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TESTOWANIE WIELOKROTNE
PRZY WERYFIKACJI WIELOCZYNNIKOWYCH
MODELI PROPORCJONALNEGO HAZARDU COXA
Streszczenie: Jednym z etapów weryfikacji modelu proporcjonalnego hazardu Coxa jest
badanie istotności statystycznej parametrów modelu, które zazwyczaj przeprowadza się,
każde na poziomie istotności 𝛼, lekceważąc fakt testowania wielokrotnego, a to skutkuje
błędnymi decyzjami o istotności w rzeczywistości nieistotnych czynników. W artykule zaproponowano wykorzystanie procedur testowań wielokrotnych do kontroli, czy pozostawione w modelu czynniki nie zostały uznane za istotne z powodu testowania wielokrotnego
podczas weryfikacji ich istotności statystycznej.
Słowa kluczowe: model proporcjonalnego hazardu Coxa, testowanie wielokrotne, FWER,
FDR.

1. Wstęp
Wielowymiarowe metody analizy przeżycia wypracowane na gruncie medycyny
coraz powszechniej wykorzystywane są w badaniach ekonomicznych, socjologicznych czy technicznych (inżynieryjnych). Jedną z najpopularniejszych metod analizy przeżycia jest model proporcjonalnego hazardu Coxa. Jego popularność wynika
z szeregu zalet, do których zaliczyć należy brak założeń dotyczących postaci rozkładu „przeżyć”. Zatem w przeciwieństwie do klasycznych modeli regresji, można
go stosować w przypadku, gdy zmienna objaśniana nie ma rozkładu normalnego.
Od klasycznych modeli regresji model Coxa odróżnia również możliwość
uwzględnienia w nim danych niepełnych. Oszacowany model proporcjonalnego
hazardu Coxa wykorzystywany jest do wyznaczenia współczynników ryzyka dla
poszczególnych czynników, jak również do estymacji funkcji przeżycia. Niezwykle istotne jest zatem, by oszacowany model dobrze opisywał badaną zależność,
a zawarte w nim czynniki nie były uznane za istotne statystycznie tylko z powodu
braku kontroli efektu testowania wielokrotnego.
Jednym z etapów weryfikacji modelu proporcjonalnego hazardu Coxa jest badanie istotności statystycznej czynników hazardu, które przeprowadza się zarówno
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za pomocą testu globalnego, jak i wnioskuje się o każdym czynniku oddzielnie.
Poszczególne testowania zazwyczaj przeprowadza się każde na poziomie istotności
𝛼, ignorując fakt testowania wielokrotnego, a to skutkuje błędnymi decyzjami o
istotności w rzeczywistości nieistotnych czynników. Jeśli rozważymy teoretycznie
testowanie m prawdziwych, niezależnych hipotez zerowych, każdą na poziomie
istotności α, to prawdopodobieństwo odrzucenia przynajmniej jednej prawdziwej
hipotezy zerowej wynosi 1 − (1 − 𝛼)𝑚 . W przypadku 10 niezależnych, prawdziwych hipotez zerowych testowanych na poziomie istotności 0,05 prawdopodobieństwo odrzucenia co najmniej jednej prawdziwej hipotezy wynosi aż 0,4. W praktyce bardzo rzadko mamy do czynienia z niezależnymi testowaniami, co utrudnia
kontrolę efektu testowania wielokrotnego. Zastosowanie procedur testowań wielokrotnych pozwala skontrolować, czy pozostawione w modelu czynniki nie zostały
uznane za istotne tylko z powodu efektu testowania wielokrotnego.

2. Model proporcjonalnego hazardu Coxa
Funkcja hazardu w modelu proporcjonalnego hazardu Coxa [1972] jest dana następującym wzorem:
ℎ(𝑡; 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑚 ) = ℎ0 (𝑡)exp(𝛽1 𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑥𝑚 ),

gdzie: ℎ(𝑡; 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑚 ) – wynikowy hazard przy danych 𝑚 zmiennych niezależnych 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑚 i odpowiednim czasie przeżycia,
(𝑡)
ℎ0
– hazard bazowy (odniesienia) lub zerowa linia hazardu,
𝛽1 , 𝛽2 , … , 𝛽𝑚 – współczynniki modelu,
𝑡 – czas obserwacji.

