)12

پواسنفرضبرایناستکهتعدادمرگهادر

درمدلگاما -
هرناحیهدو بهدومستقلبودهوازتوزیعپوآسنباپارامتر
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 Ei iپیروی میکنند .توزیع پیشین برای خطرات نسبی
) Gamma(a, bدر نظر گرفته میشود .بدین ترتیب خطر

نسبی دارای توزیع پسین  )  Gamma(a  Oi , b  Eiبا
میانگین

a  Oi
a
)  wi SMRi  (1  wi
b  Ei
b

Ei
wi 
است که در آن b  Ei
و  aو  bپارامترهای توزیع
E i Oi , a, b 

پیشینگاماهستند.بنابراینمیانگینپسینبرایiامینناحیه،
میانگینوزنیSMRبرایآنناحیهوخطرنسبیبیماریدر
نقشهکلیاستکهوزنبهطورمعکوسباواریانسSMR
درارتباطاست.اگرمقادیرمشاهدهشدهومقادیرموردانتظار
هر دو بزرگ باشند آنگاه برآوردگر به سمت  SMRمیل
میکند.امااگرمقادیرمشاهدهشدهومقادیرموردانتظارهر

دوکوچکباشندآنگاهبهسمت میانگینپیشین( ) Oi / Ei
میلمیکند ( 22،12( )12،22-21و.)21باوجوداینکه

مقادیر برآورد شده را میتوان از برآوردگر بیز خطی کامل به
دست آورد ،مدل گاما– پوآسن دارای چند حسن است .این
کندکهمیتواندبرایمحاسبه


مدلپسینکاملرابرآوردمی
فواصل اطمینان و انجام آزمونهای فرض استفاده شود
درحالی که روش بیز خطی چنین قابلیتی را ندارد .حتی اگر
توزیع واقعی خطر نسبی گاما باشد مدل گاما  -پوآسن
میانگینوواریانساینتوزیعراازطریقحداکثردرستنمایی

برآوردمیکندکهنسبتبهروشگشتاوریاستفادهشدهدر

مدلهای بیز خطی برتر و ارجح است ( . )12 ،22-21عیب

اساسی این روش نیز این است که این مدل قادر به
درنظرگرفتنهمبستگیفضایینیست(.)22
توزیعپیشینگامابرایخطرنسبیگرچهازمنظرریاضیاتی
مناسباست،میتواندمحدودکنندهباشدزیراورودمتغیرهای

کمکی به آن مشکل بوده و امکان درنظرگرفتن همبستگی
فضاییدرنواحینزدیکتروجودندارد(.)1درمقابلمدللگ
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نرمال برای خطرات نسبی بیماری انعطاف پذیرتر از مدل
گاما-پوآسناست:
)  yi ~ poisson( Ei i
 log i    vi
2
)  vi ~ N (0, v

در این مدل   v iبرای در نظر گرفتن همبستگی فضایی و
مشابهتوضعیتنواحیمجاورهمدرمدلواردشدهاست.
 -5مدلهای آمیخته
مدلهایی که تاکنون معرفی گردیدهاند اساسا مبتنی بر

تکنیکهای هموارسازی هستند .این مدلها اغلب به

هموارسازی ناپیوستگیها در خطرات میپردازند که حایز
اهمیت است .چندین روش تشخیص سادهی ناپیوستگیها
گرچهاینمدلهاموضوععدمپیوستگیرا

معرفیگریدهاند.

مخاطب قرار دادهاند اما امکان درنظر گرفتن همزمان
هموارسازیوعدمپیوستگیدریکنقشهرافراهمنمیآورند.

بدین منظور میتوان مدلهای آمیختهی فضایی که اشکال
متفاوتتغییراتفضاییراارایهمیدهندرابهکارگرفت(.)22

شیهایمقادیر،توزیعی
میتوانیکمدلساختکهتوزیعحا 

آمیختهشاملمجموعهایازاجزاءگسستهدرنظرگرفتهشود.

