Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar

Balázs Zsóa

Megbetegedések
általános
és
térbeli
kockázati faktorainak
statisztikai
vizsgálata
Matematika BSc
Matematikai elemz® szakirány

Témavezet®:

Dr. Márkus László
egyetemi docens
Valószín¶ségelméleti és Statisztika Tanszék

Budapest, 2019

Köszönetnyilvánítás

Els®sorban szeretnék köszönetet mondani témavezet®mnek, Márkus Lászlónak.  volt
az, aki a téma iránt el®ször felkeltette az érdekl®désemet, akihez bármikor fordulhattam,
idejét nem sajnálva szakértelmével, ötleteivel és tanácsaival végig segítette munkámat.
Nélküle ez a dolgozat nem jöhetett volna létre.
Továbbá hálás vagyok a családomnak. Köszönöm édesanyám, édesapám és testvéreim támogatását, hogy mellettem álltak és segítettek mindenben a tanulmányaim alatt.
Enélkül nem juthattam volna el idáig.
És nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani a barátaimnak is, akikre egyetemi
éveim és a dolgozat megírása alatt is végig számíthattam. Külön köszönöm Rózsa Petra
és Seres Ákos szaktársaim segítségét.

2

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés

4

2. A megfelel® modell kiválasztása

7

2.1. A klasszikus lineáris modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

2.2. Az általánosított lineáris modell és ennek segítségével a modellünk els®dleges felállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Az életkor és a nemek szerepe az egyes megbetegedésekben

9

16

3.1. A keringési rendszer megbetegedéseinek életkori kockázata . . . . . . . . . 19
3.2. A csont-izomrendszer és köt®szövet betegségeinek életkori kockázata . . . . 29
3.3. Az emészt®rendszer betegségeinek életkori kockázata

. . . . . . . . . . . . 31

3.4. A felírt modell pontosítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

4. További kockázati faktorok vizsgálata

34

4.1. Magyarázó változók szelekciója . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4.2. Az Akaike-féle információs kritérium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.3. Változószelekció a gyakorlatban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4.3.1. A keringési rendszerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4.3.2. Az emészt®rendszerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.3.3. A csont-izomrendszer és köt®szövetre . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

5. A modell további javítása iteratív eljárással

45

6. Összefoglalás

53

7. Függelék

57

3

1. fejezet

Bevezetés

Piripócson ötszázhatvan ember lakik, ebb®l háromszáznegyven ember ötven év alatti,
nyolcvan ember ötven és hatvan év közötti, és száznegyven ember pedig már elmúlt hatvan éves. Tudjuk még, hogy Piripócson kétszázharminc ember érintett a keringési rendszer
megbetegedéseiben. Arról, hogy ez a betegszám hogyan oszlik meg a atalok, a középkorúak és az id®sek között, nincs információnk. Mit tudunk tenni akkor, ha erre vagyunk
kíváncsiak és legalább megközelít®leg szeretnénk tudni, hogy a keringési rendszer vagy
éppen az emészt®rendszer megbetegedéseiben a atalok, a középkorúak és az id®sek hány
százaléka érintett? Több lehet®ség adódik: az els® kézzel fogható megoldás, hogy elmegyünk az OEP-hez és megvásároljuk ezeket az adatokat. Ennek hátránya, hogy ahhoz,
hogy ilyen jelleg¶ adatokat meg tudjunk venni olyan komoly mennyiség¶ pénz kell, amit
átlagember biztosan nem, de sokszor még egy biztosító sem feltétlenül tud vagy akar kizetni. Másik hátránya pedig az, hogy az ilyen jelleg¶ adatok a személyiségi jogok folytán
sok esetben egyáltalán el sem érhet®ek, még üzleti alapon sem. A második megoldás, hogy
megpróbálhatunk már létez® számokkal dolgozni: utánanézni például, hogy az elérhet® orvosi szakirodalom alapján melyik korosztály mekkora kockázatnak van kitéve, illetve hogy
például európai uniós szinten milyen adatok állnak rendelkezésre az egyes megbetegedések
életkori kockázataira és megoszlására vonatkozóan. Ennek el®nye, hogy van mögötte már
egy orvosszakmai meggondolás, illetve, hogy az el®z®nél lényegesen olcsóbb a kivitelezése.
Hátránya azonban, hogy nem biztos, hogy például egy, a teljes Európai Unióra vonatkozó számból megfelel® következtetést vonhatunk le magyar viszonylatban is. Van azonban
még egy harmadik lehet®ség: ha Piripócson kívül még megfelel® számban rendelkezésünkre állnak a fenti adatok egyéb településekr®l is, akkor mindennem¶ orvosi háttértudás és
a valós számok hiányában is fogunk tudni mondani egy becslést arra vonatkozóan, hogy
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mekkora kockázatnak van kitéve az id®sebb korosztály a atalabbhoz képest, illetve, hogy
a atalok, középkorúak valamint az id®sek megközelít®leg hányad része érintett az adott
betegségben. Ezt a harmadik megközelítést és ennek a módját szeretném bemutatni a
dolgozat 2. és 3. fejezetében. A dolgozat 2. fejezetében a feladatunk során használandó modell megtalálása és felállítása a cél. A klasszikus lineáris modellt®l indulunk, mivel
azonban a meggyelt adataink, esetünkben a településenkénti betegszám diszkét eloszlású
és a nemnegatív egészeken van értelmezve, ami sérti a normalitás feltételezését, valamint
a magyarázó változóink között értelmezett hatás nem feltétlenül addítív, hanem sokszor
inkább multiplikatív lesz, így az általánosított lineáris modell mellett döntünk. A betegszámra legjobban illeszked® diszkrét eloszlás a Poisson eloszlás lesz. Az általánosított
lineáris modellt (General Linear Model), valamint a GLM-ben a paraméterek becslésére
használt maximum likelihood módszert is ezen eloszlás feltételezése mellett mutatjuk be,
és az els®dleges modellünket ennek megfelel®en állítjuk majd fel. A 3. fejezetben megvizsgáljuk az életkor hatását a keringési rendszer, az emészt®rendszer és a csont-izomrendszer
és köt®szövet megbetegedéseire vonatkozóan. Ehhez szintén az általánosított lineáris modellt fogjuk használni. Mivel azonban a GLM-mel nem tudjuk ezt egy lépésben megtenni,
ezért el®ször hatvan évnél húzunk egy határt és így számoljuk ki az ennek megfelel®en atalokra és id®sekre vonatkozó kockázatot, majd a hatvan év alattiakat ismételten két részre
ötven év alattiakra és ötven év felettiekre osztjuk. Ezt kétféle módon is megtesszük. Az így
a megbetegedések életkori kockázati arányára kapott együtthatókat pedig felhasználjuk
az els®dlegesen felállított modellünkben szerepl® lakosságszám, mint kitettségi mér®szám
súlyozására és ennek segítségével felállítunk egy  az el®z®t®l az oset megválasztásában eltér®  pontosított és várakozásaink szerint jobb modellt. A 4. fejezetben újabb, a
témában jogosan felmerül® kérdésekre keressük majd a választ. Milyen egyéb kockázati tényez®k vannak az életkoron kívül az egyes megbetegedésekre vonatkozóan? Befolyásolja-e
például az ammónia vízben lév® koncentrációja az emészt®rendszeri megbetegedések várható számát? Igaz-e az a feltételezés, hogy ahol "több a kereset, nagyobb a jövedelem, ott
kevesebb a beteg"? Fontos kérdések, melyek megválaszolása akár az orvostudomány, akár
például a biztosítással foglalkozó szakemberek számára érdekes lehet. A fejezet elején a
magyarázó változók szelekciójáról lesz szó, és bemutatjuk a modellek közötti választásban
segítségül szolgáló Akaike-féle információs kritériumot. Majd ezek segítségével és az el®z®
fejezetben pontosított modellünk felhasználásával megnézzük mindhárom vizsgált megbetegedésre, hogy az egyéb magyarázó változók beválasztásával felállított modellek közül
melyiket lesz a legérdemesebb választanunk az intenzitás lehet® legpontosabb becslésére.
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A különböz® magyarázó változók beválasztásával kapott modelleket az AIC értékek segítségével fogjuk összehasonlítani. Az 5. fejezetben egy iteratív eljárás ötletét vetjük fel
és mutatjuk be. A célunk az, hogy a keringési rendszer megbetegedéseire felállított modellünk és az eljárás megfelel® alkalmazása segítségével minél pontosabb eredményekhez
juthassunk a feladatunkra vonatkozóan.
A dolgozatban nem ktív adatokat, hanem a 3153 magyarországi település valós adatait használjuk, ami az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs rendszer
 TeIR  oldalán tudományos célra szabadon elérhet®. Az életkorra vonatkozóan rendelkezésünkre álló adatokból egy részlet az 1.1 ábrán látható:

1.1. ábra.
A 6. fejezetben az elért eredményekr®l, és a munka során felmerül® további kérdésekr®l
lesz szó. A dolgozat során a számításokat és a felhasznált ábrák többségében is az R
programcsomagot használjuk, a programkódokat tartalmazó függelék a 7. fejezetben található. Az egyes fejezetekben végig igyekszünk a konkrét feladatra, adatokra vonatkozóan
bemutatni és részletesen levezetni a felhasznált matematikai állításokat, módszereket és
megközelítéseket, olyan mélységben, hogy az egy a matematikához valamelyest ért®, de
nem szakmabeli számára is követhet® és megérthet® legyen. A célunk tehát, hogy ne csak
egy matematikus, hanem egy a témában érdekelt, és valamennyi matematikai statisztikai
el®ismerettel rendelkez® egészségügyi szakember is kaphasson általa egy képet arról, hogy
milyen területeken és például mely módszerek felhasználásával segíti el® a matematika az
egészségügyben is sokszor hasznosnak bizonyuló eredmények és összefüggések feltárását.

2. fejezet

A megfelel® modell kiválasztása

A 2. fejezet els® részében (2.1) el®ször bemutatjuk a klasszikus lineáris modellt a [4]
forrás segítségével. A 2. fejezet második részében (2.2) a klasszikus lineáris modellhez
hasonló, de nála nagyobb szabadságot kínáló általánosított lineáris modell bemutatására
kerül sor. A két modell összehasonlításában nagy segítséget nyújtottak a

[9] és [5]

szakdolgozatok, az exponenciális eloszláscsaládra vonatkozó részek bemutatását a [7] és
[2] segítségével tettük meg. A GLM teljes szerkezeti bemutatásában is a [9], [5], [7], [2]
források voltak segítségünkre és emellett végig nagyban támaszkodtunk a [8] jegyzetre.

2.1. A klasszikus lineáris modell
Adataink struktúrája a következ®:
magyarázó változók

válasz változó

z}|{
Y

z

}|
X1

X2

{
...

Xr

y1

x1,1 x1,2 . . . x1,r

x2
..
.

⇐= x2,1 x2,2 . . . x2,r
..
..
..
..
.
.
.
.

yn

xn,1 xn,2 . . . xn,r

ahol Y a magyarázott- azaz függ® változó, de szokás még cél- vagy válaszváltozóként is
hivatkozni rá, az Xj -k pedig a magyarázó változók. Esetünkben a függ® változó a településenkénti betegszám lesz, az ezt magyarázó változók pedig a települések jellemz®i. A
meggyelt, illetve mért yi és xi,j értékek tehát ezek realizációi. A meggyelt betegszámot leíró magyarázott változó változékonyságát szeretnénk a magyarázó változók, azaz a
7
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települések jellemz®inek változékonyságával magyarázni.
A modell általános alakja:

Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + · · · + βr Xr + 
Az i. meggyelt értékre pedig az alábbi egyenlet adódik:

yi = β0 + β1 xi,1 + β2 xi,2 + · · · + βr xi,r + i
ahol β0 az úgynevezett intercept, β1 , . . . βr ∈ R a regressziós együtthatók, amiket becsülni
szeretnénk. Ha ezt az egyenletet átrendezzük, akkor láthatjuk, hogy a magyarázó változók
megfelel® lineáris kombinációja csak az -ban tér el a függ® változótól:

yi − (β0 + β1 xi,1 + β2 xi,2 + · · · + βr xi,r ) = i
Viszont a β -k pontos értékét nem ismerjük, ®ket csak becsülni tudjuk. Ezért a magyarázó
változók becsült β̂ -kal alkotott lineáris kombinációját fogjuk a függ® változó predikciójának tekinteni. Ez alapján tehát felírható, hogy

ŷi = E(yi |xi,1 , xi,2 , . . . , xi,r ) = β̂0 + β̂1 xi,1 + β̂2 xi,2 + · · · + β̂r xi,r
A függ® változónak és predikciójának különbségét reziduálisoknak nevezzük:

i = yi − ŷi
négyzetük pedig a reziduális négyzetösszeg:
n
X

2i =

X

(yi − ŷi )2

i=1

a legegyszer¶bb esetben ezt a négyzetösszeget szeretnénk minimalizálni, így a paraméterek
becslése a legkisebb négyzetek módszerével történik.
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2.2. Az általánosított lineáris modell és ennek segítségével a modellünk els®dleges felállítása
A klasszikus lineáris modell el®nye, hogy szerkezete egyszer¶: ahogy láttuk is, a feltételes várható érték, azaz a legjobb predikció, a becsülend® együtthatók lineáris függvénye.
Így a reziduális négyzetösszeg kvadratikus az együtthatókban, ezért deriváltja lineáris. Az
optimalizáláshoz ezért csupán egy lineáris egyenletet kell megoldani. Ez az el®ny, azonban bizonyos értelemben hátrány is, például, mikor a modellezett jelenségben a függés
nem feltétlenül lineáris. További nem mindig el®nyös tulajdonságai közé tartozik még a
klasszikus lineáris modellnek, hogy a statisztikai tulajdonságai arra az esetre vannak kidolgozva, amikor a célváltózó normális eloszlást követ, valamint, hogy a hatások additívak.
Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek, a klasszikus lineáris modell eredményének
megbízhatósága nem vagy csak nagyon nehezen elemezhet®. A mi feladatunkra vonatkozóan ezekb®l a feltevésekb®l több is sérül. Ha csak az eloszlás megszorítására vonatkozót
nézzük, rögtön látjuk, hogy a célváltozó, Ni , ami az i. település meggyelt betegszáma
esetünkben nem normális, hanem Poisson-eloszlású lesz. Ehhez emlékeztessünk is rögtön
a Poisson-eloszlás deníciójára:

2.2.1. Deníció.
nek értékei

Legyen

λ pozitív állandó és Y

0, 1, 2, . . . y, . . . .

Ha

Y

az

P (Y = y) =
valószín¶séggel veszi fel, akkor az

Y

y

egy diszkrét valószín¶ségi változó, amely-

értékeket

λy e−λ
,
y!

λ > 0,

eloszlását

y = 0, 1, 2, . . .

λ paraméter¶ Poisson-eloszlásnak nevezzük.

Tanulmányaink alapján jól ismert az alábbi.

2.2.2. Állítás.
szórásnégyzete

A Poisson-eloszlású

Y

valószín¶ségi változó várható értéke

M (Y ) = λ

és

V ar(Y ) = D2 Y = λ.

