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W ja ki spo sób ba da cze zna ją cy za sa dy
sta ty sty ki kon stru ują sche ma ty de cy zyj ne na pod sta wie ze sta wu da nych uzy ska nych z wie lu te stów dy cho to micz nych
(dwu war to ścio wych, tj. ta kich, w przy pad ku któ rych wy stę pu ją dwa wy raź nie
od ręb ne wy ni ki, ta kie jak pra wi dło wy
lub nie pra wi dło wy), aby do star czyć le ka rzom kli ni cy stom in for ma cji, jak po win ni
po dej mo wać de cy zje, aby by ły one naj ko rzyst niej sze dla cho rych?
Mo del re kur syw ne go po dzia łu jest
na rzę dziem ana li tycz nym szcze gól nie
przy dat nym w ba da niach ko hor to wych
pro wa dzo nych w ce lu do sko na le nia lub
uzu pełniania algoryt mów, lub kli nicz nych
sche ma tów de cy zyj nych. Ten wie lo wy mia ro wy spo sób po dej ścia two rzy
sche ma ty de cy zyj ne, któ re kla sy fi ku ją pa cjen tów do grup obar czo nych du żym lub
ma łym ry zy kiem wy stą pie nia da nej cho ro by lub jej na stępstw, wy ko rzy stu jąc
dwie lub wię cej zmien nych dy cho to micz nych za le żnych.
W porównaniu z innymi modelami wieloczynnikowymi model rekursywnego podzia łu mo że mieć dla le ka rzy cha rak ter
bardziej intuicyjny niż modele regresji logi-

stycznej, nie wymaga od osób korzystających z nie go prze pro wa dza nia ob li czeń
i pomaga w identyfikowaniu podgrup klinicz nych, in te rak cji mię dzy zmien ny mi
oraz konsekwencji wynikających z wystąpie nia wy ni ków fał szy wie do dat nich lub
fałszywie ujemnych.
Program komputero wy przezna czo ny
dla modelu rekursywnego podziału będzie
po dejmo wać różne pró by segregacji danych tak, aby do analizy dopuścić przypadki klasy fika cji wyni ków rzeczywiście
dodatnich i ujemnych „najlepiej pasujące”
oraz obarczone jak najmniejszym błędem
w odniesieniu do interesującego nas wyni ku. Użytkow nik mo że sprecyzo wać
„koszt” błędnej klasyfi kacji, pozwalając,
aby stosunek wyników fałszywie ujemnych
do fał szy wie do datnich nie przekraczał
pewnego poziomu.
W omó wio nej po wy żej pra cy Ma thew sa i wsp. praw do po do bień stwo wy stą pie nia za pa le nia płuc u dzie ci
z cie pło tą cia ła �≥39°C by ło pię cio krot nie więk sze niż przy mniej szej cie pło cie
cia ła. Ba da cze chcie li do wie dzieć się,
przy ja kim punk cie od cię cia cie pło ta cia ła z du żym praw do po do bień stwem zapo wia da roz wój za pa le nia płuc oraz czy
ja ki kol wiek in ny czyn nik ry zy ka jest przy dat ny w po dej mo wa niu de cy zji (o wy ko na niu ba da nia ra dio lo gicz ne go klat ki
pier sio wej – przyp. tłum.). Po ni ższa ry ci -
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na ilu stru je spo sób wy ko rzy sta nia przez
au to rów mo de lu re kur syw ne go po dzia łu. Uży wa jąc ilo ra zu wia ry god no ści, Ma thews i wsp. stwier dzi li, że je dy nie
mak sy mal na cie pło ta cia ła zmie rzo na na od dzia le po mo cy do raź nej by ła
uży tecz nym wskaź ni kiem pro gno stycz nym wy kry cia zmian za pal nych w płu cach za po mo cą zdję cia ra dio lo gicz ne go
klat ki pier sio wej u dzie ci ze świsz czą cym
od de chem oraz że cie pło ta cia ła na po zio mie 38°C by ła opty mal ną war to ścią
sta no wią cą punkt od cię cia, któ ra naj le piej ko re lo wa ła ze zgro ma dzo ny mi przez
nich da ny mi.
Nie ko rzyst ną stro ną mo de lu re kur syw ne go po dzia łu jest to, że nie za wsze
dzia ła on do brze przy za sto so wa niu
zmien nych cią głych, po nie waż mu szą
one zo stać prze kształcone w zmien ne dycho to micz ne i w wy ni ku te go mo gą utra cić część za war tych w so bie in for ma cji.
Je śli za tem ry zy ko wy stą pie nia da ne go
skut ku zmie nia się stop nio wo, po dob nie
jak zmie nia się zmien na cią gła (np. je śli
do zwięk sze nia ry zy ka wy stą pie nia za pa le nia płuc do cho dzi przy zwięk sze niu cie pło ty cia ła o ka żdy sto pień), to bar dziej
ra cjo nal ne wy ko rzy sta nie da nych w ce lu
pro gno zo wa nia ry zy ka wy stą pie nia cho ro by za pew ni ła by in na me to da sta ty stycz na, ja ką jest re gre sja lo gi stycz na.
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