Współczynniki 𝛽1 , 𝛽2 , … , 𝛽𝑚 estymowane są metodą częściowej największej
wiarygodności (partial maximum likelihood method) zaproponowaną przez Coxa
[1972].
Jednym z etapów weryfikacji oszacowanego modelu proporcjonalnego hazardu
Coxa jest badanie istotności statystycznej współczynników regresji uwzględnionych w modelu. Etap ten polega na testowaniu 𝑚 hipotez postaci:
𝐻0,𝑖 : 𝛽𝑖 = 0 𝑣𝑠. 𝐻𝐴,𝑖 : 𝛽𝑖 ≠ 0 (𝑖 = 1,2, … , 𝑚).

Weryfikację istotności parametru 𝛽𝑖 przeprowadzić można za pomocą testu
częściowego ilorazu wiarygodności (partial likelihood ratio test), testu Walda,
score testu. Testy te generalnie dają zbliżone wyniki i prowadzą do tych samych
wniosków na temat istotności statystycznej parametrów modelu [Hosmer, Lemeshow 1999, s. 108]. W pakietach STATISTICA i R istotność statystyczna parametrów w modelu proporcjonalnego hazardu Coxa weryfikowana jest za pomocą
testu Walda.
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3. Miary błędu I rodzaju dla zbioru wnioskowań
W literaturze na temat testowań wielokrotnych najczęściej wymianiane są dwie
miary błędu I rodzaju dla zbioru wnioskowań. Miary te zdefiniowane są
następująco:
• FWER (Family Wise Error Rate):
FWER = P( V ≥ 1 ),
 V 
gdy R > 0
E
• FDR (False Discovery Rate):
FDR=   R 
,
0
gdy R = 0

gdzie V oznacza zmienną losową określającą liczbę prawdziwych hipotez zerowych odrzuconych w procesie testowania m hipotez zerowych, a R – zmienną losową określającą liczbę odrzuconych hipotez zerowych.
Kontrola FWER oznacza kontrolę prawdopodobieństwa odrzucenia co
najmniej jednej prawdziwej hipotezy zerowej na z góry ustalonym poziomie 𝛼.
W przypadku licznych zbiorów wnioskowań znacznie maleje moc procedur
kontrolujących FWER i wówczas alternatywą jest kontrola FDR, czyli wartości
oczekiwanej frakcji błędnych odrzuceń wśród wszystkich odrzuceń hipotez
zerowych. W tym przypadku 𝛼 oznacza akceptowany odsetek błędnych odrzuceń
wśród wszystkich odrzuceń hipotez zerowych.

4. Procedury testowań wielokrotnych
Model proporcjonalnego hazardu Coxa jest specyficznym modelem regresji, gdyż
w przeciwieństwie do klasycznych modeli regresji można w nim uwzględnić dane
niepełne oraz stosować go w przypadku, gdy zmienna objaśniana nie ma rozkładu
normalnego. Ta specyfika modelu Coxa poważnie ogranicza możliwości wykorzystania klasycznych metod wnioskowań wielokrotnych (takich jak przedziały ufności 1 Scheffégo [Domański, Pruska 2000, s. 200-201] do kontroli efektu testowania
wielokrotnego podczas badania istotności statystycznej parametrów modelu.
W takiej sytuacji kontrolę wspomnianych miar błędu I rodzaju w przypadku rodziny wnioskowań dotyczących istotności parametrów modelu proporcjonalnego hazardu Coxa mogą zapewnić uniwersalne brzegowe procedury testowań wielokrotnych [Denkowska 2011] oraz procedury łączne oparte na resamplingu 2, uwzględniające łączny rozkład statystyk testowych, dzięki czemu charakteryzują się większą mocą od procedur brzegowych.
1