Tegyük fel, hogy valamilyen id®ben ismétl®d® esemény bekövetkezését számoljuk. Ha

• diszjunkt id®intervallumokban bekövetkez® események száma független egymástól,
• azonos hosszúságú id®tartamban azonos eloszlású a bekövetkez® események száma,
• egyszerre csak egy esemény következik be,
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akkor az események száma Poisson eloszlású lesz.
Ezért a Poisson-eloszlás kiválóan alkalmas például a biztosításmatematikában, ahol
sokszor éppen az adott id®szak alatt bekövetkez® események számának leírására van szükségünk. Esetünkben ezek az események a megbetegedések egy adott településen, és ezek
közelít®leg jól teljesítik a feltételeket. Ezért joggal feltételezzük az esetszámokat Poissoneloszlásúnak. Ekkor viszont a klasszikus lineáris modell alkalmazása már semmiképp sem
lesz célravezet®. Szerencsére van azonban ennek egy általánosítása: az általánosított lineáris modell (GLM), ami sok esetben, mikor a klasszikus lineáris modell korlátaival szembesülünk, a segítségünkre lehet. De mi is ez pontosan? És miben különbözik a klasszikus
lineáris modellt®l? A GLM megpróbálja megtartani a klasszikus lineáris modell el®nyeit,
megoldást keresve hátrányaira, és nagyobb szabadságot kínálva. A válaszváltozó eloszlására a megkötés most, hogy az exponenciális eloszláscsalád tagja legyen. Az általánosított
lineáris modell meg®rzi a magyarázó változók becsülend® együtthatókkal alkotott lineáris
kombinációját, de most a feltételes várható érték nem ezzel lesz egyenl®, hanem ennek
egy alkalmasan választott függvényével. Így megsz¶nik a lineáris függés kötelezettsége.
Hogyan is néz ki ez? Adott egy eloszlás, az exponenciális eloszláscsaládból, ami a legjobban
illik a meggyeléseinkre, ennek s¶r¶ségfüggvénye általánosságban:

2.2.3. Deníció.




θy − b(θ)
f (y, θ, φ) = exp
+ c(y, φ)
a(φ)

Az exponenciális függvénycsaládon belüli pontos eloszlást a

a(.), b(.), c(.)

függvények ha-

tározzák meg.

Esetünkben az adott eloszlás a Poisson-eloszlás. Valóban,

a(φ) = 1
θ = log(λ)
b(θ) = eθ = elog(λ) = λ
c(y, φ) = −log(y!)
választása esetén:

θ

eyθ · e−e
λy · e−λ
f (y, θ, φ) =
=
y!
y!

tehát, hogy a Poisson eloszlás valóban az exponenciális eloszláscsalád tagja. Így amennyiben a betegek meggyelt száma ténylegesen ezt az eloszlást követi, a GLM ebb®l a szempontból jó választásnak t¶nik.
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Nézzük tovább a GLM szerkezetét: a függ® változó meggyelt yi , i = 1, . . . n értékeihez
rendelkezésünkre állnak különböz® független xi,j , j = 1, . . . r mért értékek, magyarázó változók. Ezek lineáris kombinációja lesz a lineáris prediktor, éppen úgy, mint a klasszikus
lineáris modell esetében:

ηi :=

r
X

βj xi,j

j=0

Most szükségünk van azonban még valamire, ami kapcsolatot teremt a feltételes várható
érték és a lineáris prediktor által magyarázott érték között. Ez nem más lesz, mint a
link-függvény:

g(λi ) = ηi =

r
X

βj xi,j , i = 1 . . . n

j=0

A link-függvényt kanonikusnak hívjuk, ha ηi = θi minden i = 1, . . . n-re. Ebb®l látszik, hogy a link-függvény Poisson-eloszlás esetén a logaritmus, mivel Poisson-eloszlású
válaszváltozó esetén θi = log(λi ), ezért ηi = θi = log(λi ) lesz, ahonnan már egyértelm¶en
látszik az állítás. Itt érdemes megjegyeznünk, hogy ez a link-függvény a klasszikus lineáris
modell esetében nem más volt, mint az identitás.
Most miel®tt tovább néznénk az általánosított lineáris modell szerkezetét, álljunk meg egy
pillanatra és foglaljuk össze, hogy az eddig megbeszéltek a mi feladatunkra vonatkozóan
pontosan hogyan is jelennek meg:
Feltetettük, hogy ismerve, hogy az i.-ik település jellemz®i xi,j -k, a megbetegedések száma:

Ni ∼ P oisson(λi ),
tehát az exponenciális eloszláscsalád tagja, így a GLM-et használhatjuk modellezésre.
A magyarázó változóink  amik esetünkben a települések jellemz®i  lineáris kombinációjából létrehozzuk a lineáris prediktort:

ηi :=

r
X

βj xi,j

j=0

Megmutattuk, hogy Poisson-eloszlású függ® változó esetén kanonikus link függvény a logaritmus, így a várható értéket ennek segítségével transzformáljuk:

log(λi ) = ηi :=

r
X
j=0

βj xi,j
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Ez ekvivalens azzal, mintha a feltételes várható értéket közvetlenül a következ® talán kicsit
szemléletesebb alakban írnánk fel:

λi = exp(

r
X

βj xi,j ) > 0

j=0

Látjuk tehát, amit korábban megbeszéltünk: a Poisson eloszlás várható értéke most nem
a magyarázó változók ismeretlen együtthatókkal alkotott lineáris kombinációjával, hanem
annak egy alkalmasan választott függvényével egyenl®. Ez egész pontosan a következ®t
jelenti:
(1)

(r)

E[Ni |Xi ] = eβ0 · eβ1 Xi · · · · eβl Xi

X (j) egységnyi megváltoztatása multiplikatív hatásként jelentkezik a várható értékben,
ami ekkor exp(βj )-vel szorzódik. Amennyiben βj pozitív, úgy X (j) növelésével a várható
érték nagyobb lesz, negatív βj esetén a hatás éppen fordított.
Itt egyébként ebb®l rögtön észre is vehetjük a GLM egy másik, szintén nagy el®nyét:
a klasszikus lineáris modellel szemben, a GLM-ben a link-függvény bevezetésével lehetségessé vált a magyarázó változók multiplikatív hatásának vizsgálata is. Megsz¶nt tehát az
additív hatás kötöttsége is.
Most, hogy megbeszéltük, mikor és miért érdemes az általánosított lineáris modell
mellett dönteni, illetve megnéztük, hogy szerkezetileg hogyan is épül fel a GLM, mely
el®nyeit sikerül megtartania a klasszikus lineáris modellnek, és milyen szerkezeti változásokat jelent ez a modell felépítésében, valamint a konkrét feladatunkra vonatkozóan is
elkezdtük a modell szerkezeti felírását, felmerül egy nagyon fontos kérdés: A klasszikus
lineáris modell esetében megmutattuk, hogy a legkisebb négyzetek módszerével becsülni
tudjuk a paramétereket, de hogyan is történik a GLM esetén az ismeretlen paraméterek
becslése?
A becsléshez a maximum likelihood módszert fogjuk használni, most ezt fogjuk megnézni
részletesebben.

A maximum likelihood módszer

Mi is az a maximum likelihood módszer? A ma-

ximum likelihood módszer lényege, hogy a minta alapján legvalószín¶bb paramétert válasszuk becslés gyanánt. Ez sokszor közel a legjobb becslése az ismeretlen paramétereknek a rendelkezésünkre álló információk alapján. De hogy is történik ez pontosan? Adott
mérési eredmények egy sorozata, tegyük fel most, hogy diszkrét eloszláscsaládból származik. Ekkor az összes lehetséges paraméter esetén ki tudjuk számolni, hogy pont ennek a
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meggyelésnek mekkora a valószín¶sége. Majd azt a paramétert választjuk az ismeretlen
paraméter becslésének, amely mellett a legnagyobb a valószín¶sége, hogy azt kapjuk, amit
mértünk. Technikailag ez diszkrét eloszlás feltételezése mellett pontosan a mért y1 , y2 . . . yn
mintarealizáció helyén vett valószín¶ségfüggvény maximumhelyének megkeresését jelenti
a paraméter szerint, azaz ϑ-ban:

Pυ (Y1 = y1 , Y2 = y2 , . . . Yn = yn ) = p(y1 , y2 , . . . yn |ϑ) maxϑ
−−−→
Abszolút folytonos eloszlású minta esetén nem a valószín¶séget, hanem a minta együttes
s¶r¶ségfüggvényét a meggyelt helyen maximalizáljuk a paraméter szerint.

f (y1 , y2 , . . . yn |ϑ) maxϑ
−−−→

2.2.4. Deníció. p(y, ϑ) és f (y, ϑ) közös neve likelihood függvény.
Mivel p > 0 és f > 0 valamint a logaritmus függvény szigorúan monoton növ® ezért a p
vagy f maximuma ugyanott van, ahol a logaritmusáé. Gyakran célszer¶ a maximumkereséshez logaritmálni.

2.2.5. Deníció. log(p(y, ϑ)) és log(f (y, ϑ)) közös neve loglikelihood függvény.
Ha még dierenciálható is a loglikelihood függvény, akkor a maximumhely megtalálása a
derivált nullahelyének megkeresésével is lehet, azaz a likelihood egyenletet kell megoldani:

∂
log(f (y, ϑ)) = 0
∂ϑ
Mi most a becslést nem az általános, exponenciális eloszláscsalád bármely eloszlására
megfeleltethet® esetben, hanem a konkrét feladatunkra vonatkozóan keressük meg:
Feltettük, hogy Ni Poisson-eloszlást követ és az intenzitást a következ®képpen írtuk
fel:

r
X
λi = exp(
βj xi,j )
j=0

itt szeretnénk az ismeretlen β paramétervektort becsülni. Legyen:

θi = log(λi ) =

r
X

βj xi,j

j=0

ezekkel a feltételezett Poisson-eloszlás valószín¶ségeloszlása:

p(N, θ) = exp N θ − eθ − log(N !)) =

λN · e−λ
N!
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A likelihood függvény a θ = log(λ) paramétervektorra:
θ
n
n
−λi
i
Y
Y
eNi θi · e−e i
λN
i ·e
L(θ, N ) =
=
Ni !
Ni !
i=1
i=1

A loglikelihood függvény pedig:

l(θ, N ) = log(L(θ, N )) =

n
n
X
X
(Ni · θi − eθi − log(Ni !)) =
(Ni · log(λi ) − λi ) + const,
i=1

i=1

ahol a konstans tag nem függ a paramétert®l, tehát nem játszik szerepet a maximalizálásban. Mivel ez a θ = log(λ) paramétervektorra felírt loglikelihood függvény csak a β -któl
függ, ezért elég csak a βj , j = 0 . . . r vonatkozóan maximalizálni.
n
X
∂l ∂θi
=
=
∂θi ∂βj
i=1

∂l
∂βj

=

n
X
i=1

∂l
∂ log(λi )
=
∂ log(λi ) ∂βj

n
X
∂ log(λi )
=
(Ni − λi )
∂βj
i=1

és mivel log(λi ) =

Pr

j=0

βj xi,j ezért
n

X
∂l
=
(Ni − λi )xi,j
∂βj
i=1
Ezt a függvényt, ami nem más mint a loglikelihood függvény β szerinti deriváltjainak a
vektora, score-függvénynek hívjuk.

S(β) :=

∂l(β)
∂β

Ahhoz, hogy a maximumot megtaláljuk ezt a nullára rendezett egyenletrendszert kell
tehát megoldanunk. Esetünkben:
n
X
(Ni − λi )xi,j = 0
i=1

kell legyen. Az általános esetben ennek analitikus megoldása nem lehetséges, ekkor a
Newton-Raphson-módszert illetve a Fisher-Scoring-módszer használható. Ezek bemutatása azonban meghaladja a jelen dolgozat kereteit és céljának elérését sem segítené, ezért
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most erre nem térünk ki. Most, hogy már beszéltünk róla, hogy mi a különbség a klasszikus lineáris modell és ennek általánosítása között, valamint áttekintettük a GLM modell
szerkezetét és m¶ködési elvét, meg kell még említeni egy fontos tulajdonságát, aminek
szerepe lesz a mi feladatunkra vonatkozóan is. Azt már láttuk, hogy az egyes magyarázó
változók, példánkban nevezhetjük ®ket kockázati tényez®knek is, az intenzitást befolyásolják, de pontos hatásuk kezdetben még nem ismert, pont ezt szeretnénk becsülni. Feltehet®
azonban, hogy van olyan magyarázó változónk is, aminek hatását ismerjük. Nézzünk egy
jól érthet® példát: legyen most a célváltozónk a hadihajók kárszáma, ami szintén egy
Poisson-eloszlású változó lesz, és magyarázó változóink például a hajó típusa, építési éve,
és szolgálatban töltött hónapjainak a száma. Akkor ezek közül ilyen ismert hatásként tekinthetünk például a szolgálatban töltött hónapokra: élve avval a feltételezéssel, hogy a
hajót ért károk száma ezzel arányos várható érték¶. Mi most a magyarázó változóink közül
a Pi -t próbáljuk ilyen ismert hatásként kezelni. Feltesszük a következ®t: ha a i. település
népességszáma Pi , akkor a betegszám ezzel arányos várható érték¶, tehát ez is magyarázó
változó, de hatása ismert. De hogy is néz ki ez matematikailag? Lineáris regresszió esetén
egyszer¶en használhatnánk a

Ni
Pi

azonban ez nem lehetséges, mert

arányt célváltozóként, ezzel oldva fel ezt a problémát. Itt
Ni
Pi

már nem lenne Poisson-eloszlású. Az általunk kívánt

modell most tehát a következ® lesz:

λi = Pi · exp

r
X

βj xi,j

j=0

a település népességszáma Pi tehát beolvasztható a lineáris prediktorba log(Pi ) hozzáadásával. Ez egy olyan tag a lineáris prediktorban aminek az együtthatója 1. Az ilyen tagokat
oset-nek hívjuk.

log(λi ) = log(Pi ) +

r
X

βj xi,j

j=0

Megbeszéltük, mi az a GLM, felállítottuk els®dleges modellünket a betegszámra Poissoneloszlást feltételezve, és a GLM-ben link-függvényként a logaritmust választva. Megmutattuk a β paraméter maximum likelihood becslését és az oset szerepét. Célunk most
a modell további pontosítása, majd annak a konkrét feladatunkra vonatkozó alkalmazása lesz, amihez jelent®s részben az R programcsomagban található glm függvényt fogjuk
használni. Ez szerencsére mentesít bennünket attól, hogy a fent leírt algoritmust minden
esetben külön le kelljen programoznunk. Az általánosított lineáris modell segítségével így
információt nyerhetünk majd arról, hogy a település jellemz®inek milyen hatása van a
betegszámra, amit a bevezetésben célul t¶ztünk ki.