اینرویکردکامالازمدلهایپیشینکهدرآنپراکندگیو

بندیمیشود،


تغییراتدرخطربامخلوطیازچندجزءمدل
متفاوت است .این مدل  Kسطح متفاوت از خطر را درنظر
میگیرد   1 , 2 ,..., k و مقادیر مشاهده شده را از


ناحیهای با خطر   jو احتمال 

ترتیبدرستنماییعبارتاستاز:


pj

k

فرض میکند .بدین

n

) L   p j pois (Oi ; Ei ,i

i 1 j 1

در این حالت جواب به فرم بسته برای خطرات نسبی وجود
ندارداماالگوریتمهایقابلاعتمادیمانند VEMبرایاین

هدفپیشنهادشدهاست (.)23راهدیگراستفادهازامیدپسین
است.
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k

) ˆˆ pˆ Pois (O ; E ,
i

i

i

i

j

j 1
k

) ˆ pˆ Pois (O ; E ,
i

i

i

ˆi 

j

j 1

در مدل آمیختهی پیشنهاد شده توسط الوسون و کالرک
شودکهلگاریتمخطرنسبیمیتواندبهسه

( )2222فرضمی
دهندهی
مؤلفه جمعپذیر تفکیک شود .یک مؤلفه ثابت نشان 
ناهمگنی ناهمبسته ( )vکه بیش پراکندگی در یک ناحیه
گیریمیکندودومؤلفهآمیخته )  (u, که


خاصرااندازه

جنبههای متفاوت همبستگی فضایی هستند .این دو
معرف  
مؤلفهترکیبیازیکمؤلفههمبستگیفضاییویکمؤلفهکه
گامهای گسسته را مدلبندی میکند میباشند ( .)23مدل

آمیختهعبارتاستاز:
 log i    vi  piui  (1  pi )i
کهدارایحاالتخاصیبرحسبمقادیر  piاست.اگر pi =1
اینمدلمشابهمدلبیزکامل()BYMاستکهدرقسمت

بعدبهاناشارهمیشودواگر pi =2اینمدلتبدیلبهمدل

گامخالصمیشود.

 -6مدل بیز کامل ()BYM
در این مدل فرض بر این است که تعداد مر گ ها در هر
منطقه دوبه دو مستقل بوده و از توزیع پوآسن پیروی می
کنند .این مدل توسط و  Kaldorمطرح شده و توسط
 York ،Besagو  Mollieبسط داده شد 12( .و .)24
فرمولبندیاینمدلبهشرحزیراست:
log(i )    ui  v

در اینمدل پارامتر خطر نسبی بیماری به سه مؤلفه تجزیه
میشود  مؤلفهروندکهسطحکلیخطرنسبیاست u i .

پراکندگیفضایییاناهمگنیهمبستهیفضاییاست

نیز 
بیش
برای درنظر گرفتن امکان همبستگی بین خطرات نسبی در
نواحی نزدیک هم ،در مدل وارد میشود .برای این مؤلفه،
ساختار همبستگی فضایی استفاده میشود که در آن برآورد
خطرنسبیدرهرناحیهوابستهبهنواحیهمسایهاست.مدل
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نقشه

اتورگرسیو شرطی ()Conditional Autoregressive
پیشنهادشدهتوسطBesagوهمکارانعبارتاستاز:
)

2
i

u u , i  j,  ~ N (u ,
2
u

i

u w

ij

j

j

که

j

1
 wij

 u2

ui 

و

j

w 1

i



 wij

 i2 

(اگرiوjمجاور

j

w 0

) ij
 ijودرغیراینصورت
باشند،
با فرمولبندی مدل برای بیشپراکندگی همبسته فضایی،
واریانس وابسته به تعداد همسایگیها است و استقالل به
خوبیتعریفنمیشود.برایحلاینمشکل،عبارتدیگری(

 ) viبه مدل وارد میشود که پارامتر بیشپراکندگی غیر
بستهیفضاییاست(.)25
فضایییاناهمگنیناهم 
 -7مدلهای چندسطحی
روش دیگر نقشهبندی بیماریها فرم لگ خطی را به کار
میگیرد i  exp o  vi .

2
2
که در آن عبارت تصادفی  )  vi ~ N (0,  vاست و    v
اینمدلرامیتوانبرحسب

واریانساثراتتصادفی vاست.
بهجایمیزانها):

تعدادمواردنیزنوشت(

 log( i )  log( Ei )  0  viو )  yi ~ Poisson(i
هایچندسطحیبهدادههاییبرازشداده


درحالتکلیمدل
شوندکهدرساختارخوددارایسطوحخوشهبندیهستند.