Wielokrotne przedziały ufności pozwalają wnioskować o liniowych współczynnikach regresji
i ich liniowych zależnościach na łącznym, przyjętym z góry, poziomie ufności dla całej rodziny wnioskowań 1 − 𝛼.
2
Zastosowanie resamplingu w testowaniu wielokrotnym umożliwia przeprowadzanie testowania
wielokrotnego mimo braku znajomości struktury kowariancyjnej danych czy też braku normalności.
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Wygodnym pojęciem w teorii testowań wielokrotnych są skorygowane prawdopodobieństwa testowe [patrz np.: Wright 1992; Denkowska 2012]. Mając wyznaczone skorygowane prawdopodobieństwa testowe, decyzję o ewentualnym
odrzuceniu hipotezy zerowej podejmujemy porównując odpowiadające jej skorygowane prawdopodobieństwo testowe z przyjętym łącznym poziomem istotności
dla całej rodziny wnioskowań.
4.1. Uniwersalne brzegowe procedury testowań wielokrotnych
Najstarszą, a zarazem najprostszą procedurą testowań wielokrotnych, gwarantującą
kontrolę FWER, jest bardzo konserwatywna (małej mocy) procedura Bonferroniego, dla której skorygowane prawdopodobieństwa testowe wyznaczane są ze wzoru:
𝑝�𝑗 = min�𝑚𝑝𝑗 ; 1� dla 𝑗 = 1, … , 𝑚.

(1)

Konserwatyzm ten jest tym poważniejszy, im silniejsze są zależności pomiędzy
statystykami testowymi lub im liczniejsza jest rodzina wnioskowań. Zstępującą
modyfikacją procedury Bonferroniego jest uniwersalna procedura Holma, dla której skorygowane prawdopodobieństwa wyznaczane są następująco:
𝑝�(1) = min�𝑚𝑝(1) ; 1�;

𝑝�(𝑗) = min�max�𝑝�(𝑗−1) ; (𝑚 − 𝑗 + 1)𝑝(𝑗) �; 1� dla 𝑗 = 2, … , 𝑚.

(2)

Kontrolę miary FDR warto rozważyć w przypadku dużych zbiorów złożonych
z setek, tysięcy wnioskowań. Przeprowadzać ją można za pomocą uniwersalnej
procedury Benjaminiego-Yekutieliego [Benjamini, Yekutieli 2001], dla której skorygowane prawdopodobieństwa testowe wyznaczamy ze wzorów:
m


p ( m ) = min  1; p( m ) ∑ 1i  ;
i =1 



m m 1
p ( m − j ) = min  p ( m − j +1) , p( m − j )
∑ i dla j = 1,..., m – 1.
m − j i =1 


(3)

Zaletą brzegowych procedur testowań wielokrotnych jest ich prostota obliczeniowa.
4.2. Procedury łączne testowań wielokrotnych oparte na repróbkowaniu
W 1993 r. Westfall i Young [1993] zaproponowali procedury łączne testowań wielokrotnych oparte na maksimach statystyk testowych lub minimach prawdopodobieństw testowych. Procedury te zapewniają kontrolę FWER. Poważną wadą tych
procedur jest wymóg „obrotowości podzbioru” (subset pivotality) [Westfall, Young
1993; Denkowska 2012], który niestety nie jest spełniony w sytuacji testowania
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istotności współczynników regresji [Dudoit, van der Laan 2008]. Nie można ich
zatem zastosować do kontroli testowania wielokrotnego przy badaniu istotności
współczynników regresji w modelu proporcjonalnego hazardu Coxa.
Ciekawą alternatywę dla procedur Westfallai Younga stanowią procedury,
wolne od ograniczającego wymogu obrotowości podzbioru, zaproponowane przez
Dudoit i van der Laana [2008]. Procedury Dudoit i van der Laana są zaimplementowane w pakiecie multtest w R pod nazwą MTP. Według dokumentacji pakietu
multtest zapewniają kontrolę wybranej miary błędu I rodzaju dla rodziny wnioskowań (FWER, gFWER [patrz np. Denkowska 2012], FDR) w wielu sytuacjach badawczych, np. przy porównywaniu parami wartości przeciętnych, testowaniu istotności współczynników korelacji czy też testowaniu istotności współczynników
regresji w modelu proporcjonalnego hazardu Coxa.