3. fejezet

Az életkor és a nemek szerepe az egyes
megbetegedésekben

Könnyen adódott a meggondolás az el®z® fejezetben, hogy a településenkénti betegszám és lakosságszám között valamiféle lineáris összefüggést kell feltételeznünk. A józan
ész is azt diktálja, hogy ahol több ember él, ott több lesz a beteg is. Láttuk a hadihajók
példáját, de nézzünk még egy hasonló példát, egy más területr®l, a biztosításokat érintve:
Amikor valaki kötelez® biztosítást köt, akkor a biztosító modelljében a várható kárszám
számításánál a biztosítási szerz®dés fennállásának ideje, mint kitettség szerepel ismert
hatásként, közötte és a várható kárszám között a biztosító lineáris függést feltételez. Minél
tovább él egy szerz®dés, annál nagyobb a várható kárszám. Szintén ismert hatásként
kezelheti a biztosító a vezet® bónusz besorolását, aki itt magasabb szinten áll, várhatóan
kevesebb kárt fog okozni, mint aki esetleg már többször okozott balesetet.
Mi a fenti modellben, most az említett példákhoz hasonlóan, a lakosságszámot kezeltük úgy, mint a kockázatnak való kitettség egy mér®számát. Ez nyilvánvalóan nem volt
egészen rossz megközelítés, de nem veszi gyelembe azt, hogy például a keringési rendszert
érint® megbetegedésekre vonatkozóan, ha egy olyan 1200 f®s települést tekintünk, ahol a
lakosságot nagyrészt a atal korosztály képvisel®i alkotják, akkor ezen a településen lényegesen kevesebb beteget fogunk tudni megszámlálni, mint egy másik, akár ennél kisebb,
de túlnyomórészt id®sebbek által lakott településen.
Így bár érzékenyebb téma, nem mehetünk el mellette, hogy az egyes megbetegedésekben kockázati faktor lehet az életkor, illetve akár a nem is. Azonban pont a téma érzékenységéb®l, és a személyiségi jogokból kifolyólag nincs információnk arra vonatkozólag,
hogy az egyes településeken az adott betegségre vonatkozó betegszámok milyen arányban
16
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oszlanak meg a atalok és az id®sek, illetve férak és a n®k között. És ennek hiányában
általánosságban sem tudunk semmit kijelenteni arról, hogy az egyes megbetegedésekre
vonatkozóan milyen kockázatot jelent az életkor és a nem.
Jogosan felmerül® és vizsgálandó kérdések, hogy befolyásolja-e és ha igen, hogyan
az intenzitást a vízben lév® ammónia mennyisége, vagy például a jövedelem? Az el®z®
fejezetben láttuk, hogy a kockázati tényez®k az intenzitást befolyásolják, és azt várjuk,
hogy hatásuk egész nagy is lehet. A most következ® fejezetben ezekt®l eltérve egy másik
hatást fogunk el®ször vizsgálni: van-e, és ha igen, mi az életkor illetve a nemek hatása az
egyes megbetegedésekre?
Ennek ismeretében a lakosságszámot az adott településre vonatkozó életkori, nemi
adottságok adta kockázatnak megfelel®en tudjuk majd súlyozni, és az így kapott számot
használva a kitettség mér®számaként a feltételezett lineáris függés sokkal er®sebb, valódibb
fennállását várjuk.
Miel®tt azonban belekezdenénk a fentiek vizsgálatába és megoldásába, el®ször nézzük
meg, hogy egyáltalán mennyi létjogosultsága van ennek az elgondolásnak. Ehhez tekintsünk három betegségcsoportot: a keringési rendszer megbetegedéseit, az emészt®rendszer
betegségeit, a csont- izomrendszer és köt®szövet betegségeit. Szemléletes, legalább valamiféle benyomást adó képet szeretnénk kapni arról, hogy van-e komolyabb szerepe, hatása
ezen megbetegedésekben az életkornak illetve a nemnek. És amennyiben igen, van-e ez a
hatás akkora, hogy érdemes legyen vele foglalkozni?
Az 3.1 ábra  7 1. kód  els® oszlopaiban a különböz® megbetegedések településenkénti
betegszámainak a település népességszámához viszonyított arányát ábrázoltuk a településen él® id®s és atal emberek arányának függvényében. A második oszlopban szintén
a településenkénti betegszámnak a település népességszámához viszonyított arányát láthatjuk, azonban itt most a település n®-fér arányának függvényében. Az els® oszlop els®
ábráját tekintve a keringési rendszer megbetegedéseit illet®en szemmel is könnyen látható,
hogy azokon a településeken, ahol nagy az id®sek aránya ott a betegszám aránya a település népességszámához viszonyítva is lényegesen nagyobb, mint azokon, ahol az id®sek
aránya nem olyan nagy. Ez alapján egyértelm¶en kijelenthet®, hogy a keringési rendszer
megbetegedéseire vonatkozóan az életkor egy nem elhanyagolható kockázati faktorként
van jelen, aminek vizsgálatával érdemes foglalkozni. Az életkor szerepe ugyan kevésbé
felt¶n®en, de a csont-izomrendszer és köt®szövet betegségeit illet®en is megjelenik, itt is
érdemes az életkort, mint kockázati faktort vizsgálni. Az emészt®rendszer betegségeire
gyakorolt hatása már jóval kevésbé látványos, de jelen van. Érdekes viszont meggyel-

18

0.4

0.6

0.8

1.0

0.7
0.5
0.3
0.1

1.2

0.5

1.0

1.5

A csont−izomrendszer betegségei

A csont−izomrendszer betegségei

0.4

0.6

0.8

1.0

0.4
0.3
0.2
0.1

Betegszám/Lakosságszám

0.4
0.3
0.2

0.2

0.5

Noi lakosok száma/Férfi lakosok száma

0.5

Idos lakosok száma/Fiatal lakosok száma

0.0

1.2

0.5

1.0

1.5

Az emésztorendszer betegségei

Az emésztorendszer betegségei

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

Idos lakosok száma/Fiatal lakosok száma

0.3
0.2
0.1

0.4
0.3
0.2
0.0

0.4

Noi lakosok száma/Férfi lakosok száma

Betegszám/Lakosságszám

Idos lakosok száma/Fiatal lakosok száma

0.1

Betegszám/Lakosságszám

0.2

0.1

Betegszám/Lakosságszám

0.0

3.1. ábra.

A keringési rendszer megbetegedései
Betegszám/Lakosságszám

0.7
0.5
0.3
0.1

Betegszám/Lakosságszám

A keringési rendszer megbetegedései

0.5

1.0

1.5

Noi lakosok száma/Férfi lakosok száma

A betegszámarány függése az életkori - els® oszlop -illetve a nemi -második oszlop-

adottságoktól

ni, hogy a nem szerepe lényegesen kisebb: számottev® hatása ezen betegségcsoportokra
vonatkozólag sehol nem rajzolódik ki látványosan. 3153 település adatait sz¶rés nélkül
vizsgálva és csupán 3 betegségcsoportot tekintve természetesen nem jelenthet® ki, hogy
ez a hatás teljesen közömbös, de szerepe az életkorral szemben sokkal kisebbnek t¶nik.
Mi most a hangsúlyt tehát a ránézésre is sokkal szembet¶n®bb, életkori hatás vizsgálatára helyezzük. Ennek vizsgálatát el®ször a keringési rendszer megbetegedéseire fogjuk
megtenni.
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3.1. A keringési rendszer megbetegedéseinek életkori kockázata
Több orvostudománnyal foglalkozó cikkben is egyértelm¶ állításként szerepel az életkor
szerepe a keringési rendszer megbetegedéseire vonatkozóan, és a határ a legtöbb esetben
a 60 év, ahogy ez az alábbiakban is olvasható:

A kardiovaszkuláris megbetegedések általában a 60 év felettieket jellemzi, mivel az orvostudomány egyre inkább le tudja küzdeni a járványokat és
a csecsem®halálozás is csökken. A civilizált országokban ma az átlagos életkor
75 év körül van, száz évvel ezel®tt 50 év alatt volt, a középkorban pedig a 35
évet sem haladta meg. Érthet® ezért, hogy az átlagos életkor meghosszabbodásával a szív- és érbetegségek gyakorisága megn®tt. [10]
Ennek megfelel®en ezt a határt mi is a 60 évnél húzzuk meg, és így a atalok a 0 − 59 év
közöttiek, az id®sek pedig a 60 év felettiek lesznek. A modellünk pedig a következ®képpen
néz ki:
Legyen Ni most is az i. település betegszáma, ami az ismert kockázati faktorok mellett
Poisson eloszlású.

Ni ∼ P oisson(λi )
θ

eNi θi · e−e i
λk
P (Ni = k) =
= i · e−λi
Ni !
k!
ahol λi az intenzitás. A magyarázó változóink lineáris kombinációjából létrehozzuk a lineáris prediktort:

ηi := αf Pi,f + αo Pi,o ,
ahol Pi,f a atalok, Pi,o az id®sek száma az i. településen, αf és αo pedig ismeretlen,
becsülend® konstansok. Láthatjuk, hogy a atal-id®s szám additív. Link-függvénynek most
nem a kanonikus link-függvényt, hanem az identitást választjuk, így:

λi = αf Pi,f + αo Pi,o

és

θi = log λi = log (αf Pi,f + αo Pi,o ).

A likelihood függvény:

L(.) =

3153
Y
i=1

θ
3153
Y λNi · e−λi
eNi θi · e−e i
i
=
Ni !
Ni !
i=1
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Amib®l a loglikelihood függvény:

l(.) = log(L(.)) =

3153
X

(Ni · θi − eθi − log(Ni !)) =

i=1

3153
X

(Ni · log λi − λi ) + const

i=1

Mivel ez a θ = log(λ) paramétervektorra felírt loglikelihood függvény csak az α-któl
függ, ezért elég csak az αj -re vonatkozóan maximalizálni.

∂l
∂αj

3153
X
∂l ∂θi
=
=
∂θi ∂αj
i=1

=
=

3153
X
i=1
3153
X

∂ log(λi )
∂l
=
∂ log(λi ) ∂αj
(Ni − λi )

i=1

∂ log(λi )
∂αj

Mivel azonban most nem a kanonikus link-függvényt választottuk link-függvénynek, ezért
a becslés is bonyolultabbá válik. Nekünk most log(λi ) = log(αf Pi,f + αo Pi,o ) ezért
3153

X
∂l
1 ∂λi
=
(Ni − λi )
∂αj
λi αj
i=1
Amib®l pedig a két egyenletet felírva:

∂l
∂αf

=

∂l
=
∂αo

3153
X
i=1
3153
X

Ni ·

1 ∂λi
∂λi
·
−
λi ∂αf
∂αf

Ni ·

1 ∂λi
∂λi
·
−
λi ∂αo ∂αo

i=1

majd λi = αf Pi,f + αo Pi,o behelyettesítve kapjuk:

∂l
∂αf

3153 
X
=
Ni ·

=

i=1
3153
X
i=1

(αf Pi,f

1
· Pi,f − Pi,f
+ αo Pi,o )


=

3153

X
Pi,f
Ni ·
−
Pi,f
αf Pi,f + αo Pi,o
i=1


3153 
X
∂l
1
=
Ni ·
· Pi,o − Pi,o =
∂αo
(α
P
+
α
P
)
f
i,f
o
i,o
i=1
=

3153
X
i=1

3153

X
Pi,o
Ni ·
−
Pi,o
αf Pi,f + αo Pi,o
i=1
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A likelihood egyenletek a γ =

jelölés mellett:

αo
αf

= 0:

3153
3153
X
1 X
Pi,f
·
=
Ni
Pi,f = Yf
αf i=1 Pi,f + γPi,o
i=1

∂l
= 0:
∂αo

3153
3153
X
1 X
Pi,o
·
Ni
=
Pi,o = Yo
αf i=1 Pi,f + γPi,o
i=1

∂l
∂αf

A kett® hányadosa már csak egy paramétert, a γ -t tartalmazza:
3153
X

Ni ·

i=1
3153
X

1
1+γ·

Ni ·

i=1

Legyen πi =

Pi,o
.
Pi,f

Pi,o
Pi,f

=

1
Pi,f
Pi,o

Yf
=Y
Yo

+γ

Ezzel:
3153
X
i=1
3153
X
i=1

Amib®l:

3153
X
i=1

Ni
1 + γπi

=Y

Ni · πi
1 + γπi

3153
X
Ni
Ni · πi
=Y ·
1 + γπi
1 + γπi
i=1

vagy
3153
X
i=1

Ni ·

1 − πi Y
=0
1 + πi γ

Mivel ennek analitikus megoldása során akadályokba ütközünk, megpróbáljuk közelítések segítségével keresni a megoldást. A megoldás megtalálásához az R program numerikus
közelítését használjuk (uniroot beépített függvény).
Így  a 7 fejezet 2.kód alapján  a γ = 5.09687 értéket kapjuk, ami azt jelentené, hogy
az id®sek  esetünkben 60 év felettiek  kockázata nagyjából 5-szörös a atalokéhoz képest.
Problémaként merülhet fel azonban, hogy az így mind a 3153 település beválasztásával
kapott γ mennyire stabil?
Hogy erre a kérdésre megpróbáljunk választ keresni, ismét kiszámítjuk a γ -t, de most
nem az összes település egyszerre történ® beválasztásával fogjuk ezt megkapni, hanem
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1000 elemszámú részmintát veszünk a 3153 település közül. Ezt 3000-szer megtesszük, és
minden részminta esetén kiszámítjuk az arra vonatkozó γ -t.
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Az így kapott γ értékeket [7 3.kód] az alábbi 3.2 ábrán láthatjuk.
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3.2. ábra. Az összes település közül 1000 db véletlenszer¶ kiválasztásával kapott részmintákhoz tartozó γ -k
Érdekes, hogy ebben az esetben, ahogy az ábrán is látszik, egy kétcsúcsú eloszlást
kapunk, az egyik csúcs 3.5-nél a másik 7 − 7.5-nél van. És bár az átlagos γ -ra 6 körüli
értéket kapunk, mégsem mondhatjuk, hogy célba értünk.
Felmerül az, hogy az adatainkban outlier-ek vannak, amiket felfedezve és kidobva
stabilabb γ -khoz juthatunk.
Az adatok elemzéséb®l a legszembet¶n®bb Budapest, ami egyetlen adatként jelenik
meg, sajnos sem kerületekre, de még csak nagyobb egységekre sem lett felbontva az adatgy¶jtés során. Els® próbálkozásként adódik tehát Budapest outlier-ként való detektálása.
Nézzük meg tehát, hogy a f®város kidobásával milyen eredményhez jutunk, ha a fentiekhez
hasonlóan 3000-szer veszünk 1000 elemszámú részmintát a megmaradó 3152 településb®l.
[7 4.kód] A 3.3 ábrán jól látszik, hogy az outlier azonosítása sikeresnek t¶nik, ugyanis,
ha kidobjuk Budapestet és újra 3000-szer futtatjuk a programot, az alsó csúcs elt¶nik,
gyakorlatilag 6-nál kisebb érték szinte nem is jön el®, egyértelm¶en mutatva, hogy csakis
a f®város okozta a kétcsúcsú eloszlást. Tehát a kor vidéken valóban 7-szeres kockázatot
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3.3. ábra. Budapestet kidobva az összes megmaradó település közül 1000 db véletlenszer¶
kiválasztásával kapott részmintákhoz tartozó γ -k
jelent. Azt nem mondhatjuk sajnos, hogy Budapesten csak 3.5 − 4-szeres a kockázat, mert
csak egyetlen adatunk van, és ez csak a többivel együtt tekintve ad ilyen értékeket. Minél
többet veszünk hozzá a vidékb®l, persze annál jobban n® is az arány egész 5-ig. Viszont
Budapestet kidobva az átlagos arány a 3000 futásból 7.073312.
Azt most már láthatjuk, hogy például a keringési rendszer megbetegedéseire vonatkozóan nagyjából 7-szer nagyobb "veszélynek" vannak kitéve az id®sek, mint a atalok.
Azonban fontos kérdés, hogy ez a "veszély" mégis mekkora? Vajon az id®sek illetve a atalok hányad része érintett? Erre kapunk választ a megfelel® αo és αf értékek kiszámításával,
ami a következ® módon történik.
Tudjuk, hogy:

∂l
∂αf

= 0:

3152
3152
X
1 X
Pi,f
·
Ni
=
Pi,f = Yf
αf i=1 Pi,f + γPi,o
i=1

Ezt az egyenletet αf -fel beszorozva és

P

P3152
αf =

i=1

i

Pi,f -vel osztva kapjuk:
P

i,f
Ni Pi,f +γP
i,o

P3152
i=1

Pi,f
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Tudjuk továbbá, hogy γ =

αo
,
αf

és ekkor:

αo = γ · αf
Láthatjuk most tehát, hogy a keringési rendszer megbetegedései a atal lakosság nagyjából 13, míg az id®s lakosság közel 90 százalékát érintik. [7 5.kód]
Maradjunk a fenti példánknál és nézzük továbbra is a keringési rendszer megbetegedéseit. Megmutattuk eddig, hogy az id®sek nagyjából hétszerese érintett, ha vizsgálódásainkat a f®város kivételével végeztük, majd kiszámoltuk azt is, hogy az érintettek száma
a atalok körében nagyjából 13 százalék, míg az id®sek körében majdnem 90 százalék.
Ez ijeszt®nek t¶nik az id®sekre nézve, a másik oldalról nézve természetesen pozitív a
atalokra vonatkozóan, de azt azért nem érdemes elfelejtenünk, hogy eddig atalnak számoltunk egy újszülött csecsem®t, egy 18 éves atalt éppúgy, mint egy a deníciónk alapján
már majdnem id®snek min®sül® 59 évest is. Holott nyilvánvalónak t¶nik, hogy egy id®sebb
atal kockázata lényegesen magasabb, mint egy atalabb atalé. A következ®kben tehát
az érdekel minket, hogy a atalok között hogyan oszlik meg a keringési rendszer megbetegedései által érintettek száma, ha ®ket is két csoportra osztjuk. Legyen most közöttük
az egyik csoport a 0 − 49 év közöttiek, míg a másik csoport az 50. életévüket betöltött,
de 60.-at még be nem töltöttek csoportja.
Sajnos a 3 csoportra együttesen alkalmazott glm nem ad értelmezhet® eredményt.
Több betegségtípus esetén is negatív súlyt kapunk valamelyik korcsoportra, máskor pedig