می
درنقشهبندیبیماریهاوکاربردهایجغرافیایی،اینسطوح،

میتوانند مناطق جغرافیایی مانند بخشهای شهرستانها،

شهرستانهای استانها یا استانهای کشور تعریف شوند که

برایهرسطحجغرافیاییمیتواناثراتتصادفیدارایتوزیع
نرمال را در نظر گرفت ( .)26به عنوان مثال برای
ها،میتوانمدل


هایاستان

شهرستان
) y ~ Poisson(ij
 ij
 log(  )  log( E )    v  uو 
واستانها

راتعیینکردکهدرآناثراتتصادفیشهرستانها

دارایتوزیعنرمالهستند.
ij

ij

0

ij

) v j ~ N (0,  v2

102

ij

و

) uij ~ N (0,  u2

.

مدلهای چندسطحی با پاسخ پوآسن را میتوان هم با

رویکردهایفراوانیگرایانهوهمبارویکردهایبیزیبرازش

داد .رویکردهای فراوانیگرایانه معموال نیازمند استفاده از
تقریبات هستند .به عنوان مثال نرمافزار  MLwiNاز
نماییاستفادهمیکندکهنیازمنداستفاده

هایشبه 
درست


روش
از تقریبهای سریهای تیلور برای تبدیل مسأله به حالتی
است که بتوان با استفاده از الگوریتم حداقل مربعات مکرر
عمومیبرازشراانجامداد( .)21-32دیگررویکردهایرایج
فراوانی گرایانه شامل تقریبات الپالس و مربع نرمال است.
هابهمدلهاییاستکهشامل


برآوردبیزیشاملبسطمدل
اطالعاتپیشینبودهوازبرآوردهای MCMCبرایبرازش
استفادهمیکنند(.)31-32



بحث
باوجودمطالبومقاالتفراواندرخصوصطراحیمدلهای

ها،توجهاندکیبرارزیابیومقایسهمدلها


بندیبیماری

نقشه
ویژهبااستفادهازمعیارهاینکوییبرازشمدلهامعطوف

به 
وهمکاراندرمطالعهایبااستفادهاز

شدهاست Lawson.
شبیهسازی دادهها از برخی از مدلهای ممکن ،به ارزیابی

چگونگیپوششپراکندگیفضاییتوسطهرکدامازمدلهاو

بررسیشایستگینسبیهرکدامازمدلهایبرازش یافتهبا

استفاده از چندین معیار نکویی برازش پرداختند (.)2
یکمطالعهشبیهسازیجامعرابرایروشن

 Richardson
نمودن میزان هموارسازی خطرات در مدلهای بیزی
نقشهبندی بیماریها به منظور ارزیابی عملکرد آنها در

تشخیص نواحی با خطر باالی واقعی انجام داد (.)33
 Marshallروشهای بیز تجربی و برخی روشهای ابتدایی
بیزکاملدرنقشهبندیبیماریهارامروروموردمقایسهقرار

داد ( Bithell .)34درخصوص رویکردهای ناپارامتری و
مبتنیبرمدلبحثنمود( Lawson.)35وRichardson
استفادهی مدلهای فضایی در کاربردهای اپیدمیولوژیک را

مورد بحث قرار دادند ( 14و  Manda .)36و Leyland
رابامدلهای

حداکثردرستنمایی)

هایفراوانیگرایانه(


روش
فضایی بیزی مقایسه کردهاند ( Bernardinelli .)31و
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مقایسهای بین مدلهای بیز کامل و بیز

 Montomoli
تجربی و مدلهایی که با پراکندگی بیماریها سروکار دارند
انجام دادهاند ( Best .)38جدیدترین مدلهای بیزی که در
هایبیزکاملاستفادهمیکنندرا


هاازمدل

بندیبیماری

نقشه
خالصه کرده است ( Clayton .)39و  Kaldorمقایساتی
درباره مدلهای بیز تجربی و بیز کامل انجام دادهاند (.)12
تالشهایدیگریبرایارزیابیحساسیتمدلبیزکاملنیز

انجام شده است که این ارزیابیها نیز تنها محدود به دامنه
محدودی از مدلهای بیزی است ( .)26 ،42بر اساس این
مطالعاتنتایجزیرحاصلشدهاست.
الف)مقایسه مدلهای بیزی و غیربیزی :باوجودتشابه
برآوردپارامترهادردومدل،برآوردواریانساثراتتصادفیدر
رویکرد فراوانیگرایانه عموما کمتر از روش بیزی است.
همچنیناجرایروشبیزیآسانتراستوبرآوردهایقابل

میزانهای بروز بیماریها که با
اطمینانتری ارایه میدهند  .

