PHÂN TÍCH HỒI QUI LOGISTIC ĐƠN VÀ ĐA BIẾN
Phân tích hồi qui logistic là một kỹ thuật thống kê để xem xét mối liên hệ giữa
biến độc lập (biến số hoặc biến phân loại) với biến phụ thuộc là biến nhị phân.
Trong hồi qui tuyến tính đơn, biến độc lập x và phụ thuộc y là biến số liên tục liên hệ
qua phương trình:
y =  + x + 
Trong hồi qui logistic, biến phụ thuộc y chỉ có 2 trạng thái 1 ( ví dụ tử vong) và 0 (
ví dụ sống). Muốn đổi ra biến số liên tục người ta tính xác suất của 2 trạng thái này.
Nếu gọi p là xác suất để một biến cố xảy ra (ví dụ: tử vong), thì 1-p là xác suất để biến
cố không xảy ra (ví dụ: sống). Phương trình hồi qui logistic phát biểu:
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Từ phương trình này, ta có thể tính xác suất tiên đoán tử vong theo trị số của x.
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Ví dụ: Nghiên cứu sự liên hệ giữa nồng độ procalcitonin máu và tiên lượng tử vong trong
nhiễm trùng huyết. Dữ liệu thu thập ở 20 bệnh nhân như sau:

Có 3 cột: ID bệnh nhân, PROCALCITONIN máu (ng/ml), DEATH( 0: sống; 1: Tử vong)

Muốn tính p (xác suất tiên đoán tử vong)
Vào menu: Analyze> Regression> Binary Logistic

Mở hộp thoại Logistic Regression. Nhắp chuyển biến DEATH (nhị phân) vào ô Dependent và
biến PROCALCITONIN (biến số liên tục) vào ô Covariates

Nhấp nút Save, mở hộp thoại Save, đánh dấu nháy vào ô Predicted Values (đây là xác suất tiên
đoán tử vong). Nhấp Continue

Nhấp nút Options, mở hộp thoại Options, đánh dấy nháy vào ô CI for exp(B) [khoảng tin cậy
của hệ số B=chính là tỉ số odds)

Nhấp Continue, nhấp OK
Kết quả: Trong file dữ liệu, xuất hiện thêm cột PRE-1, đây chính là xác suất tiên đoán tử vong
trên trục tung (y)

Sau khi đã có p, vẽ biểu đồ liên hệ giữa x (procalcitonin) và y (xác suất p tiên đoán tử vong)

Như vậy có sự liên hệ tuyến tính giữa nồng độ procacitonin (trục x) và xác suất dự
đoán tử vong p (trục y)

Từ bảng kết quả trên ta có thể viết phương trình hồi qui logistic:
Log (
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)= -3,079+ 5.037 * procalcitonin

Như vậy cứ procalcitonin tăng lên 1 ng/ml thì log của tỉ lệ xác suất chết/sống sẽ tăng thêm
5,037 lần. Để dễ diễn dịch, ta có thể viết:
(

p
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)= 𝑒 −3,079 + 5,037.procalcitonin

Ta biết

p
1−p

chính là odd, vì vậy có thể viết:

odd= 𝑒 −3,079 + 5,037.procalcitonin
Nếu gọi odd0 khi procalcitonin=0 thì odd0= 𝑒 −3,079
Và gọi odd1 khi procalcitonin tăng lên 1 đơn vị thì odd1=𝑒 −3,079 + 5,037
Và tỉ số của 2 odds chính là odds ratio:

Odd 1
Odd 0

=

e −3,079

+ 5,037

e −3,079

= e5,037 = 153,98

(Xem cột Exp(B) ở bảng trên)
Lúc này ta có thể diễn dịch, cứ procalcitonin tăng lên 1 ng/ml thì nguy cơ tử vong tăng lên 154
lần (kết quả exp (B) ở bảng 1, với 𝑒 5.037 =153,988) hoặc đúng hơn là cứ procalcitonin tăng
thêm 0,1 ng/ml thì nguy cơ tử vong tăng lên 15,4 lần.

Phân tích hồi qui logistic đa biến.
Bây giờ nếu ta xét đến nhiều yếu tố khác có thể có thể làm tăng nguy cơ tử vong trong nhiễm
trùng huyết, ví dụ như tuổi bệnh nhân, hạ huyết áp, có bệnh nền hoặc suy giảm miễn
dịch…Trong ví dụ này ta chỉ xét đến 3 yếu tố: procalcitonin (biến số), hạ huyết áp (biến nhị
phân) và tuổi bệnh nhân (biến số).
Dữ liệu 30 bệnh nhân nhiễm trùng huyết như sau:
Có 5 cột: ID, Age (tuổi), Hypotension (hạ huyết áp), Procaltitonin (ng/ml) và Death (tử vong)

Vào menu: Analyze> Regression> Binary Logistic

Mở hộp thoại Logistic Regression, Nhắp chuyển biến DEATH vào ô Dependent. Nhắp
cả 3 biến AGE, HYPOTENSION và PROCALCITONIN vào ô Covariates.

Nhắp nút Categorical để khai báo biến HYPOTENSION là biến phân loại (hoặc nhị phân)
Và khai báo giá trị tham khảo của HYPOTENSION là 1 (có hạ huyết áp): Reference Category là
First , Nhắp Continue

Sau đó nhắp nút Options, vào hộp thoại Options, đánh dấu nháy vào ô Cl for Exp(B): để xem tỉ
số odds và khoảng tin cậy 95% của odds.

Nhắp Continue, sau đó nhắp OK. Kết quả như sau:

Chỉ lấy 3 bảng cuối cùng và được diễn dịch như sau:
Trị số -2 Log likelihood chỉ độ phù hợp của mô hình. Trị số này càng nhỏ thì mô hình càng phù
hợp. Trong mô hình này với -2 Log likelihood =14.627 là không cao lắm, như vậy có độ phù
hợp khá tốt với mô hình tổng thể.
Với kết quả này mô hình hồi qui logistic được viết là:
Log(
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Hoặc:

) = -3,232 + 0,137. PROCALCITONIN + 0,013. AGE + 4.915. HYPOTENSION

p
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=𝑒 −3,232+0,137.PROCALCITONIN+0,013.AGE+4,915.HYPOTENSION

Như diễn dịch ở phần trên:
-

Tỉ số odds của procalcitonin: OR1= 𝑒 0,137 = 1,147

-

Tỉ số odds của tuổi: OR1= e0,013 = 1,013

-

Tỉ số odds của hạ huyết áp= 𝑒 4,915 = 136

(Xem 3 cột cuối cùng ở bảng trên, sẽ thấy tỉ số odds và khoảng tin cậy 95%)

Ta có thể tóm tắt trong bảng sau:

Yếu tố

Odds ratio (OR)

Khoảng tin cậy 95%

Ý nghĩa thống kê p

Procalcitonin

1,14

0,03 - 45,20

0,94

Tuổi

1,01

0,90 - 1,13

0,82

Hạ huyết áp

136

3 – 6447

0,01

Kết luận: Chỉ có hạ huyết áp là yếu tố độc lập dẫn đến tử vong ở bệnh nhân bị nhiễm trùng
huyết với OR=136 (KTC 95%: 3 – 6447; p=0,01)
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