1-nél nagyobb együtthatója lesz valamelyik korcsoportnak. A probléma az, hogy a glm
alkalmazásakor nem írhatunk el® megszorító feltételeket az együtthatókra. Ezért azzal
a feltételezéssel élünk, hogy a két nagy csoportra meghatározott együtthatók helyesek,
és e feltétel mellett számoljuk a tovább bontott csoportokra a kockázati arányt. Kétféle
meggondolást használunk, egy heurisztikusat és egy feltételes likelihoodon alapulót. Ez
utóbbi likelihood becslést esetünkben nem találtuk meg az irodalomban, ezért magunk
számítottuk ki a feladatunkra vonatkozóan. Látni fogjuk, hogy a kétféle megközelítés
ugyanarra az egyenletre és így természetesen ugyanarra az eredményre vezet.
Heurisztikusan gondolkodva a tényleges betegszámot osztjuk el megfelel®en a csoportok között, majd az így kapott új betegszámot meggyelt adatként kezelve határozzuk
meg a két új csoport kockázati arányát. Ahhoz tehát, hogy a keresett kockázati arányt
meg tudjuk határozni, el®ször szükségünk van a atalok becsült betegszámára. Mivel:

Ni = αf · Pi,f + αo · Pi,o + becslésb®l adódó hiba
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ezért most betegszámunkat, ami a atal betegek becsült száma településenként úgy kapjuk, hogy vesszük αf -szer az adott településen él® atalok számát, és a hibát pedig az
adott betegségre kiszámolt α-k adta településenkénti kockázati arányt gyelembe véve
osztjuk két részre:

αo · Pi,o
αo Pi,o + αf · Pi,f
αf · Pi,f
(Ni − (αo · Pi,o + αf · Pi,f )) ·
αo Pi,o + αf · Pi,f

(Ni − (αo · Pi,o + αf · Pi,f )) ·

és ezt adjuk hozzá az id®s illetve a atal betegek eddigi, modellb®l becsült számához.
Így az id®s és atal betegek számára vonatkozó, már a hibával korrigált becsléseink a
következ®ek lesznek.
Az id®sek becsült betegszáma:

αo · Pi,o
=
αo · Pi,o + αf · Pi,f
αo · Pi,o
= αo · Pi,o + (Ni − αo · Pi,o − αf · Pi,f ) ·
=
αo · Pi,o + αf · Pi,f
αo · Pi,o
= Ni ·
αo · Pi,o + αf · Pi,f
αo · Pi,o + (Ni − (αo · Pi,o + αf · Pi,f )) ·

Illetve a atal betegek becsült betegszáma:

αf · Pi,f
=
αo · Pi,o + αf · Pi,f
αf · Pi,f
=
+ (Ni − αo · Pi,o − αf · Pi,f ) ·
αo · Pi,o + αf · Pi,f
αf · Pi,f
= Ni ·
αo · Pi,o + αf · Pi,f

αf · Pi,f + (Ni − (αo · Pi,o + αf · Pi,f )) ·
αf · Pi,f

Most, hogy már van becslésünk az id®s és a atal betegek számára vonatkozóan [7
6.kód], következhet a tényleges számítás. Az eljárás pontosan annak megfelel®, ahogy a
betegszámot kezdetben két csoportra  atalra és id®sre  osztottuk, csak most az új
betegszám a atal betegek száma és ezt fogjuk két csoportra osztani.
El®tte azonban nézzük meg más megközelítésb®l is, hogy tényleg helyes volt-e ez az
elgondolásunk. Most a három csoportra írjuk fel a likelihood függvényt és határozzuk meg
a atalok két csoportjának együtthatóját, de úgy hogy közben az id®sek együtthatóját
 a feltételes megközelítésnek megfelel®en - adottnak tekintjük az el®z®, atal  id®s
csoportbontás alapján. Tehát egy feltételes likelihood becslést határozunk meg, ahol a
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feltétel az, hogy az id®sek csoportjának együtthatóját ismerjük.
Most is az intenzitásból indulunk ki. Amikor atalra és id®sre osztottunk, az intenzitást
a következ®képpen kaptuk:

λi = αf Pi,f + αo Pi,o
Most a atalokat bontsuk ismét ketté, ekkor az intenzitás így alakul:

λi = αf1 Pi,f1 + αf2 Pi,f2 + αo Pi,o
A loglikelihood függvény:

l(.) = log(L(.)) =

3152
X

Ni ·log(αf1 Pi,f1 +αf2 Pi,f2 +αo Pi,o )−(αf1 Pi,f1 +αf2 Pi,f2 +αo Pi,o )+const

i=1

Az αf1 és αf2 szerinti parciális deriváltak pedig:
3152

X
Pi,f1
∂l
=
Ni ·
− Pi,f1
∂αf1
α
P
+
α
P
+
α
P
f
i,f
f
i,f
o
i,o
1
1
2
2
i=1
3152

X
Pi,f2
∂l
Ni ·
− Pi,f2
=
∂αf2
α
P
+
α
P
+
α
P
f
i,f
f
i,f
o
i,o
1
1
2
2
i=1
Most tekintsük ismét az intenzitást, és végezzük el a következ® átalakításokat:

λi = αf1 Pi,f1 + αf2 Pi,f2 + αo Pi,o =


αf1 Pi,f1 + αf2 Pi,f2
Pi,o =
= αf1 Pi,f1 + αf2 Pi,f2 + αo
αf1 Pi,f1 + αf2 Pi,f2


αf1 Pi,f1 + αf2 Pi,f2
= αf1 Pi,f1 + αf2 Pi,f2 + αo
Pi,o =
αf Pi,f




αo Pi,o
αo Pi,o
= αf1 · Pi,f1 1 +
+ αf2 Pi,f2 1 +
=
αf Pi,f
αf Pi,f


αo Pi,o
=
1+
· (αf1 Pi,f1 + αf2 Pi,f2 )
αf Pi,f
Ezt az el®z® egyenletrendszerbe behelyettesítve kapjuk:
3152
X
i=1
3152
X
i=1

3152

X
αf Pi,f
Pi,f1
Ni ·
·
=
Pi,f1
αo Pi,o + αf Pi,f αf1 Pi,f1 + αf2 Pi,f2
i=1
3152

X
αf Pi,f
Pi,f2
Ni ·
·
=
Pi,f2
αo Pi,o + αf Pi,f αf1 Pi,f1 + αf2 Pi,f2
i=1
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Az els® két tényez® szorzata pontosan egybeesik a heurisztikus meggondolás során
elosztott betegszám atalok csoportjába es® részével. Így innent®l a két eljárás teljesen
megegyez® módon m¶ködik, azonban a heurisztikus megközelítés abból a szempontból
problematikus, hogy az ott szerepl® hipotetikus betegszám nem egész, így a Poisson eloszlás feltételezése nem megalapozott. A feltételes likelihood számítása során ilyen probléma nem merül fel. A kapott feltételes likelihood egyenlet a közönséges likelihoodnál
ismertetettel teljesen megegyez® módon oldható meg.
Az új betegszám tehát ténylegesen az általunk becsült betegszám lesz, amit ahogy
ebb®l a levezetésb®l is látható, valóban az els® vágásunkkal teljesen megegyez® módon
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0−59 év közötti betegek száma/0−59 év közötti lakosok száma

tudunk tovább bontani. Hogy technikailag kivitelezhet® a további csoportbontás, még
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3.4. ábra. A betegszámarány függése az életkori adottságoktól
nem jelenti feltétlenül azt, hogy érdemes is megtenni. A kérdés most a következ®: tudni
tudunk, de van-e egyáltalán értelme még egyszer vágni? A szemléletesség kedvéért nézzük
meg egy pillanatra a 3.4. ábrát. [7-es 7.kód] Ha nem is olyan szembet¶n® a függés, mint
az els® vágás esetében, azért látszik most is, hogy ahogy n® az 50 − 59 év közöttiek aránya
a atal népesség körében, úgy valamiféle növekedés mutatkozik a teljes atal népességhez
viszonyított betegszám arányban is. A kérdés most is az, mennyivel emeli a kockázatot az
életkor ezt a populációt tekintve, illetve hányadrésze beteg a 0−49 és az 50−59 év közötti
népességnek. A vágást most nem a levezetett módon, az egyenlet gyökének kiszámításával,
majd az α-k kiszámolásával végezzük, hanem ehhez az R-be beépített glm függvényt
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használjuk [7 8.kód], így a következ®t kapjuk: a atalok között az 50 − 59 év közöttiek
kockázata a 0 − 49 közötti korosztályhoz képest közel 3-szoros (2.941834). És míg az 50 év
alatti korosztály csupán 10 százaléka (0.09536169), addig az 50 és 60 év közötti korosztály
majdnem harmada (0.28053829) érintett a keringési rendszer megbetegedéseiben.
ÉLETKOR

MEGBETEGEDÉSBEN ÉRINTETTEK ARÁNYA

0-49

0.09536169

50-59

0.28053829

60+

0.89972810
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3.2. A csont-izomrendszer és köt®szövet betegségeinek
életkori kockázata
Nézzük meg most ugyanezt a csont-izomrendszer és köt®szövet betegségeire. A határt az összehasonlítás kedvéért - most is 60 évnél húzzuk meg. Most azonban a megfelel® αf , αo
értékek és γ -k kiszámítását nem a fent levezetett módon végezzük, hanem felhasználva
hozzá az R programcsomagba épített glm függvényt. [7 9.kód] Ez alapján a γ értékére

2.013827 kapunk, ami azt jelenti, hogy a teljes népességet sz¶rés nélkül vizsgálva az id®sek
kockázata nagyjából kétszeres a atalokéhoz képest, az együtthatókból pedig látjuk az

α-kat is. αf = 0.175458 és αo = 0.353342, tehát ez a betegség becsléseink szerint a
60 év alattiak közel 18 százalékát, az ennél id®sebeknek pedig nagyjából 35 százalékát
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érinti. Itt is felmerül azonban a kérdés, hogy mennyire stabil ez az eredmény? Most is
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3.5. ábra. Az összes település közül 1000 db véletlenszer¶ kiválasztásával kapott részmintákhoz tartozó γ -k
a 3153 település közül 3000-szer 1000 elemszámú részmintát veszünk, és minden minta
esetén kiszámítjuk az arra vonatkozó γ -t. Az így kapott γ értékeket a 3.5 ábrán láthatjuk.
[7 10.kód] Ebben az esetben, ahogy az ábrán is látjuk, szintén egy kétcsúcsú eloszlást
kapunk. Ismét érdemes tehát arra gondolnunk, hogy az adatainkban outlier-ek vannak,
amiket felfedezve és kidobva stabilabb γ -khoz juthatunk.
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Mivel a keringési rendszer megbetegedéseinél már sikerült azonosítanunk egy outliert,
Budapestet, ezért nézzük meg itt is, hogy a f®város kidobásával milyen eredményhez
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jutunk. [7 11.kód] Az eredményt a 3.6 ábrán látjuk. Az alsó csúcs most is elt¶nik, mutatva,
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3.6. ábra. Budapestet kidobva az összes megmaradó település közül 1000 db véletlenszer¶
kiválasztásával kapott részmintákhoz tartozó γ -k
hogy itt is a f®város okozta a kétcsúcsú eloszlást. Tehát a kor vidéken valóban kb. 2.6szoros kockázatot jelent. Budapestet kidobva ugyanis az átlagos arány a 3000 futásból

2.609022. Az αf = 0.16 körüli, míg az αo = 0.42 értéket kapunk. Ez alapján most a atalok
nagyjából 16 (0.1594464), míg az id®sek 42 (0.415999) százaléka érintett. Majd a atalok
betegek becsült betegszámának meghatározása után, a atal betegeket itt is két részre
vágjuk, így azt kapjuk, hogy az 50 − 59 év közöttiek kockázata a náluk atalabbakhoz
képest 3, 5-szeres (3.526367), és míg az 50 − 59 évesek 39 (0.3923427) százaléka, addig
a náluk atalabbak mindössze 11 (0.1112597) százaléka érintett a csont-izomrendszer és
köt®szövet betegségeiben. [7 10.kód]
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3.3. Az emészt®rendszer betegségeinek életkori kockázata
Nézzük meg most ugyanezt az emészt®rendszer betegségeire. A határt most is 60
évnél húzzuk meg. Ez alapján a gamma értékére 1.625328 kapunk, ami azt jelenti, hogy
a teljes népességet sz¶rés nélkül vizsgálva az id®sek kockázata nagyjából másfélszeres a
atalokéhoz képest, az együtthatókból pedig látjuk, hogy ez a betegség a 60 év alattiak
közel 17 (0.1658408) százalékát, az ennél id®sebeknek pedig nagyjából 27 (0.2695457)
százalékát érinti. Itt is ugyanúgy, mint az el®z® esetekben felmerül a kérdés, hogy mennyire
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3.7. ábra. Az összes település közül 1000 db véletlenszer¶ kiválasztásával kapott részmintákhoz tartozó γ -k
Most is a 3153 település közül 3000-szer 1000 elemszámú részmintát veszünk, és minden
részminta esetén kiszámítjuk az arra vonatkozó γ -t. Az így kapott γ értékeket a 3.7 ábrán
láthatjuk. Most is egy kétcsúcsú eloszlást kapunk. Nézzük most is f®város kidobásával
milyen eredményhez jutunk, ha a fentiekhez hasonlóan 3000-szer veszünk 1000 elemszámú
részmintát a megmaradó 3152 településb®l.
Ahogy a 3.8 ábrán látjuk az alsó csúcs most is elt¶nik, egyértelm¶en mutatva, hogy
itt is a f®város okozta a kétcsúcsú eloszlást. Tehát a kor vidéken valóban nagyjából 2-
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3.8. ábra. Budapestet kidobva az összes megmaradó település közül 1000 db véletlenszer¶
kiválasztásával kapott részmintákhoz tartozó γ -k
szeres kockázatot jelent az emészt®rendszer betegségeiben. Budapestet kidobva ugyanis
az átlagos arány a 3000 futásból 1.976491. És a atalok nagyjából 16 (0.155924), míg az
id®sek 31 (0.3081823) százaléka érintett az emészt®rendszer megbetegedéseiben.
Majd a atal betegek becsült betegszámának meghatározása után, a atal betegeket
itt is két részre vágjuk, így azt kapjuk, hogy az 50−59 év közöttiek kockázata a náluk atalabbakhoz képest 2, 5-szeres (2.524737), és míg az 50−59 évesek 31 (0.3123195) százaléka,
addig a náluk atalabbak mindössze 12 (0.1237038) százaléka érintett az emészt®rendszer
betegségeiben. [7 11.kód]
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3.4. A felírt modell pontosítása
Az 2. fejezet végén felállított modellünk a következ® volt:

log(λi ) = log(Pi ) +

r
X

βj xi,j

j=0

ahol, a Pi lakosságszámot log(P i)-ként építettük bele a modellünkbe, mivel azt feltételeztük, hogy a betegszám a lakosságszámmal arányos várható érték¶, így a lakosságszám
egy olyan magyarázó változó, a kockázatnak való kitettség egy olyan mér®száma, aminek
hatását ismerjük, együtthatóját így nem kell becsülni. És ezt a magyarázó változót hívtuk
oset-nek.
A 3. fejezetben azonban felmerült a kérdés, hogy valóban arányos-e a betegszám a
lakosságszámmal? A feltételezett lineáris függés köztük elég er®s-e? Tudunk-e esetleg olyan
kitettségi mér®számot mondani, amit a modellünkbe illesztve oset-ként ez a lineáris
függés er®sebb lesz?
Az ötletünk pedig a következ® volt: számoljuk ki, mi az életkor hatása az egyes megbetegedésekre. Ezt megtettük, és ennek eredményeit a 3. fejezet 3.1.,3.2. és 3.3. táblázatában láthatjuk. Most az adott településre vonatkozó életkori adottságok adta kockázatnak
megfelel®en súlyozzuk a lakosságszámot. Ett®l azt reméljük, hogy az így kapott számot
használva a kitettség mér®számaként a lineáris függés er®sebb, valódibb fennállását kapjuk. Ezáltal ennek a számnak az oset-ként való használata célravezet®bb lehet. Így a
következ® modellhez jutunk:

log(λi ) = log(αf1 · Pi,f1 + αf2 · Pi,f2 + αo · Pi,o ) +

r
X

βj xi,j

j=0

ahol αf1 , αf2 , αo a megbetegedésben érintettek aránya a megfelel® életkori intervallumokban a vizsgált betegségre vonatkozóan, Pi,f1 , Pi,f2 , Pi,o pedig az i. település adott
életkori intervallumba es® lakóinak száma. Látjuk tehát, hogy az α-k itt most nem becsülend® paraméterként, hanem ismert értékként vannak jelen, a becsülend® paraméterek
csak a β -k lesznek.