5. Przykład empiryczny
Sposoby kontroli efektu testowania wielokrotnego zaprezentowane zostaną na
przykładzie przedstawionym u Hosmera i Lemeshowa [1999]. Badanie 3 dotyczyło osób uzależnionych od narkotyków i miało na celu porównanie skuteczności
dwóch terapii o różnym czasie trwania, prowadzonych jednocześnie w dwóch
ośrodkach. Zmienna TIME określała czas (w dniach), jaki upłynął od zakończenia (przerwania) terapii do powrotu do nałogu. W badaniu uwzględniono dane
niepełne.
W finalnym modelu proporcjonalnego hazardu Coxa zaprezentowanym u Hosmera i Lemeshowa [1999, s. 230, tab. 6.6] znalazły się następujące zmienne:
AGE – wiek (w latach),
BECKTOTA – liczba punktów w skali depresji Becka (od 0,00 do 54,00),
NDRUGFP1 = [(NDRUGTX + 1)/10]−1,
NDRUGFP2 = [(NDRUGTX + 1)/10]−1 ∙ ln[(NDRUGTX + 1)/10],
gdzie NDRUGTX – liczba wcześniejszych terapii (0,…, 40),
IVHX_3 – przyjmowanie narkotyków dożylnie (1 – ostatnio, 0 – wcześniej lub
nigdy) 4,
RACE – rasa (0 –biały, 1– pozostałe),
TREAT – randomizowany wybór terapii (0 – krótka,1 – długa),
SITE – miejsce leczenia (0 – ośrodek A, 1 – ośrodek B).
Ostateczną wersję tego modelu proporcjonalnego hazardu Coxa przedstawia
tab.1. Istotność statystyczną parametrów modelu badano na poziomie 𝛼 = 0,1.

3
W badaniu wykorzystano dane udostępnione na stronie: ftp://ftp.wiley.com/public/
sci_tech_med/survival/.
4
Wyznaczona na podstawie zmiennej IVHX – historia przyjmowania narkotyków dożylnie (0 –
nigdy, 1 – wcześniej, 3 – ostatnio).
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Tabela 1. Finalna wersja modelu proporcjonalnego hazardu Coxa
Zmienne
AGE
BECKTOTA
NDRUGFP1
NDRUGFP2
IVHX_3
RACE
TREAT
SITE
AGExSITE
RACExSITE

Beta
–0,04139
0,00874
–0,57442
–0,21457
0,22774
–0,46685
–0,24674
–1,31691
0,03240
0,85022

Błąd
standardowy
0,009913
0,004965
0,125189
0,048587
0,108563
0,134754
0,094340
0,531440
0,016081
0,247758

Statystyka
Walda
17,43733
3,09640
21,05407
19,50193
4,40047
12,00254
6,84069
6,14048
4,05916
11,77624

𝑝𝑖

0,0000298
0,0784754
0,0000045
0,0000101
0,0359369
0,0005320
0,0089146
0,0132173
0,0439406
0,0006007

Źródło: opracowane na podstawie Hosmer, Lemeshow [1999, s. 230, tab. 6.6] oraz obliczeń własnych
w STATISTICA w celu poprawy precyzji wyników (na podstawie danych udostępnionych na
ftp://ftp.wiley.com/public/sci_tech_med/survival/).

