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Základním údajem pro analýzu přežití je čas přežití T , který
považujeme za spojitou náhodnou veličinu. Proces umírání lze
charakterizovat dalšími veličinami: funkcí přežití

S = S(t) = P(T ≥ t),

rizikovou funkcí h = h(t) a funkcí kumulovaného rizika H =
H(t). Funkce přežití je řešením Cauchyovy úlohy pro obyčejnou
diferenciální rovnici

d
dt

S = −h(t)S, S(0) = 1,

takže uvedené veličiny jsou spolu svázány vztahy

S(t) = exp{−H(t)}, H(t) =

t∫
0

h(τ)dτ.

Standardně používané funkce přežití (exponenciální, Weibull-
ova) mají vlastnost limt→∞ S(t) = 0, předpokládá se tedy, že
všichni jedinci zemřou. V případě popisu přežívání pacientů s ně-
jakou chorobou, která, jako např. rakovina, není ve všech pří-
padech smrtelná, jsou tyto funkce neadekvátní. Z těchto skuteč-
ností vychází předložený příspěvek.



Z předpokladů, že riziko úmrtí je úměrné rychlosti růstu ná-
doru a nádory rostou podle Gompertzovy funkce, byla odvozena
funkce přežití ve tvaru

S(t) = exp

{
eh∗

a

(
exp

{
−eat∗

}
− exp

{
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})}
,

kde a je parametr charakterizující rychlost růstu nádoru, h∗ je
maximální riziko a t∗ je čas, kdy takové riziko nastává. Dále je
navržena metoda odhadu parametrů této funkce a je otestována
na osmi souborech simulovaných dat.
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Gompertzian survivor function – A simulation study.
The contribution suggests a hazard function to be a multiple
of the Gompetrz function derivative and it presents reasons for
such a choice. A method for estimation of parameters of the
respective survivor function is described and it is demonstrated
on simulated data.