4. fejezet

További kockázati faktorok vizsgálata

A 4. fejezetben a magyarázó változók szelekciójának és az Akaike-féle információs kritérium bemutatásában a [9] szakdolgozatra és a [12] forrásra támaszkodtunk. A dolgozat
számítási eredményeit felhasználó valószín¶ség térképek [6] elkészítésében Ashish Kumar
doktorandusz hallgató nyújtott nagy segítséget, melyet ezúttal is köszönök.

4.1. Magyarázó változók szelekciója
A regresszió során felmerül® egyik nagyon fontos kérdés, hogy hogyan érdemes kiválasztani a magyarázó változóinkat. Különböz® problémák merülhetnek fel: nem biztos,
hogy kevés magyarázó változót beválasztva elégséges lesz a magyarázóer®, túl sok beválasztásakor pedig könnyen el®fordul, hogy a változók egymással er®sen korrelálnak, a
modell túlillesztett lesz. Ez azt jelenti, hogy a meggyeléseinkre ugyan jól fog illeszkedni,
de az el®rejelzésben rosszul fog teljesíteni. Nyilván a túl sok változó beválasztásának másik
problémája, hogy a modell általuk bonyolultabbá, a számítások "költségesebbé" válhatnak. Érdemes tehát megnézni, hogy melyek azok a változók, amelyek kihagyásával nem
csökken jelent®sen a magyarázó er® - ezeket ugyanis nem feltétlenül érdemes belevenni
a modellbe. Valamint szem el®tt tartani azt, hogy a változó kiválasztás akkor jó, ha a
beválasztott változóink egymással gyengén, viszont a válaszváltozóval er®sen korrelálnak.
Ha a feladatunkban adott magyarázóváltozókat tekintjük, akkor fontos megemlíteni,
hogy józan ész alapján is végiggondolható sokszor, mik azok a magyarázóváltozók, melyeket adott esetben egyáltalán nem érdemes bevenni a modellünkbe, mert nem rendelkeznek
elég magyarázóer®vel, így beválasztásuk többet árt, mint használ. Igen kicsi a valószín¶sége például, hogy az emészt®rendszer megbetegedéseiben érintettek várható betegszámára
34
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jelent®s hatást gyakorolna az, hogy van-e az adott településen okmányiroda, vagy éppen
t¶zoltóság. Persze ezekben az esetekben ez egyéb változószelekciós módszerek használatával is egyb®l látható, hogy ezen magyarázó változók hatása nem szignikáns. Ennél
jelent®sebb hatást feltételezünk viszont a fent említett betegség betegszámára vonatkozóan az ivóvíz min®ségének, így az ennek összetételére vonatkozó magyarázó változóinkat
érdemesnek találjuk bevenni a modellbe.
Szintén rövid el®zetes meggondolás után világos lehet sokszor az is, hogy vannak olyan
változók, melyek külön-külön szignikáns hatással bírnak, de együttes beválasztásuk már
nem vezet jóra, mert nagyon er®s köztük a kollinearitás. Tekintsük például a keringési
rendszer megbetegedéseit. Minimális orvosi háttértudás felhasználásával élünk azzal a feltételezéssel, hogy mivel a keringési rendszer megbetegedéseiben fontos kockázati faktor
a stressz, ezért azokat a magyarázó változókat, amik a stresszt vagy annak hiányát is
magyarázhatják, érdemes lehet beválasztani a modellbe. Feltételezzük, hogy akik jobban
keresnek, nem küzdenek megélhetési problémákkal, ®k nyugodtabban élnek, ezért az, hogy
mennyi pénzb®l kell gazdálkodni az embernek, fontos stressz-faktor lehet. Ilyen magyarázó változóink lehetnek például: az összes belföldi jövedelem, illetve az összes adó. Bár
mindkett® magyarázóereje lehet szignikáns, együttes beválasztásuk mégsem t¶nik érdemesnek, mert feltételezhet® köztük a kollineáris hatás: hiszen, ahol több a kereset, ott több
a bezetett adó is. Egy mondatban összefoglalva a célunk tehát nem más: a modellünk
legyen minél egyszer¶bb, olcsóbb, miközben magyarázó ereje és el®rejelzési képessége is
legyen a lehet® legjobb. Hogy melyik ez alapján a legjobb modell, ennek eldöntésére nincs
tökéletes és kizárólagos módszerünk. Több megközelítés és lehet®ség áll a rendelkezésünkre, mikor modellek jóságát szeretnénk mérni, illetve különböz® alternatív modellek közül
akarjuk a "jobbat" kiválasztani. Egy ilyen modellek közötti választást segít® kritérium
például, amit mi is használni fogunk a Akaike-féle információs kritérium:

4.2. Az Akaike-féle információs kritérium

AIC(p) = −2ˆlp + 2|p|
ahol p a modellbe beválasztott paraméterek számát jelöli, l pedig a loglikelihood függvény maximalizált értéke lesz. Minél nagyobb lesz az l érték, annál jobban fog illeszkedni
a modellünk, azonban, mivel az l értéke a beválasztott magyarázó változók számával n®,
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ezért így egyre bonyolultabbá és költségesebbé is válik ezáltal. Bizonyos mértékig örülünk
a jobb illeszkedésnek, de láttuk, hogy a túl sok paraméter beválasztása mégsem biztos,
hogy a legjobb modellhez vezet. Ezért a modelleket a beválasztott paraméterek számával
arányosan fogjuk büntetni, nyilván a több paraméterrel rendelkez® modellt, nagyobb mértékben. Ezt követ®en azt a modellt fogjuk el®nyben részesíteni, amihez tartozó AIC érték
kisebb. Az AIC segítségével tehát összehasonlíthatunk különböz® magyarázó változók beválasztásával felállított modelleket is. Azonban azt fontos megjegyeznünk, hogy az AIC
nem általános, abszolút "jóságmérésre", hanem inkább csak a modellek közötti választásra
alkalmas. Két modell összehasonlítása esetén a kisebb AIC-kal rendelkez® és így gy®ztesként kikerül® sem biztos, hogy jól illeszkedik az adatainkra, csupán azt mondhatjuk, hogy
a másiknál legalábbis ebben az információelméleti értelemben jobban.
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4.3. Változószelekció a gyakorlatban
4.3.1. A keringési rendszerre

Tekintsük el®ször a keringési rendszer megbetegedéseit és keressük azokat a magyarázóváltozókat, amik hatással lehetnek ennek betegszámára. A modellünk most a megfelel®
táblázat alapján:
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log(λi ) = log(0.09536169 · Pi,f1 + 0.28053829 · Pi,f2 + 0.89972810 · Pi,o ) +

r
X

βj xi,j

j=0

El®ször megvizsgáljuk azt a modellt, ami csak az oset-et tartalmazza, egyéb magyarázóváltozók nélkül. Erre az AIC = 39920 értéket kapjuk. Itt érdemes egy gondolat
erejéig visszatérni az els®dlegesen felállított, még pontosítás nélküli modellünkre, melyben
az oset még a település népességszáma volt mindenféle súlyozás nélkül. Az erre kapott

AIC = 61240. Láthatjuk tehát, hogy az oset változtatásával lényegesen sikerült javítani
a modellünkön. Az életkori hatás magyarázó ereje jelent®snek t¶nik, hogy ezen túlme-

4.1. ábra.
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n®en is érdemes folytatni a vizsgálatainkat, arra megint egy szemléletes "bizonyítékot"
szeretnénk mutatni. Az 4.1 ábrán a színek sötétedése a növekv® hibavalószín¶ségeket mutatja, amennyiben a betegszámot pusztán az életkori hatás gyelembevételével becsült
betegszámmal szeretnénk meghatározni. Hiba alatt most itt azt értjük, hogy egy nagyon
kevéssé valószín¶ meggyelést látunk ebben az esetben az adott településen. Minél sötétebb színt látunk a térképen, annál kevésbé valószín¶ tehát, hogy pusztán az életkori
hatás magyarázó ereje elégséges a betegszám minél pontosabb becsléséhez.
Mindenképpen érdemes tehát megnéznünk, hogy a további magyarázóváltozók beválasztásával egy jobb közelítését kapjuk-e a meggyelt betegszámnak? Sikerül-e a csupán
csak az oset-et tartalmazó modell AIC = 39920 értékén javítanunk?
A magyarázóváltozóink közül az els® kett® az összes belföldi jövedelem, illetve a válások számának vizsgálata arra a sejtésre keresi a választ, hogy a anyagi illetve érzelmi
bizonytalanság/biztonság hatással van-e a keringési rendszer megbetegedéseire. A további
három magyarázó változónkkal pedig az ivóvíz összetételének a hatását vizsgáljuk. Az így
felálló modelleket, és a kapott AIC értékeket az alábbi táblázatban láthatjuk: [7 12.kód]
Modellek

1.

2.

3.

4.

5.

Összes belföldi jövedelem

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Válások száma
Ammónium - Mért átlag
Nitrit - Maximum
Nitrát - Mért átlag
AIC

X
38140

37640

37600

37560

37287

Látjuk, hogy az egyes magyarázó változók beválasztásával az AIC értéke javul. Nézzük
most az 5. modellt, melyben már mind az öt magyarázóváltozónk szerepel. Minden magyarázóváltozónk hatása szignikáns. Érdekes, hogy míg a belföldi jövedelem, a válások
száma, az ammónium és a nitrit ivóvízben lév® koncentrációja a "várt" hatást eredményezi: a belföldi jövedelem növekedése a betegszám várható értékének csökkenését, addig
a másik három felsorolt magyarázó változó növekedése éppen ennek fordítottját, tehát
a várható betegszám növekedését eredményezi, addig a nitrát ivóvízben való mennyisége
pont a várttal ellentétes hatást gyakorol a várható betegszámra: a vízben lév® mennyiség
növekedése az intenzitás csökkenését eredményezi. Érdekes kitérni erre a meggyelésre.
Vajon a nitrát önmagában jótékony hatással bírna a keringési rendszer megbetegedéseire?
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Vagy esetleg pusztán a magyarázó változók közötti még fel nem tárt kapcsolatból adódó
"véletlen" eredmény ez?
Hogy a három magyarázóváltozó közötti eddig általunk még nem vizsgált kapcsolatról, ha nem is biológiai mélységben, de legalább a matematikai következtetéshez elégséges
információt szerezzünk, próbáljuk meg kicsit megérteni, hogy pontosan milyen kapcsolatban is állhatnak ®k egymással, illetve az emberi szervezettel. Az alábbi ábra a nitrogén
körforgását mutatja:

4.2. ábra. Biológiai nitrogénciklus, [1]

A nitrogénciklus els® lépéseként az elemi nitrogén él® szervezetekben xálódik, majd a N tartalmú szerves anyagok bomlásából ammónia keletkezik. Az él®vizekbe került szennyvízb®l, vagy növényi/állati bomlástermékekb®l származó ammónia oxigén jelenlétében nitritté és nitráttá oxidálódik... [1]
Az ammónia nagy koncentrációja tehát a vízben a friss fert®zöttségre utal [11], mert
id®vel ez az ammónia nitritté majd nitráttá alakul [1]. A nitrát magasabb koncentrációban való jelenléte esetlegesen utalhat tehát arra, hogy a fenti folyamat már végbement,
ezért a nitrát koncentráció magasabb, cserébe az ammónia és a nitrit mennyisége a vízben viszonylag alacsony, a frissen szennyezett ivóvízhez képest. Ekkor a nitrát "jótékony"
hatása tehát nem feltétlenül a saját érdeme, hanem magasabb koncentrációja magában
hordozza a nála két önmagában veszélyesebbnek tartott vegyület alacsonyabb koncentrációját. Érdemes megnéznünk az ammónia és a nitrát mint a folyamat két különböz®
végpontján álló vegyület  közötti korrelációt. Ha ezt megtesszük, rögtön láthatjuk, hogy
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a két változó között ténylegesen negatív korreláció van (r=-0.153348), és ugyan ez nem túl
er®s, de mégis matematikailag is alátámasztja azt a feltételezésünket, hogy a két anyag
vízben lév® koncentrációja nem együtt fog növekedni. Ez alapján a fenti biológiai okfejtés
akár magyarázatul is szolgálhat a felvetett kérdésre. Érdekes lehet még azonban tovább
menni. Ha nem a nitrát magasabb koncentrációjának közvetett  ammónia és nitrit alacsonyabb koncentrációját is esetlegesen magában hordozó  hatásának akarjuk feltétlenül
tulajdonítani a várható betegszámra gyakorolt kedvez® hatását, akkor mi állhat még emögött? Most miel®tt biológiai magyarázattal próbálnánk szolgálni, nézzük meg egy lineáris
modell segítségével, hogy a nitrát mekkora részét tudjuk el®állítani az ammóniából és a
nitritból, és ezt hagyjuk el. Csak a lineáris modell reziduálisát tartjuk meg tehát, amit
az ammónia meg a nitrit nem magyaráz. Most ez lesz a nitrát helyére kerül® magyarázó
változónk. Érdekes, hogy így is negatív együtthatót kapunk, ami tehát arra enged következtetni, hogy a nitrátnak önmagától is van valami közvetlen betegszám csökkent® hatása
a keringési rendszer megbetegedéseire vonatkozóan. [7 13.kód]
Ugyan nem rendelkezünk kell® ismeretekkel a témában, de laikusként érdekes összefüggésnek véljük ezzel kapcsolatban, hogy az orvostudományban éppen többek között nitrát
típusú értágítókat használnak a szív-és érrendszeri megbetegedésekben a szívm¶ködés hatásfokának javítására. [3]
Hogy van-e összefüggés a nitrát ezen orvosi célú felhasználása és aközött, hogy az
ivóvízben lév® nitrát magasabb koncentrációja a keringési rendszer megbetegedéseiben
szenved®k várható betegszámának csökkenését segíti, erre a megfelel® szakmai ismeretek
hiányában nem próbálunk választ keresni. Nem is els®dleges feladatunk az orvosi összefüggések feltárása, de a továbbgondolás céljára érdemesnek tartjuk megemlíteni ezt az
esetleges közvetlen hatást.
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4.3.2. Az emészt®rendszerre

Az emészt®rendszerre az alábbi táblázat segítségével írjuk fel a pontosított modellünket:
ÉLETKOR

MEGBETEGEDÉSBEN ÉRINTETTEK ARÁNYA

0-49

0.1237038

50-59

0.3123195

60+

0.3081823

Ami ekkor így néz ki:

log(λi ) = log(0.1237038 · Pi,f1 + 0.3123195 · Pi,f2 + 0.3081823 · Pi,o ) +

r
X

βj xi,j

j=0

Az els®dlegesen felállított, még nem pontosított modellünkben,ha nincsenek további
magyarázó változóink, az AIC = 60430 értéket kapjuk. A már pontosított, de még mindig
csak az oset-et tartalmazó modellünk esetében ez az érték most: 58270. Látjuk, hogy a
modell pontosítása, azaz az oset módosítása most is javulást eredményez, ám ez a javulás a keringési rendszer megbetegedései esetében meggyelthez képest mindenképpen
gyengébb. Nézzük meg most is a hibavalószín¶ségek térképét:

4.3. ábra.
Látjuk most is, hogy pusztán az életkor magyarázó ereje kevés. A sötétebb területeken
nagy a hiba valószín¶sége, ha csupán az életkori hatás gyelembevételével határozzuk
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meg a várható betegszámot. Meg kell tehát mindenképpen vizsgálnunk további kockázati
hatásokat is, amik magyarázó ereje várhatóan nem lesz elhanyagolható. Az emészt®rendszer esetében is az el®z®ekben használt, már ismert magyarázó változók beválasztásával
állítunk fel modelleket, melyeket és a hozzájuk tartozó AIC értékeket az alábbi táblázat
tartalmazza: [7 12.kód]
Modellek

1.