Do kontroli efektu testowania wielokrotnego przy weryfikacji istotności statystycznej parametrów zastosowano uniwersalne, brzegowe procedury testowań wielokrotnych: procedurę Bonferroniego, procedurę Holma oraz procedurę Benjaminiego-Yekutieliego. Otrzymane wyniki przedstawiono w tab. 2.
Tabela 2. Uporządkowane prawdopodobieństwa testowe oraz odpowiadające im skorygowane
prawdopodobieństwa testowe wyznaczone przez zastosowanie procedur Bonferroniego, Holma
oraz Benjaminiego-Yekutieliego
Zmienne
NDRUGFP1
NDRUGFP2
AGE
RACE
RACExSITE
TREAT
SITE
IVHX_3
AGExSITE
BECKTOTA

𝑝(𝑖)

0,0000045
0,0000101
0,0000298
0,0005320
0,0006007
0,0089146
0,0132173
0,0359369
0,0439406
0,0784754

Proc.
Bonferroniego
0,000045
0,000101
0,000298
0,005320
0,006007
0,089146
0,132173
0,359369
0,439406
0,784754

Proc.
Holma
0,000045
0,000091
0,000238
0,003724
0,003724
0,044573
0,052869
0,107811
0,107811
0,107811

Proc.
B-Y
0,000132
0,000148
0,000291
0,003519
0,003519
0,043518
0,055304
0,131573
0,143001
0,229852

Źródło: obliczenia własne (w tabeli pogrubiono skorygowane prawdopodobieństwa testowe większe
od 0,1).

Analiza skorygowanych prawdopodobieństw testowych pokazała, że bez
względu na to, czy zdecydujemy się na kontrolę FWER, czy na bardziej liberalne
podejście polegające na kontroli FDR, to nie można uznać wszystkich parametrów
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modelu za istotne statystycznie. Zatem po usunięciu zmiennej z największym
prawdopodobieństwem testowym należy kontynuować proces budowy modelu
proporcjonalnego hazardu Coxa.
W tab. 3 przedstawiono model otrzymany po usunięciu zmiennej BECKTOTA.
Tabela 3. Wyniki estymacji parametrów modelu Coxa, po usunięciu zmiennej BECKTOTA
Zmienne
AGE
NDRUGT1
NDRUGT2
IVHX_3
RACE
TREAT
SITE
AGEXSITE
RACExSITE

Beta

Błąd standardowy

–0,04229
–0,55011
–0,20383
0,24671
–0,45908
–0,24452
–1,28585
0,03107
0,86909

0,00976
0,12337
0,04790
0,10606
0,13193
0,09291
0,52544
0,01595
0,24377

Statystyka
Walda
18,7891
19,8815
18,1054
5,4111
12,1080
6,9267
5,9887
3,7933
12,7109

𝑝𝑖

0,0000083
0,0000210
0,0200154
0,0005027
0,0084959
0,0144030
0,0514656
0,0003641
0,0000083

Źródło: obliczenia własne.

Oszacowany model ponownie poddano analizie pod kątem kontroli efektu testowania wielokrotnego. W tab. 4 przedstawiono uzyskane wyniki.
Tabela 4. Uporządkowane prawdopodobieństwa testowe (dla modelu bez zmiennej BECKTOTA)
oraz odpowiadające im skorygowane prawdopodobieństwa testowe wyznaczone przez zastosowanie
procedur Bonferroniego, Holma oraz Benjaminiego-Yekutieliego
Zmienne
NDRUGFP1
NDRUGFP2
AGE
RACE
RACExSITE
TREAT
SITE
IVHX_3
AGExSITE

𝑝(𝑖)

0,0000083
0,0000146
0,0000210
0,0003641
0,0005027
0,0084959
0,0144030
0,0200154
0,0514656

Proc.
Bonferroniego
0,000075
0,000131
0,000189
0,003277
0,004524
0,076463
0,129627
0,180139
0,463190

Proc.
Holma
0,000074
0,000117
0,000147
0,002184
0,002514
0,033983
0,043209
0,043209
0,051466

Proc.
B-Y
0,000013
0,000013
0,000013
0,000129
0,000129
0,001593
0,002058
0,063701
0,145594

Źródło: obliczenia własne (w tabeli pogrubiono skorygowane prawdopodobieństwa testowe większe
od 0,1).