استفادهازروشبیزیبهدستمیآینددقیقتر(دارایفاصله

اطمینان کوتاهتر) هستند ( .)41-42ثابت شده است که
روشهای بیزی مبادلهای بین اریبی و کاهش واریانس

همچنینثابتشدهاستکهبهویژه
برآوردهاایجادمیکنند .

هنگامی که حجم نمونه کم است این روشها ویژگیهای
خوبیبرحسبکمینهکردنزیانمربعخطادارند(.)14

ب)مدلهای هموارسازی :هموارسازیباحذفنوسانات،
امکان مشاهده الگوهای ذاتی و واقعی فضایی را فراهم می
تروفواصلاطمینانکوتاهترینسبت


کندوبرآوردهایدقیق
بهحالتعدمهموارسازیرانتیجهمیدهد.درحالتکلی،اثر

هموارسازی کاهش تعداد واحدها در باالترین و پایینترین
گروهها و بدین ترتیب افزایش تعداد واحدها در گروههای

درحالتکلیاینمدلهاعملکردمطلوبینداشته

میانیاست.
واستفادهازهموارسازکرنلتوصیهنمیشودامااینروشدر

برآوردلگاریتمخطرنسبیعملکردبهتریدارد(.)2درصورت
وجودخودهمبستگیهموارسازکرنلعملکردیضعیفدارد.
ج)مدلهای بیزخطی :در بین روشهای بیز خطی ،مدل
کلی  Marshallنتایج بهتری را ارایه میدهد گرچه
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همچنیناین
هارابهجامیگذارد .


خودهمبستگیدرباقیمانده
مدلها رفتاری مشابه مدل گاما  -پوآسن از خود نشان

میدهند(.)2

د)مقایسه مدلهای بیز تجربی و بیز کامل :مدلبیز
تجربیازاینلحاظموردانتقاداستکهبرآوردهایتولیدشده
بسیارزیادبهسمتمیانگینکلیمیلمیکنند.بههمیندلیل

برآوردهای بیز تجربی مقید ( )constrainedمعرفی
گردیدهاند که برآوردهایی تولید میکنند که پراکندگی

توأمشانمشابهدادههایخاماست(.)43مدلبیزکاملبرتر

ازمدلبیزتجربیاستزیراعدمقطعیتدرپارامترهایمدل
را درنظر میگیرد در حالیکه برآوردهای مدل بیز تجربی،
برآوردها را نسبت به برآورهای نقطهای پارامترهای مدل
شرطی میکند .بنابراین ممکن است برآوردهای مدل بیز
تجربیصحتکمتریداشتهباشنداماازسویدیگرروشبیز
ایپیچیدهتربودهواجرایآن


هایرایانه

املنیازمندبرنامه
ک
مشکلتر است ( .)39با این وجود مدل بیز تجربی برای

ارزیابیاولیهومقدماتیخطربیماریدرسیستمهایاطالعات

جغرافیایی ( )GISکه تعداد زیادی داده مدیریت میشوند و
الگوریتممورداستفادهبایدسریعوآسانباشد،مفیداست.در
برآوردخطرنسبینیزباوجودتفاوتبرآوردخطرنسبیتحت
دوروش،رتبهخطرنسبیدرکلناحیهنقشهبندیمشابهاست

(.)12بررسیمجالتمهماپیدمیولوژیکدردهه2222 -1992
نشان داد که مدل  BYMتنها مدل فضایی بیز کامل مورد
استفاده در کاربردهای منتشرشدهی نقشهبندی بیماریها بوده
است.مقایساتانجامشدهدرمطالعهاخیرومطالعاتدیگرنشان
میدهد که این مدل هنوز هم یک مدل مناسب در نقشهبندی
بیماریهاینواحیکوچکاستامامدلهایفضاییبیزیدیگر
سالیاناخیرپیشنهادشدهاند،دربرخیکاربردهاتواناییبهبود

کهدر
برآوردهارادارند(.)39
ه)مدلهای آمیخته :مدل  BYMو مدل آمیخته دارای
هایخوبومطلوبیدرمدلبندییکبیماریهستند.