2.

3.

4.

5.

Összes belföldi jövedelem

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Válások száma
Ammónium - Mért átlag
Nitrit - Maximum
Nitrát - Mért átlag
AIC

X
56930

56730

56630

56570

56304

Látszik, hogy minden magyarázó változó hozzáadása javít a modellen, és az AIC értéke
alapján legjobbnak bizonyuló 5. modellt tekintve minden magyarázó változó hatása szignikáns is. Érdekes, hogy itt is éppen a keringési rendszer esetében kapott eredménnyel
megegyez®en: a belföldi jövedelem és a nitrát koncentráció növekedése csökkenti, míg az
ammónia, nitrit koncentrációjának illetve a válások számának a növekedése pedig növeli
az intenzitást.
Megint érdekes kérdés, hogy vajon minek tulajdonítható a nitrát ezen hatása. A keringési rendszer esetében már megemlített az ammóniával és a nitrittel való kapcsolatból
adódó közvetett hatás felmerül itt is, mint lehetséges ok. Valamint egyéb biológiai magyarázat is elképzelhet® mögötte, de erre most nem térünk ki külön. A szakmabelieknek
átgondolásra érdemes lehet, illetve esetleges feltételezések alátámasztásául vagy éppen
cáfolatául is segítségként szolgálhat ennek részletesebb tanulmányozása.

43
4.3.3. A csont-izomrendszer és köt®szövetre

Most a megfelel® táblázatunk, aminek segítségével a modellt felírjuk:
ÉLETKOR

MEGBETEGEDÉSBEN ÉRINTETTEK ARÁNYA

0-49

0.1112597

50-59

0.3923427

60+

0.4164734

És ez alapján a megfelel® modell:

log(λi ) = log(0.1112597 · Pi,f1 + 0.3923427 · Pi,f2 + 0.4164734 · Pi,o ) +

r
X

βj xi,j

j=0

Az els®dlegesen felállított és még nem pontosított modellünkben, amennyiben nincsenek még egyéb magyarázó változóink az AIC értékére 61290-t kapunk. Ezt a modell pontosításával, azaz az oset megváltoztatásával 56120-ra tudjuk javítani. A javulás ugyan a
keringési rendszerhez viszonyítva nem annyira látványos, de nem elhanyagolható. Nézzük
a csont-izomrendszerre is a hibavalószín¶ségek térképét:

4.4. ábra.
Elég sok területen látunk sötétebb "foltokat", amib®l következik a már a keringési
rendszernél is megállapított tény, hogy az életkorral önmagában csak nagy hibavalószín¶ség mellett tudjuk becsülni a betegszámot. Fontosak tehát az egyéb magyarázó változóink
hatásának meghatározása is a pontosabb becslés érdekében. A magyarázó változóink az
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el®z®ekhez való összehasonlíthatóság végett ismét az összes belföldi jövedelem, a válások
száma, az ammónium mért átlaga, a nitrit maximuma, valamint a nitrát mért átlaga
lesznek. A bel®lük felállított modelleket és a kapott AIC értékeket az alábbi táblázatban
foglaljuk össze: [7 12.kód]
Modellek

1.

2.

3.

4.

5.

Összes belföldi jövedelem

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Válások száma
Ammónium - Mért átlag
Nitrit - Maximum
Nitrát - Mért átlag
AIC

X
54607

53901

53900

53901

53739

Látjuk, hogy most a 3. modell esetében az AIC értéke mindössze eggyel javul, valamint
az R által adott outputból is azt látjuk, hogy az újabb magyarázó változó, az ammónium
hatása nem lesz szignikáns. Nézzük meg, hogy mit kapunk a 4. modellben. Most a nitritet, mint magyarázóváltozót vesszük be még a modellünkbe. Ám ebben az esetben is azt
kapjuk, hogy az újonnan hozzávett változó hatása nem szignikáns, és az AIC értéken is
mutatja, hogy a modell általa nem javult. A nitrát 5.-nek való beválasztása esetén sikerül
javítani a modellen, javul az AIC értéke és ® az output szerint is szignikáns hatással
fog bírni. Azokat a magyarázóváltozókat, amiknél az AIC értéke lényegében nem javult,
illetve nem érték el a meghatározott szignikancia szintet nem érdemes bevenni a modellbe. Érdekes lehet azonban külön-külön is megvizsgálni a hatásukat, illetve további egyéb
magyarázóváltozókat, amikt®l várható, hogy a csont-izomrendszer és köt®szövet betegségeinek várható betegszámára hatással lehetnek. Ehhez azonban további adatgy¶jtésre
lenne szükség amit ezen dolgozat keretein belül nem teszünk meg, de kés®bbi esetleges
további vizsgálatok tárgya lehet  , ugyanis az általunk vizsgált magyarázóváltozók között
ilyet nem találtunk.

5. fejezet

A modell további javítása iteratív
eljárással

Ha felidézzük a 2. fejezet végét, akkor emlékezhetünk még, hogy a modell els®dleges
felállításakor az osetünk a település népességszáma volt:

λi = Pi · exp

r
X

βj xi,j

j=0

majd az életkori kockázatok kiszámítása után a települések népességszámát ezen kiszámított kockázatok segítségével súlyoztuk, és így egy a település lakosságszámát, valamint az
életkori kockázatokat is magában foglaló új oset-et kaptunk, amivel sikerült javítanunk
az els®dlegesen felállított modellünkön:

λi = (αf1 · Pi,f1 + αf2 · Pi,f2 + αo · Pi,o ) · exp

r
X

βj xi,j

j=0

azaz, ezzel ekvivalens módon felírható:

log(λi ) = log(αf1 · Pi,f1 + αf2 · Pi,f2 + αo · Pi,o ) +

r
X

βj xi,j

j=0

Úgy t¶nt, hogy az oset megváltoztatásával kapott pontosított modell választása jobb
döntés. Ezért ezt a modellt használtuk a további magyarázó változók hatásának vizsgálatakor is.
Azonban ennek kapcsán van egy fontos kérdés még, amire érdemes kitérnünk: amikor az
életkorral súlyozott oset-et választjuk, azzal implicit feltételezzük, hogy a többi kockázati
tényez® hatása független az életkortól. Tehát úgy fogjuk fel, mintha az életkori kockázat
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teljesen függetlenül hatna más kockázatoktól. Ez a feltevés azonban valószín¶leg nincs
teljesen így, ezért a most következ®kben ezt próbáljuk majd korrigálni. Egy id®s és gazdag
lehet mégis csak másként járul hozzá a várható betegszámhoz, mint egy szegény és atal.
Ilyen kereszt jelleg¶ összefüggések is lehetnek, amit mi eddig nem vettünk gyelembe. Most
ezt a hatást próbáljuk gyelembe venni, ami a következ® meggondolás szerint történik.
(A vizsgálatot most csak a keringési rendszer megbetegedéseire tesszük meg.)
Tekintsük a következ®képpen felállított modellt:

log(λi ) = log(αf · Pi,f + αo · Pi,o ) +

r
X

βj xi,j

j=0

Ennek predikciója már tartalmazza az oset, és benne az életkor, valamint mind az öt
magyarázó változó hatását. A most felálló modellünkben ezért a predikció értékéb®l az
oset-et kivonjuk:

log(λi ) − log(αf · Pi,f + αo · Pi,o )
amivel a

Pr

j=0

βj xi,j értéket kapjuk. Tekintsük most a következ® modellünkben ennek

exponenciálisát ismert szorzótényez®ként, és legyen:

λ0i

=

(αf0 Pi,f

+

αo0 Pi,o )

· exp

r
X

βj xi,j

j=0

jelöljük: wi = exp

Pr

j=0

βj xi,j . Tehát:
λ0i = (αf0 Pi,f + αo0 Pi,o ) · wi

A likelihood függvény:

L(.) =

3152
Y
i=1

0

i
· e−λi
λ0N
i
Ni !

A loglikelihood függvény:

l(.) =

3152
X
(Ni · log λ0i − λ0i ) + const
i=1

Az

αf0

és

αo0

szerinti parciális deriváltak:

∂l
∂αf0

=

∂l
=
∂αo0

3152
X

Ni ·

1 ∂λ0i
∂λ0i
·
−
λ0i ∂αf0
∂αf0

Ni ·

1 ∂λ0i
∂λ0i
·
−
λ0i ∂αo0
∂αo0

i=1
3152
X
i=1
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majd λ0i = (αf0 Pi,f + αo0 Pi,o ) · wi behelyettesítve kapjuk:

∂l
∂αf0

=
=

3152
X
i=1
3152
X
i=1

Ni ·

1
· wi · Pi,f − wi · Pi,f =
+ αo0 Pi,o ) · wi

(αf0 Pi,f

3152

X
Pi,f
Ni · 0
−
wi · Pi,f
αf Pi,f + αo0 Pi,o
i=1

3152
X
∂l
1
· wi · Pi,o − wi · Pi,o =
=
Ni · 0
0
∂αo
(αf Pi,f + αo0 Pi,o ) · wi
i=1

=

3152
X
i=1

γ0 =

α0o
α0f

3152

X
Pi,o
−
wi · Pi,o
Ni · 0
αf Pi,f + αo0 Pi,o
i=1

jelölés mellett:

= 0:

3152
3152
X
1 X
Pi,f
·
N
=
wi · Pi,f = Yf0
i
αf0 i=1 Pi,f + γ 0 Pi,o
i=1

∂l
= 0:
∂αo0

3152
3152
X
1 X
Pi,o
=
wi · Pi,o = Yo0
·
N
i
0
0
αf i=1 Pi,f + γ Pi,o
i=1

∂l
∂αf0

A kett® hányadosa már csak egy paramétert, γ 0 -t tartalmazza:
3152
X

Ni ·

i=1
3152
X

1
1 + γ0 ·

Ni ·

i=1

Legyen πi =

Pi,o
.
Pi,f

Pi,o
Pi,f

1
Pi,f
Pi,o

Yf0
=Y0
Yo0

+ γ0

Ezzel:
3152
X
i=1

Ni
1 + γ 0 πi

3152
X
Ni · πi
1 + γ 0 πi
i=1

Amib®l:

=

3152
X
i=1

=Y0

3152

X Ni · πi
Ni
0
=
Y
·
1 + γ 0 πi
1 + γ 0 πi
i=1
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vagy
3152
X

Ni ·

i=1

1 − πi Y 0
=0
1 + πi γ 0

A megoldás megtalálásához az R program numerikus közelítését használjuk. A korábban outlier-ként azonosított Budapestet kihagyjuk, és a számításainkat a maradék 3152
település adataival végezzük.
Így a γ 0 = 7.602074  7 14.kód  értéket kapjuk, ami azt jelenti, hogy az egyéb
magyarázó változók hatását is gyelembe véve az id®sek  esetünkben 60 év felettiek 
kockázata nagyjából 7, 6-szoros a atalokéhoz képest.
Ismét kérdés, hogy az egyéb hatásokat is gyelembe véve az id®sek illetve a atalok
hányad része érintett? Erre kapunk választ a megfelel® αo0 és αf0 értékek kiszámításával,
ami a következ® módon történik.
Tudjuk, hogy:

∂l
∂αf0

3152
3152
X
Pi,f
1 X
·
Ni
=
wi · Pi,f = Yf0
αf0 i=1 Pi,f + γ 0 Pi,o
i=1

= 0:

Ezt az egyenletet αf0 -fel beszorozva és

P

i

wi · Pi,f -vel osztva kapjuk:

Pi,f
i=1 Ni Pi,f +γ 0 Pi,o
P3152
i=1 wi · Pi,f

P3152
αf0 =
Tudjuk továbbá, hogy γ 0 =

α0o
,
α0f

és ekkor:

αo0 = γ 0 · αf0
Ez alapján tehát a keringési rendszer megbetegedései a atal lakosság nagyjából 12
(0.1207762), míg az id®s lakosság közel 92 (0.9181498)százalékát érintik. [7 15.kód]
Most nézzük a következ®képpen felállított modellt:

log(λi ) = log(αf1 · Pi,f1 + αf2 · Pi,f2 + αo · Pi,o ) +

r
X

βj xi,j

j=0

Ennek predikciója már tartalmazza az oset, és benne az életkor, valamint mind az öt
magyarázó változó hatását. A most felálló modellünkben ezért a predikció értékéb®l az
oset-et kivonjuk:

log(λi ) − log(αf1 · Pi,f1 + αf2 · Pi,f2 + αo · Pi,o )
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amivel a

Pr

j=0

βj xi,j értéket kapjuk. Tekintsük most a következ® modellünkben ennek

exponenciálisát ismert szorzótényez®ként, és legyen:

λ00i

=

(αf0 1 Pi,f1

+

αf0 2 Pi,f2

+

αo0 Pi,o )

· exp

r
X

βj xi,j

j=0

jelöljük: zi = exp

Pr

j=0

βj xi,j . Tehát:
λ00i = (αf0 1 Pi,f1 + αf0 2 Pi,f2 + αo0 Pi,o ) · zi

A loglikelihood függvény:

l(.) =

3152
X

Ni ·(log(αf0 1 Pi,f1 +αf0 2 Pi,f2 +αo0 Pi,o )+log(zi ))−(αf0 1 Pi,f1 +αf0 2 Pi,f2 +αo0 Pi,o )·zi +const

i=1

Az αf0 1 és αf0 2 szerinti parciális deriváltak pedig:
3152

X
∂l
Pi,f1
=
Ni · 0
− zi · Pi,f1
0
∂αf1
αf1 Pi,f1 + αf0 2 Pi,f2 + αo0 Pi,o
i=1
3152

X
Pi,f2
∂l
=
Ni · 0
− zi · Pi,f2
0
∂αf2
αf1 Pi,f1 + αf0 2 Pi,f2 + αo0 Pi,o
i=1
Végezzük el a következ® átalakításokat:

αf0 1 Pi,f1 + αf0 2 Pi,f2 + αo0 Pi,o =

 0
αf1 Pi,f1 + αf0 2 Pi,f2
0
0
0
Pi,o =
= αf1 Pi,f1 + αf2 Pi,f2 + αo
αf0 1 Pi,f1 + αf0 2 Pi,f2
 0

αf1 Pi,f1 + αf0 2 Pi,f2
0
0
0
= αf1 Pi,f1 + αf2 Pi,f2 + αo
Pi,o =
αf0 Pi,f




αo0 Pi,o
αo0 Pi,o
0
0
= αf1 · Pi,f1 1 + 0
+ αf2 Pi,f2 1 + 0
=
αf Pi,f
αf Pi,f


αo0 Pi,o
= 1+ 0
· (αf0 1 Pi,f1 + αf0 2 Pi,f2 )
αf Pi,f
Ezt az el®z® egyenletrendszerbe behelyettesítve kapjuk:
3152
X
i=1
3152
X
i=1