Analiza wartości skorygowanych prawdopodobieństw testowych otrzymanych
dla procedury Bonferroniego w tabelach 2 oraz 4 wskazuje na poważny konserwatyzm tej metody. W tab. 4 procedura Bonferroniego wskazała aż trzy parametry
jako nieistotne statystycznie, a procedura Holma, również gwarantująca kontrolę
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FWER, pozwoliła uznać wszystkie parametry modelu za istotne statystycznie na
poziomie 0,1. Co więcej, również procedura Benjaminiego-Yekutieliego, kontrolująca FDR, wskazała jeden parametr jako nieistotny statystycznie i tym samym wypadła gorzej od procedury Holma. Kontrolę FDR za pomocą procedury Benjaminiego-Yekutieliego warto jednak rozważyć w przypadku bardzo licznych zbiorów
wnioskowań, gdy weryfikowana jest istotność setek czy nawet tysięcy parametrów
modelu, bowiem wówczas wyraźnie maleje moc procedur kontrolujących FWER.
Kontrola efektu testowania wielokrotnego za pomocą procedur łącznych Dudoit i van der Laana [2008] niestety nie powiodła się. Funkcja MTP (z parametrem
test="coxph.YvsXZ") w wersji 2.16.0 pakietu multtest w R nie działa poprawnie dla
modelu Coxa z kilkoma zmiennymi objaśniającymi.

6. Podsumowanie
W zaprezentowanym przykładzie zastosowanie prostych obliczeniowo, brzegowych procedur testowań wielokrotnych pozwoliło stwierdzić, że zmienna
BECKTOTA niesłusznie została uznana za istotną statystycznie, a tym samym
budowa modelu powinna być kontynuowana. Rezultat ten otrzymano na podstawie
analizy finalnego modelu proporcjonalnego hazardu Coxa, bez ingerowania w proces budowy modelu. Fakt ten pokazuje konieczność kontroli efektu testowania
wielokrotnego istotności parametrów modelu przynajmniej na końcowym etapie
weryfikacji modelu. Zastosowanie prostych brzegowych procedur testowań wielokrotnych pozwala skontrolować, czy pozostawione w modelu parametry nie zostały
uznane za istotne tylko z powodu efektu testowania wielokrotnego podczas weryfikacji ich istotności statystycznej. Należy mieć na uwadze, że ignorowanie faktu
testowania wielokrotnego ma poważne konsekwencje – prowadzi do podejmowania błędnych decyzji o istotności, w rzeczywistości nieistotnych parametrów w
modelu proporcjonalnego hazardu Coxa. Niestety, nie powiodła się próba wykorzystania łącznych procedur testowań wielokrotnych do kontroli efektu testowania
wielokrotnego w modelu proporcjonalnego Coxa. Badanie pokazało, że stosunkowo nowe, „obiecujące” procedury łączne Dudoit i van der Laana [2008] w wersji
zaimplementowanej w R pod nazwą MTP (w pakiecie multtest ver.2.16.0), zastosowane do testowania istotności parametrów w modelu proporcjonalnego hazardu
Coxa z kilkoma zmiennymi objaśniającymi nie działają poprawnie.
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MULTIPLE TESTING IN THE VERIFICATION PROCESS
OF MULTIFACTORIAL COX PROPORTIONAL HAZARDS MODELS
Summary: One of the stages of verifying Cox proportional hazards model is testing statistical significance of its parameters, each at the level 𝛼, disregarding the fact of multiple testing. Disregarding it results in taking wrong decisions concerning statistical significance of
factors, which are, in fact, insignificant. Applying the procedures of multiple testing allows
for confirmation whether the remaining factors have been regarded as significant only because of multiple testing during the verification of their statistical significance.
Keywords: Cox proportional hazards model, multiple testing, FWER, FDR.

