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Összefoglaló: Epidemiológiai kutatások során gyakran események előfordulási
gyakoriságát vizsgálják (pl. megbetegedések, halálozások száma). Ezen cikk
olyan regressziós modelleket mutat be, ahol a függő változó valamilyen ritka
esemény bekövetkezési gyakorisága vagy a népességhez viszonyított aránya.

Bevezetés
Ha a függő változó valamilyen ritka esemény előfordulási gyakorisága,
akkor az eloszlása általában jól közelíthető a Poisson- vagy a negatív
binomiális eloszlások valamelyikével. A népességhez viszonyított arányok
esetén gyakori a túlszóródás („overdispersion”), vagyis a variancia
meghaladja az átlagot; sérül a hagyományos Poisson-regresszió feltétele,
miszerint a várható érték és a variancia megegyezik ([1] – [7]).
Célkitűzés
Illusztrálni szeretnénk, hogy túlszóródás esetén a hagyományos Poissonregressziós modell nem jól illeszkedik az adatokhoz.
További célunk különböző statisztikai szoftverek használatával illesztett
regressziós modellek összehasonlítása.
Módszer
Általánosított lineáris modellek
A Poisson- és a negatív binomiális regressziók az általánosított lineáris
modellek családjába tartoznak. Az általánosított lineáris modellek az
egyszerű lineáris modellek általánosításai: a függő változó eloszlása eltérhet
a normális eloszlástól (akár diszkrét eloszlást is követhet); a függő változó
várható értéke helyett annak valamilyen függvényét írják le a magyarázó
változók lineáris függvényeként (egy „link” függvény segítségével);
valamint megengedik a variancia átlagtól való függését.

Gyakorisági adatok regressziója: Poisson-regresszió
Ha a függő változó valamilyen ritka esemény előfordulási gyakorisága
(pl. adott populációban adott időtartam alatt előforduló új megbetegedések
száma), akkor a Poisson-modell használható. Ha Y Poisson eloszlású μ > 0
várható értékkel, akkor:
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A lineáris modell (logaritmikus link függvény használatával):
függő változó, a központi idegrendszerre ható érsérülések okozta
halálozások évenkénti száma,
Poisson( );
év eleji népesség az adott
évben; : magyarázó változók vektora; : regressziós együtthatók vektora.
( )
( )
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Túlszóródás („overdispersion”)
Poisson eloszlás esetén a várható érték és a variancia megegyezik, az ún.
diszperziós paraméter 1-gyel egyenlő. Ha a megfigyelt gyakoriságokat a
kockázatnak kitett népességhez viszonyítjuk, akkor gyakran a variancia
meghaladja a várható értéket, vagyis túlszóródás figyelhető meg.
A Poisson-regresszió lehetséges általánosításai túlszóródás esetén:
 Robusztus módszer: a kovariancia mátrixot robusztus („szendvics”)
módszerrel becsüljük, miközben a várható érték becslése változatlan.
 Kvázi-Poisson modell: a diszperziós paramétert a modellből becsüljük.
A regressziós együtthatók változatlanok, a standard hibák nagyobbak.
 Negatív binomiális modell: keverék Poisson-eloszlás, ahol feltételezzük,
hogy a függő változó várható értéke Gamma-eloszlást követ.
Adatok
A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján vizsgáltuk a központi
idegrendszerre ható érsérülések okozta magyarországi halálozási rátát, 1979
és 2010 között (BNO-kód: 1979-1995.: 430-438; 1996-2010.: I60-I69).
Szoftverek
A különböző regressziós modelleket az Intézetünkben elérhető SAS ([8]),
SPSS ([9]), STATA ([10]), valamint az ingyenes R ([11]) statisztikai
szoftvercsomagok segítségével illesztettük. A főbb paramétereket az 1. sz.
táblázat tartalmazza.
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1. sz. táblázat
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Eredmények
Ha a halálozási rátát csak a 40 év felettiek körében vizsgáljuk nemek
szerint, akkor a diszperziós paraméter becslésére 22-t kapunk, vagyis a
variancia jelentősen meghaladja az átlagot. A regressziós együtthatók
becsléseit és a standard hibákat a 2. sz. táblázat tartalmazza. Az egyszerű
Poisson-regressziós modell esetén a nemek között szignifikáns különbség
állapítható meg 5%-os szinten, míg a többi modell esetén ez a különbség
eltűnik. A hagyományos Poisson-regressziós és a negatív binomiális
regressziós modellek likelihood-hányados próbával történő összehasonlítása
során azt kapjuk, hogy a negatív binomiális regresszió szignifikánsan
jobban illeszkedik az adatokhoz (2(ln(L1)–ln(L2))=1106; sz.f.=1; p<0,001).
Következtetések
Az ingyenesen elérhető R statisztikai szoftver segítségével illesztett
modellek a többi szoftverrel megegyező eredményt adnak.
Ritka események bekövetkezési gyakoriságának, illetve a népességhez
viszonyított arányának modellezése során gyakran megfigyelhető
túlszóródás esetén az adatokhoz a hagyományos Poisson-regressziónál
jobban illeszkedő modellek az R rendszerben csupán néhány paraméter
változtatásával egyszerűen elérhetők.
2. sz. táblázat
KváziNegatív
Együttható
Poisson
Robusztus
Poisson
binomiális
-5,192 (0,0026)
-5,192 (0,0117)
-5,192 (0,0122)
-5,185 (0,0135)
Intercept
Év
Nem

-0,020 (0,0001)
p < 0,001
0,019 (0,0025)
p < 0,001

-0,020 (0,0008)
p < 0,001
0,019 (0,0113)
p = 0,09895

-0,020 (0,0007)
p < 0,001
0,019 (0,0120)
p = 0,124

-0,021 (0,0007)
p < 0,001
0,019 (0,0123)
p = 0,126

Kitekintés
Ha az adatok között sok nulla szerepel, akkor a „Zero-inflated”; ha
egyáltalán nincs nulla, akkor a „Zero-truncated” modellek használata is
felmerülhet. Ha trendvizsgálat során az adatsorban töréspontok vannak,
akkor a „joinpoint” regressziós módszer alkalmazható.
R-forráskódok
Poisson-regresszió:
summary(mPois <- glm(Gyakorisag ~ Ev + relevel(Nem, 2) + offset(log(Nepesseg)), family =
poisson))
deviance(mPois)/df.residual(mPois)
Robusztus módszer:
require(sandwich)
require(lmtest)
coeftest(mPois, vcov = sandwich)
Kvázi-Poisson-regresszió:
summary(mQPois <- glm(Gyakorisag ~ Ev + relevel(Nem, 2) + offset(log(Nepesseg)), family
= quasipoisson))
Negatív binomiális regresszió:
require(MASS)
summary(mNB <- glm.nb(Gyakorisag ~ Ev + relevel(Nem, 2) + offset(log(Nepesseg)), link =
log))
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