3152
X
αf0 Pi,f
Pi,f1
Ni · 0
·
=
zi · Pi,f1
αo Pi,o + αf0 Pi,f αf0 1 Pi,f1 + αf0 2 Pi,f2
i=1
3152
X
αf0 Pi,f
Pi,f2
Ni · 0
·
=
zi · Pi,f2
αo Pi,o + αf0 Pi,f αf0 1 Pi,f1 + αf0 2 Pi,f2
i=1
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Legyen Ni00 = Ni ·

∂l
∂αf0 1
∂l
∂αf0 2

α0f Pi,f
0
αo Pi,o +α0f Pi,f

. A likelihood egyenletek a γ 00 =

α0f
α0f

2

jelölés mellett:

1

= 0:

3152
3152
X
1 X 00
Pi,f1
·
Ni
=
zi · Pi,f1 = Yf01
0
00
αf1 i=1
Pi,f1 + γ Pi,f2
i=1

= 0:

3152
3152
X
1 X 00
Pi,f2
·
Ni
=
zi · Pi,f2 = Yf02
0
00
αf1 i=1
Pi,f1 + γ Pi,f2
i=1

A kett® hányadosa már csak egy paramétert, γ 00 -t tartalmazza:
3152
X

Ni00 ·

i=1
3152
X

1
1 + γ 00 ·

Ni00 ·

i=1

Legyen πi0 =

Pi,f2
.
Pi,f1

Pi,f2
Pi,f1

1
Pi,f1
Pi,f2

Yf01
= 0 = Y 00
Y f2

+ γ 00

Ezzel:
3152
X
i=1
3152
X
i=1

Amib®l:

3152
X
i=1

vagy

Ni00
1 + γ 00 πi0
Ni00 · πi0
1 + γ 00 πi0

= Y 00

3152

X N 00 · π 0
Ni00
i
i
00
=
Y
·
00 π 0
1 + γ 00 πi0
1
+
γ
i
i=1

3152
X
i=1

Ni00 ·

1 − πi0 Y 00
=0
1 + πi0 γ 00

Az egyenlet megoldásához ismét az R programcsomag numerikus közelítését használva,
a γ 00 = 2.414565  7 16.kód  értéket kapjuk, ami azt jelenti, hogy az egyéb magyarázó
változók hatását is gyelembe véve a középkorúak  azaz most a 50 − 59 év közöttiek 
kockázata nagyjából 2, 4-szeres a náluk atalabbakéhoz képest.
Ismét kérdés, hogy az egyéb hatásokat is gyelembe véve a 0 − 49 illetve az 50 − 59
év közöttiek hányadrésze érintett? Erre kapunk választ a megfelel® αf0 1 és αf0 2 értékek
kiszámításával. Tekintsük a következ® egyenletünket:

∂l
=0:
∂αf0 1

3152
3152
X
Pi,f1
1 X 00
·
N
=
zi · Pi,f1 = Yf01
αf0 1 i=1 i Pi,f1 + γ 00 Pi,f2
i=1
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Ezt az egyenletet αf0 1 -gyel beszorozva és

P3152
i=1

P3152
αf0 1 =

i=1

Ni00 Pi,f

P3152
i=1

Tudjuk továbbá, hogy γ 00 =

α0f
α0f

2

zi · Pi,f1 -vel osztva kapjuk:
Pi,f1
+γ 00 Pi,f2
1

zi · Pi,f1

, és ekkor:

1

αf0 2 = γ 00 · αf0 1
Ez alapján tehát a keringési rendszer megbetegedései a 0 − 49 év közötti lakosság
nagyjából 10 (0.09731916), míg az 50−59 év közötti lakosság kb. 23 (0.2349835) százalékát
érintik. [7 17.kód ]
A 3. fejezetben az életkori hatást a többi magyarázó változó hatásától függetlenül
vizsgáltuk. Az így kapott eredményeink akkor a következ®ek voltak:
ÉLETKOR

MEGBETEGEDÉSBEN ÉRINTETTEK ARÁNYA

0-49

0.09536169

50-59

0.28053829

60+

0.89972810

Most ebben a fejezetben az életkori hatás vizsgálatát már a többi hatás gyelembevételével tettük meg. Így a következ® eredményeket kaptuk:
ÉLETKOR

MEGBETEGEDÉSBEN ÉRINTETTEK ARÁNYA

0-49

0.09731916

50-59

0.2349835

60+

0.9181498

Érdekes, hogy a legszámottev®bb változást az 50 − 59 év közötti lakosságra vonatkozóan látunk. A 3. fejezetben, ahol csak az életkori hatást vettük gyelembe és azt az egyéb
kockázati hatásoktól függetlenül vizsgáltuk azt kaptuk, hogy ezen korosztály nagyjából

28 százaléka érintett a keringési rendszer megbetegedéseiben. Most az egyéb kockázati
hatások gyelembevételével ez a szám 23 százalékra csökkent. Úgy t¶nik ez alapján, hogy
ebben a korosztályban legjelent®sebbek a fejezet elején említett keresztjelleg¶ összefüggések.
Ezen a meggyelésen túl fontos eredmény, hogy az így kapott számok már minden
korosztály esetében gyelembe veszik az életkor mellett az egyéb magyarázó változók
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hatását is. És evvel, hogy az életkori hatást nem teljesen függetlenül ezekt®l a hatásoktól,
hanem velük együtt vizsgáljuk, a modell stabilitása javul.
Most adott a lehet®ség, hogy az újonnan kapott α értékek segítségével újraszámoljuk az
egyéb magyarázó változók hatását, majd ebb®l a fejezetben ismertetett módon újabb α-kat
számoljunk, és ezt iteratív módon ismételjük. Ett®l azt várjuk, hogy ezt minél többször
csináljuk, annál jobb, stabilabb eredményekhez jutunk. Mi ezt azonban ezen dolgozat
keretei között már nem tesszük meg. Aki megpróbálná a fentiek alapján, arra érdemes
gyelnie, hogy ugyan az iteratív eljárás javíthat ténylegesen az eredmény stabilitásán,
de az eljárás többszöri alkalmazásával az együtthatók becsléséb®l fakadó bizonytalanság
n®het meg akkorára, hogy egy határon túl a az eljárás már nem valós javulást eredményez
majd.

6. fejezet

Összefoglalás

A dolgozat célja megbetegedések általános kockázati faktorainak vizsgálata volt. Minél pontosabb modellt szerettünk volna találni a függ® változóul szolgáló településenkénti
betegszám és a magyarázó változók közötti kapcsolat feltárására. Illetve célunk volt természetesen az is, hogy megtaláljuk azokat a magyarázó változókat, amiket a modellünkbe
beválasztva a várható betegszám a legpontosabban becsülhet® és a jöv®re nézve megjósolható. Az 1. fejezet bevezetésében leírtuk azt a struktúrát, ami szerint a dolgozatot és
annak fejezeteit felépítettük. Itt a 6. fejezetben ezért most a kit¶zött feladathoz kapcsolódóan elért eredményekr®l, valamint a munka során felvet®dött egyéb kérdésekr®l lesz
szó.
A dolgozat elején rögtön felmerül® kérdésre, hogy tudunk-e bármit is mondani a megbetegedések életkori megoszlására és kockázatára vonatkozóan, anélkül, hogy ezekhez a
számokhoz valamilyen módon hozzáférnénk, továbbá anélkül, hogy erre vonatkozóan komolyabb orvosszakmai ismeretekkel rendelkeznénk a 3. fejezetben megkaptuk a választ.
Az összes magyarországi település lakosságszámának, adott megbetegedésre vonatkozó betegszámának, és a lakosok életkori, illetve nemi megoszlásának segítségével megmutattuk,
hogy az életkor szerepe az egyes megbetegedésekben nagyobb jelent®séggel bír, mint a
nemé, és megközelít® becsléseket mondtunk a keringési rendszer megbetegedéseinek, valamint az emészt®rendszer- és a csont-izomrendszer és köt®szövet betegségeinek életkori
kockázataira vonatkozóan.
A keringési rendszer megbetegedései esetén például megmutattuk, hogy a 60 éven felüliek kockázata nagyjából 7-szeres a atalabb korosztályhoz viszonyítva, valamint, hogy
az id®s betegek közel 90 százaléka érintett ebben a megbetegedésben. Ez a becslés mindenképpen alátámasztásául szolgálhat azoknak az orvosi szakirodalmakban feldolgozott
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cikkeknek, melyek szerint ezen megbetegedés el®fordulása 60 éves kor felett drasztikusan növekszik. Érdekes ezzel szemben, hogy például az emészt®rendszeri megbetegedések
esetében már nem kaptunk ilyen hatalmas eltérést. Ebben az esetben az érintettség a
következ®képpen alakult: a 0 − 49 év közöttiek 12 százaléka, az 50 − 59 év közöttiek 31
százaléka, és a 60 év felettiek is megközelít®leg mindössze 31 százaléka érintett. Ebben az
esetben tehát a kor sokkal kisebb magyarázóer®vel bírt.
Érdemes még megemlítenünk az életkori kockázatok vizsgálatához kapcsolódóan, hogy
Budapest beválasztása esetén ezek a számok egészen máshogy néztek ki. A keringési rendszer megbetegedéseinek vizsgálatakor például az említett 7-szeres kockázat az id®sekre
nézve átlagosan mindössze 5-szörös volt. A Budapest vizsgálatával kapott eloszlás kétcsúcsú eloszlás volt, ami alapján t¶nhet úgy, hogy a f®városban ez a kockázat mindössze

3, 5−4-szeres. Ezt azonban mégsem állíthattuk, mert sajnos Budapest csak egyetlen adatként van jelen és ezt az értéket csak a többi adat hozzávételével kaptuk. Az említettek
miatt a f®várost kiszedtük a 3153 település közül, és így vizsgálataink és a kapott számok
is a maradék 3152 település adataiból kapott eredmények. Ugyan az említettek miatt a
f®városról nem sokat tudtunk sajnos mondani, az azért a vizsgáltak alapján annyi elmondható, hogy például egy budapesti orvos nem biztos, hogy ezeket a kockázatokat hasonlóan
érzékelheti, mint egy vidéki.
Az életkori kockázatok vizsgálata után az ebb®l kapott eredményeket beépítettük
ismert hatásként az els®dleges modellünkbe, és a további magyarázó változók hatását
vizsgáltuk. Hogy pusztán az életkor, mint magyarázó változó gyelembevétele kevés azt
szemléletesen láthattuk a 4.1, 4.3, 4.4 hibavalószín¶ség térképeken. Ezeken a színek sötétedésével n® a hiba valószín¶sége, amennyiben a várható betegszám el®rejelzését pusztán
az életkori tényez®, mint magyarázóváltozóval felállított modell segítségével szeretnénk
el®rejelezni. Ahol sötétebb volt a szín, ott következtethettünk arra, hogy er®sebben jelen vannak más magyarázóváltozók hatásai is. Az általunk vizsgál magyarázó változók:
az összes belföldi jövedelem, a válások száma, valamint a víz ammónia, nitrát és nitrit
koncentrációja voltak. Az összes belföldi jövedelem növekedése mindhárom megbetegedés
esetében szignikánsan csökkentette, míg a válások számának emelkedése szignikánsan
növelte a várható betegszámot. Így az a feltételezés, mely szerint a "aki többet keres,
egészségesebb", ha szószerinti értelmében természetesen nem is, de nagy általánosságban
alátámasztást nyert, ahogy a válások számának, és a feltételezéseink szerint ezzel együtt
járó stressznek a káros hatása is. Érdekes, és nem feltétlenül az el®zetes feltételezéseinknek megfelel® eredmények születtek azonban a vízben lév® ammónia, nitrát és nitrit
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koncentrációjával, mint magyarázó változókkal felállított modellekben. Különösen a keringési rendszer megbetegedései és az emészt®rendszer betegségei esetében, ahol az ammónia
és a nitrit koncentrációjának növekedése szignikánsan növelte, míg a nitrát koncentrációjának növekedése szignikánsan csökkentette az intenzitást. A nitrát nem feltétlenül várt
jótékony hatására próbáltunk biológiai magyarázatot keresni és ennek létjogosultságára
matematikai meger®sítést találni. Illetve a témához kapcsolódóan orvosi kérdéseket is felvetettünk, melyeket azonban megfelel® szakmai ismeretek hiányában nyitva hagytunk további vizsgálatukat és megválaszolásukat érdekes kutatási kérdésnek tartjuk.
Az 5. fejezetben a felállított és vizsgált modellünk stabilitásának iteratív módon történ® javítására mutattunk ötletet.
A munka során igyekeztünk sok szempontot gyelembe venni, azonban voltak olyanok,
amik kimaradtak. Egyrészt, mert bizonyos esetekben a dolgozat keretein már túlmutattak
volna, másrészt a rendelkezésünkre álló adatok hiányossága miatt több esetben nem voltak
megfelel®en kivitelezhet®ek. A felállított modell kés®bbi javítása során azonban például
fontosnak tartanánk megvizsgálni a nemek szerepét is, amelyr®l  még, ha az életkorhoz
viszonyítva lényegesen kisebb magyarázóer®t is várhatunk t®le  azt feltételezzük, hatása sokkal nagyobb lehet, mint egyéb magyarázó változóké. Illetve fontos el®relépés lehet
további magyarázó változók megtalálása, és modellbe való beválasztása, valamint az általunk nem vizsgált, de adott esetben nagy jelent®séggel bíró területi kockázati faktorok
meghatározása is.
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7. fejezet