ویژگی
ویژگیاختصاصیمدلآمیخته،تواناییاقتباساطالعاتهم
ازنواحیمجاوروهمازنواحیغیرمجاوراست.اینویژگی
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نقشه

منجر به اریبی کمتر برآوردهای نقطهای خطرات ،نسبت به
مدلهای دیگر برای خطرات باال میگردد .مدل BYM

گرایش به بیشهموارسازی برآوردهای نقطهای دارد اما در
طبقهبندی کلی نواحی ،اندکی بهتر از مدل آمیخته است.

مدلهای آمیخته حتی هنگامی که خطرات نسبی واقعی

آمیخته باشند ،خطرات نسبی را به خوبی پوشش نمیدهند
هادرتحلیلمقادیربهخوبیعملمیکننداما


اینمدل
(.)39
این تحلیلها معموال بامدلهای BYMوگاما بهتر انجام
چندینمدلبرایتشریحتوزیعفضاییمیزانها

میشوند(.)2

معرفی شدهاند .این مدلها ،مدلهای پوآسن امیخته
( )Poisson Mixed Modelsبوده که اثرات فضایی
اختصاصی نواحی را وارد مدل میکنند .این اثرات میتوانند
معرفعواملمحیطیباشندوبرخیاوقاتهمبستگیفضایی
رانیزنشاندهند(.)12،24،38،44

مزایا و معایب و نقاط قوت و ضعف خاص خود بوده و در
هاارجحهستند.دراینمقاله

مواردیخاصنسیتبهدیگرمدل
هاینقشهبندیبیماریهاتشریح


ترینمدل

ایازمهم

مجموعه
هایآنهامورد

وموردمقایسهقرارگرفتهوتفاوتهاوشباهت
بررسی قرار گرفت اما از آنجا که در سالیان اخیر تالشهای
فراوانیدرجهترفعنقاطضعفمدلهایموجودوگسترشو

بسطبیشازپیشوروزافزوناینمدلهابهعملآمدهاست،

لزوم مقایسهی دامنهی گستردهتری از مدلها ،هم از منظر
تئوری و هم از منظر نتایج در یک مطالعه شبیهسازی جامع
ضروری به نظر میرسد .ضمن آنکه در این مقاله تنها در
خصوص نقشهبندی یک بیماری بحث گردیده و با توجه به
اهمیت و کاربرد فراوان مدلهای نقشهبندی توأم و
چندمتغیرهی بیماریها ،مطالعه و مقایسهی این مدلها نیز
میتواندمفیدواقعشود.


نتیجهگیری
هایمتعددیبراینقشهبندی

بهطورکلیمیتوانگفت 
مدل
بیماریها مطرح شده است که هرکدام دارای مبانی تئوری،
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Mapping Spatial Variation of Disease using Classic and Bayesian Models
Yadollah Mehrabi 1, Behzad Mahaki 2, Amir Kavousi 3

Review Article
Abstract
Disease mapping includes a set of statistical techniques that lead to provide clean maps based on
estimation of the incidence, prevalence and mortality rates for the users to be able to estimate the
distribution of disease reliably. The main aims of disease mapping are to: describe the spatial variation in
disease incidence for the formulation of etiological hypotheses; identify areas of unusually high risk so
that action may be taken; provide a clean map of disease risk in a region to allow better resource allocation
and risk assessment; disease atlas construction. So far, several case studies have been conducted in which
the applications of disease mapping models have been used.
However, except in a few small studies and in limited situations, disease mapping models have not been
compared and their general terms have not been studied. According to the importance of disease mapping
and its growing use, in the present study the most important models have been introduced and their
theoretical foundations, applications, advantages and disadvantages have been mentioned briefly and their
various aspects have been compared.
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