Függelék

#ÁLTALÁNOS ADATOK
pf019<- Data2015$`Male_0-19`
pf2029<- Data2015$`Male_20-29`
pf3039<- Data2015$`Male_30-39`
pf4049<- Data2015$`Male_40-49`
pf5059<- Data2015$`Male_50-59`
pf6064<- Data2015$`Male_60-64`
pf65<- Data2015$`Male_65-`
pn019<- Data2015$`Female_0-19`
pn2029<- Data2015$`Female_20-29`
pn3039<- Data2015$`Female_30-39`
pn4049<- Data2015$`Female_40-49`
pn5059<- Data2015$`Female_50-59`
pn6064<- Data2015$`Female_60-64`
pn65<- Data2015$`Female_65-`
pfiatal<-pf019+pf2029+pf3039+pf4049+pf5059+pn019+pn2029+pn3039+pn4049+pn5059
poreg<-pf6064+pf65+pn6064+pn65
pf<-pf019+pf2029+pf3039+pf4049+pf5059+pf6064+pf65
pn<-pn019+pn2029+pn3039+pn4049+pn5059+pn6064+pn65
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pfn<-pfiatal+poreg
1. kód:

par(mfrow=c(3,2))
nbeteg<-Data2015$`A keringési rendszer betegségei (I00-I99)
- betegszám 2015`
plot(poreg/pfiatal, nbeteg/pfn, cex=0.5, col="blue",
main="A keringési rendszer megbetegedései",
xlab = "Id®s lakosok száma/Fiatal lakosok száma",
ylab="Betegszám/Lakosságszám")
nbeteg<-Data2015$`A keringési rendszer betegségei (I00-I99)
- betegszám 2015`
plot(pn/pf, nbeteg/pfn, cex=0.5, col="blue",
main="A keringési rendszer megbetegedései",
xlab = "N®i lakosok száma/Férfi lakosok száma",
ylab="Betegszám/Lakosságszám")
nbeteg<-Data2015$`A csont-izomrendszer és köt®szövet betegségei (M00-M99)
- betegszám 2015`
plot(poreg/pfiatal, nbeteg/pfn, cex=0.5, col="blue",
main="A csont-izomrendszer betegségei",
xlab = "Id®s lakosok száma/Fiatal lakosok száma",
ylab="Betegszám/Lakosságszám")
nbeteg<-Data2015$`A csont-izomrendszer és köt®szövet betegségei (M00-M99)
- betegszám 2015`
plot(pn/pf, nbeteg/pfn, cex=0.5,col="blue",
main="A csont-izomrendszer betegségei",
xlab = "N®i lakosok száma/Férfi lakosok száma",
ylab="Betegszám/Lakosságszám")
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nbeteg<-Data2015$`Az emészt®rendszer betegségei (K00-K93)
- betegszám 2015`
plot(poreg/pfiatal, nbeteg/pfn, cex=0.5, col="blue",
main="Az emészt®rendszer betegségei",
xlab = "Id®s lakosok száma/Fiatal lakosok száma",
ylab="Betegszám/Lakosságszám")
nbeteg<-Data2015$`Az emészt®rendszer betegségei (K00-K93)
- betegszám 2015`
plot(pn/pf, nbeteg/pfn, cex=0.5,col="blue",
main="Az emészt®rendszer betegségei",
xlab = "N®i lakosok száma/Férfi lakosok száma",
ylab="Betegszám/Lakosságszám")
2. kód:

nbeteg<-Data2015$`A keringési rendszer betegségei (I00-I99)
- betegszám 2015`
p<- poreg/pfiatal
y<-(sum(pfiatal,na.rm = TRUE )/sum(poreg, na.rm = TRUE))
szaml<-1-p*y
nbszaml<-nbeteg*szaml
fgv<-function(s){sum((nbeteg*(1-p*y))/(1+p*s), na.rm = TRUE)}
gamma<-uniroot(fgv,c(0,15))$root
gamma
3. kód:

nbeteg<-Data2015$`A keringési rendszer betegségei (I00-I99)
- betegszám 2015`
par(mfrow=c(1,2))
szures1=1*which(pfn>1)
length(szures1)
gammak<- vector("numeric",3000)
for (i in 1:3000)
{szures2<-sample(szures1,1000)
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pszurt<- poreg[szures2]/pfiatal[szures2]
yszurt<-(sum(pfiatal[szures2], na.rm = TRUE )
/sum(poreg[szures2], na.rm = TRUE))
szamlszurt<-1-pszurt*yszurt
nbszamlszurt<-nbeteg[szures2]*szamlszurt
fgv=function(s){sum((nbeteg[szures2]*(1-pszurt*yszurt))
/(1+pszurt*s), na.rm = TRUE)}
gammak[i]<-uniroot(fgv,c(0,15))$root}
summary(gammak)
plot(1:3000,gammak, cex=0.5, col="blue", xlab = "A részminták",
ylab=expression(paste("A részmintákra kapott ", gamma, " értékek")))
hist(gammak, nclass = 70, main="",
xlab=expression(paste("A részmintákra kapott ", gamma, " értékek")),
ylab="Gyakoriság",
border="blue",
col="green")
gammaatlag<-mean(gammak)
gammaatlag
4.kód:

nbeteg<-Data2015$`A keringési rendszer betegségei (I00-I99)
- betegszám 2015`
par(mfrow=c(1,2))
szures1=1*which(pfn< 1000000)
gammak<- vector("numeric",3000)
for (i in 1:3000)
{szures2<-sample(szures1,1000)
pszurt<- poreg[szures2]/pfiatal[szures2]
yszurt<-(sum(pfiatal[szures2], na.rm = TRUE )
/sum(poreg[szures2], na.rm = TRUE))
szamlszurt<-1-pszurt*yszurt
nbszamlszurt<-nbeteg[szures2]*szamlszurt
fgv=function(s){sum((nbeteg[szures2]*(1-pszurt*yszurt))
/(1+pszurt*s), na.rm = TRUE)}
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gammak[i]<-uniroot(fgv,c(0,15))$root}
plot(1:3000,gammak, cex=0.5, col="blue", xlab = "A részminták",
ylab=expression(paste("A részmintákra kapott ", gamma, " értékek")))
hist(gammak, nclass = 70, main="",
xlab=expression(paste("A részmintákra kapott ", gamma, " értékek")),
ylab="Gyakoriság",
border="blue",
col="green")
gammaatlag<-mean(gammak)
gammaatlag
5.kód:

alphafiatal<-sum(nbeteg[szures1]*pfiatal[szures1]/(pfiatal[szures1]+
+gammaatlag*poreg[szures1]))/sum(pfiatal[szures1])
alphafiatal
alphaoreg<-gammaatlag*alphafiatal
alphaoreg
6.kód:

noregbeteg<-alphaoreg*poreg[szures1]+(nbeteg[szures1]
-alphaoreg*poreg[szures1]-alphafiatal*pfiatal[szures1])
*alphaoreg*poreg[szures1]/(alphaoreg*poreg[szures1]
+alphafiatal*pfiatal[szures1])
nfiatalbeteg<-alphafiatal*pfiatal[szures1]+(nbeteg[szures1]
-alphafiatal*pfiatal[szures1]-alphaoreg*poreg[szures1])
*alphafiatal*pfiatal[szures1]/(alphaoreg*poreg[szures1]
+alphafiatal*pfiatal[szures1])
7. kód:

par(mfrow=c(1,1))
pfiatal2<-pf019+pn019+pf2029+pn2029+pf3039+pn3039+pf4049+pn4049
poreg2<- pf5059+pn5059
pfn2<-pfiatal2+poreg2
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szures1<-1*which(pfn<1000000)
plot(poreg2[szures1]/pfiatal2[szures1], nbeteg2/pfn2[szures1], cex=0.5)
8. kód:

ujvagas<-glm(nfiatalbeteg ~ poreg2[szures1]+pfiatal2[szures1]-1,
family = "poisson"(link = "identity"))
ujvagas$coefficients
gamma2<-ujvagas$coef[1]/ujvagas$coef[2]
gamma2
9. kód:

nbeteg<- Data2015$`A csont-izomrendszer és köt®szövet betegségei (M00-M99)
- betegszám 2015`
modell<-glm(nbeteg ~ pfiatal+poreg-1,family = poisson(link="identity"))
gamma<-modell$coefficients[2]/modell$coefficients[1]
gamma
modell$coefficients[2]
modell$coefficients[1]
10. kód, 11. kód:

nbeteg<- Data2015$`A csont-izomrendszer és köt®szövet betegségei (M00-M99)
- betegszám 2015` # Csont-izomrendszeri megbetegedések vizsgálata esetén.
nbeteg<- Data2015$`Az emészt®rendszer betegségei (K00-K93)
- betegszám 2015`
par(mfrow=c(1,2)) # Emészt®rendszeri megbetegedések vizsgálata esetén.
szures1<- 1*which(pfn>1) # Budapesttel vizsgálva.
szures1<-1*which(pfn<1000000) # Budapest nélkül vizsgálva.
gammak<- vector("numeric",3000)
for (i in 1:3000)
{szures2<-sample(szures1,1000)
modell<-glm(nbeteg[szures2]~pfiatal[szures2]+poreg[szures2]-1,
family = poisson(link="identity"))
gammak[i]<- modell$coefficients[2]/modell$coefficients[1]}
plot(1:3000,gammak, cex=0.5, col="blue", xlab = "A részminták",
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ylab=expression(paste("A részmintákra kapott ", gamma, " értékek")))
hist(gammak, nclass = 70, main="",
xlab=expression(paste("A részmintákra kapott ", gamma, " értékek")),
ylab="Gyakoriság",
border="blue",
col="green")
gammaatlag<-mean(gammak)
gammaatlag
alphafiatal<-sum(nbeteg[szures1]*pfiatal[szures1]/(pfiatal[szures1]
+gammaatlag*poreg[szures1]))/sum(pfiatal[szures1])
alphafiatal
alphaoreg<-gammaatlag*alphafiatal
alphaoreg
noregbeteg<-alphaoreg*poreg[szures1]+(nbeteg[szures1]
-alphaoreg*poreg[szures1]-alphafiatal*pfiatal[szures1])
*alphaoreg*poreg[szures1]/(alphaoreg*poreg[szures1]
+alphafiatal*pfiatal[szures1])
nfiatalbeteg<-alphafiatal*pfiatal[szures1]+(nbeteg[szures1]
-alphafiatal*pfiatal[szures1]-alphaoreg*poreg[szures1])*alphafiatal
*pfiatal[szures1]/(alphaoreg*poreg[szures1]
+alphafiatal*pfiatal[szures1])
ujvagas<-glm(nfiatalbeteg ~ poreg2[szures1]+pfiatal2[szures1]-1,
family = "poisson"(link = "identity"))
ujvagas$coefficients
gamma2<-ujvagas$coef[1]/ujvagas$coef[2]
gamma2
12.kód:

nbeteg<-Data2015$`A keringési rendszer betegségei (I00-I99)
- betegszám 2015`
pkeringes<-0.09536169*pfiatal2[szures1]+0.28053829*poreg2[szures1]
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+0.89972810*poreg[szures1]
nbeteg<-Data2015$`A csont-izomrendszer és köt®szövet betegségei (M00-M99)
- betegszám 2015`
pcsontizom<-0.1112597*pfiatal2[szures1]+0.3923427*poreg2[szures1]
+0.4164734*poreg[szures1]
nbeteg<-Data2015$`Az emészt®rendszer betegségei (K00-K93)
- betegszám 2015`
pemeszto<-0.1237038*pfiatal2[szures1]+0.3123195*poreg2[szures1]
+0.3081823*poreg[szures1]
glm(nbeteg[szures1] ~ offset(log(pfn[szures1])),
family = poisson(link="log"))
glm(nbeteg[szures1] ~ offset(log(pkeringes)),
family = poisson(link="log")) #pemeszto #pcsontizom
glm(nbeteg[szures1] ~ offset(log(pkeringes))
+Data2015$`Összes belföldi jövedelem, 2015`[szures1],
family = poisson(link="log")) #pemeszto #pcsontizom
glm(nbeteg[szures1] ~ offset(log(pkeringes))
+Data2015$`Összes belföldi jövedelem, 2015`[szures1]
+Data2015$`Válások száma 2015`[szures1],
family = poisson(link="log")) #pemeszto #pcsontizom
glm(nbeteg[szures1] ~ offset(log(pkeringes))
+Data2015$`Összes belföldi jövedelem, 2015`[szures1]
+Data2015$`Válások száma 2015`[szures1]
+Data2015$`Ammónium (határérték: 0,50 mg/L)
- Mért átlag

2014`[szures1],

family = poisson(link="log")) #pemeszto #pcsontizom

65

glm(nbeteg[szures1] ~ offset(log(pkeringes))
+Data2015$`Összes belföldi jövedelem, 2015`[szures1]
+Data2015$`Válások száma 2015`[szures1]
+Data2015$`Ammónium (határérték: 0,50 mg/L) - Mért átlag 2014`[szures1]
+Data2015$`Nitrit (határérték: 0,50 mg/L) - Maximum

2014`[szures1],

family = poisson(link="log")) #pemeszto #pcsontizom
glm(nbeteg[szures1] ~ offset(log(pkeringes))
+Data2015$`Összes belföldi jövedelem, 2015`[szures1]
+Data2015$`Válások száma 2015`[szures1]
+Data2015$`Ammónium (határérték: 0,50 mg/L) - Mért átlag
+Data2015$`Nitrit (határérték: 0,50 mg/L) - Maximum
+Data2015$`Nitrát (határérték: 50 mg/L) - Mért átlag

2014`[szures1]

2014`[szures1]
2014`[szures1],

family = poisson(link="log")) #pemeszto #pcsontizom
13. kód:

nitrat<-Data2015$`Nitrát (határérték: 50 mg/L) - Mért átlag
nitrit<-Data2015$`Nitrit (határérték: 0,50 mg/L) - Maximum

2014`
2014`

ammonia<-Data2015$`Ammónium (határérték: 0,50 mg/L) - Mért átlag

2014`

cor(ammonia,nitrat)
modell<-lm(nitrat~ammonia+nitrit)
summary(modell)
modellnitrat<- modell$residuals
glm(nbeteg[szures1] ~ offset(log(pemeszto))
+Data2015$`Összes belföldi jövedelem, 2015`[szures1]
+Data2015$`Válások száma 2015`[szures1]
+Data2015$`Ammónium (határérték: 0,50 mg/L) - Mért átlag
+Data2015$`Nitrit (határérték: 0,50 mg/L) - Maximum

2014`[szures1]

2014`[szures1]

+modellnitrat[szures1],
family = poisson(link="log"))
14. kód:

nbeteg<-Data2015$`A keringési rendszer betegségei (I00-I99)
- betegszám 2015`
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pkeringes2reszbol<-0.1268437*pfiatal[szures1]+0.8994106*poreg[szures1]
modellit1<-glm(nbeteg[szures1] ~ offset(log(pkeringes2reszbol))
+Data2015$`Összes belföldi jövedelem, 2015`[szures1]
+Data2015$`Válások száma 2015`[szures1]
+Data2015$`Ammónium (határérték: 0,50 mg/L) - Mért átlag
+Data2015$`Nitrit (határérték: 0,50 mg/L) - Maximum
+Data2015$`Nitrát (határérték: 50 mg/L) - Mért átlag

2014`[szures1]

2014`[szures1]
2014`[szures1],

family = poisson(link="log"))
w<-exp(predict(modellit1)-log(pkeringes2reszbol))
p<- poreg[szures1]/pfiatal[szures1]
y1<-(sum(w*pfiatal[szures1], na.rm = TRUE )
/sum(w*poreg[szures1], na.rm = TRUE))
szaml<-1-p*y1
nbszaml<-nbeteg[szures1]*szaml
fgv<-function(s1){sum((nbeteg[szures1]*(1-p*y1))/(1+p*s1),
na.rm = TRUE)}
gamma1<-uniroot(fgv,c(0,15))$root
gamma1
15.kód:

alphafiatal1<-sum(nbeteg[szures1]*pfiatal[szures1]/(pfiatal[szures1]
+gamma1*poreg[szures1]))/sum(w*pfiatal[szures1])
alphafiatal1
alphaoreg1<-gamma1*alphafiatal1
alphaoreg1
16.kód:

nbeteg<-Data2015$`A keringési rendszer betegségei (I00-I99)
- betegszám 2015`
szures1<-1*which(pfn<1000000)
pfiatal2<-pf019+pn019+pf2029+pn2029+pf3039+pn3039+pf4049+pn4049
poreg2<- pf5059+pn5059
pkeringes<-0.09536169*pfiatal2[szures1]+0.28053829*poreg2[szures1]
+0.89972810*poreg[szures1]
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modell<-glm(nbeteg[szures1] ~ offset(log(pkeringes))
+Data2015$`Összes belföldi jövedelem, 2015`[szures1]
+Data2015$`Válások száma 2015`[szures1]
+Data2015$`Ammónium (határérték: 0,50 mg/L) - Mért átlag
+Data2015$`Nitrit (határérték: 0,50 mg/L) - Maximum
+Data2015$`Nitrát (határérték: 50 mg/L) - Mért átlag

2014`[szures1]

2014`[szures1]
2014`[szures1],

family = poisson(link="log"))
z<-exp(predict(modell)-log(pkeringes))
p1<- poreg2[szures1]/pfiatal2[szures1]
y2<-(sum(z*pfiatal2[szures1], na.rm = TRUE )
/sum(z*poreg2[szures1], na.rm = TRUE))
nbeteg2<-nbeteg[szures1]*alphafiatal1*pfiatal[szures1]/(alphafiatal1
*pfiatal[szures1]+alphaoreg1*poreg[szures1])
fgv<-function(s2){sum((nbeteg2*(1-p1*y2))/(1+p1*s2),
na.rm = TRUE)}
gamma2<-uniroot(fgv,c(0,15))$root
gamma2
17.kód:

alphafiatal2<-sum(nbeteg2*pfiatal2[szures1]/(pfiatal2[szures1]
+gamma2*poreg2[szures1]))/sum(z*pfiatal2[szures1])
alphafiatal2
alphaoreg2<-gamma2*alphafiatal2
alphaoreg2

