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Sammanfattning 

Titel: Molekylär klassificering av tjocktarmscancer - PAM-klusteranalys för identifiering av 
undergrupper 

Huvudsyftet med denna studie är att med hjälp av klusteranalys dela in en mängd 
tjocktarmscancerfall i undergrupper baserat på deras molekylära egenskaper. Materialet som 
används tillhandahålls av en forskningsgrupp vid Patologi, Institutionen för medicinsk biovetenskap, 
Umeå universitet, och består efter viss bearbetning av 455 observationer vilket är en större 
datamängd än flera liknande studier. De molekylära variabler som ligger till grund för 
klusterindelningen är nivån på CIMP (CpG Island Methylator Phenotype), MSI 
(Mikrosatellitinstabillitet), BRAF- och KRAS-mutationer. Dessa är kategoriska variabler och därför 
används PAM (Partitioning Around Medoids) som är en särskild klusterteknik lämpad vid data på 
varierade variabelnivåer. I det slutliga resultatet fås fyra undergrupper som representeras av olika 
kombinationer av utfallen på ovannämnda variabler. Klustren utvärderas bland annat genom att 
jämföra överlevnadstiden för varje kluster, och det visar sig att två av klustren skiljer sig signifikant åt 
i detta avseende. Även andra patientrelaterade och tumörspecifika egenskaper kopplas samman till 
de olika cancertyperna och testas om de förekommer i varierande utsträckning. Var någonstans 
tumören är placerad är till exempel signifikant skilt mellan grupperna. Klusteranalyser är explorativa 
redskap så valet av variabler och sedermera tolkningar av resultat kan vara komplicerade och kräva 
stor sakkunskap. 

Abstract 

Title: Molecular classification of colorectal cancer - PAM-cluster analysis for identification of 
subgroups 

The main objective of this study is to divide a number of colorectal cancer cases into subgroups 
based on their molecular features using cluster analysis. The data used is supplied by a research 
group at Pathology, the Department of Medical Biosciences, Umeå University, and consists, after 
some preparation, of 455 observations which is a larger data set than many similar studies. The 
molecular variables that the clustering is based on are CIMP (CpG Island Methylator Phenotype), MSI 
(Micro Satellite Instability), BRAF- and KRAS-mutations. These are categorical variables and 
consequently the clustering method used is PAM (Partitioning Around Medoids) which is particularly 
useful with data on diverse variable level. The final analysis results in four subgroups that are 
represented by different combinations of attributes on the aforementioned variables. The disparity 
between the clusters are then evaluated by, for instance, comparing the survival time for their 
pertaining patients and it appears that two of the clusters are significantly different in this aspect. 
Other patient related and tumor specific characteristics are also linked with the separate cancer 
types and tested if they occur in varying extent. The locations of the tumors in the colon are for 
instance significantly different between the groups. Cluster analyses are exploratory tools so the 
choice of useful variables and subsequent interpretation of the results can be complicated and 
require relevant subject knowledge.  



Populärvetenskaplig sammanfattning 

Inom medicinsk forskning finns teorier om att tjocktarmscancer egentligen är mer än en sjukdom och 
detta kan undersökas genom att dela in en mängd sjukdomsfall i olika undergrupper. Indelningen 
brukar i sådana studier baseras på de molekylära egenskaper som cancertumörerna uppvisar. 
Datamaterialet som använts i denna studie är levererat av cancerforskare vid Umeå Universitet. För 
att genomföra indelningen har klusteranalys använts. Klusteranalys är ett samlingsnamn för 
statistiska metoder som syftar till att skapa grupper som är olika varandra sinsemellan, men vars 
tillhörande observationer är likartade. Som grund för indelningen användes fyra olika genetiska 
mätningar som gjorts på tumörerna. De undergrupper som denna studie resulterade i utgörs av fyra 
olika typer av tjocktarmscancer som tycks vara olika varandra i en del avseenden. Exempelvis 
hittades belägg för att tumörer uppstår i olika delar av tjocktarmssystemet beroende på cancertyp 
samt att patienterna tillhörande en viss grupp hade kortare överlevnadstid jämfört med patienter 
som ingår i en annan grupp. Utifrån denna indelning kan sedan cancerforskare göra vidare analyser 
gällande om de olika cancertyperna kan tänkas uppstå av olika anledning eller om en särskild typ av 
behandling är bättre lämpad för vissa grupper. 
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1. Inledning 
Tjocktarmscancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige och övriga västvärlden på grund av 

vår ohälsosamma livsstil med främst mycket fet mat och låg fysisk aktivitet. 5900 svenskar fick år 

2007 diagnosen tjocktarmscancer eller ändtarmscancer, två cancerdiagnoser som hädanefter i texten 

kommer sammantas som tjocktarmscancer, (Socialstyrelsen 2009). Tjocktarmscancer har en 

dödlighet på omkring 40 %, vilket är relativt högt jämfört med andra cancertyper och detta gör att 

forsking inom området är av stor vikt (Dahlin, Palmqvist, Henriksson, Jacobsson, Eklöf, Rutegård, 

Öberg & van Guelpen 2010). Cancertumörer oavsett typ men av liknande karaktär uppkommer och 

beter sig ofta på snarlika sätt och detta gör att separering i specifika undergrupper kan leda till bättre 

sjukvård. Som exempel har studier visat att patienter med tumörer med högre nivåer av DNA-

metylering påvisar bättre respons på cellgiftsbehandling än patienter med tumörer med lägre nivåer 

(Ogino & Goel, 2008). Till förhållandevis nyligen var det däremot inte konstaterat att 

tjocktarmscancer är en förgrenad sjukdom med undergrupper som uppvisar olika egenskaper (Jass 

2007), (Kang 2011).  

Klassificeringen kan göras på olika sätt men ett numera vanligt tillvägagångssätt är att undersöka 

tumörens molekylära egenskaper. Mycket av tidigare forskning har utgått från främst fyra olika 

molekylära förändringar, som förekommer i varierad utsträckning i tumörerna, benämnda CIMP (CpG 

island methylator phenotype), MSI (Mikrosatellitinstabilitet), BRAF- och KRAS-mutationer, utförligare 

beskrivning av dessa begrepp ges i avsnitt 2.1. 

Exempel på föreslagna undergrupper av tjocktarmscancer är bland annat en fyrgruppsindelning med 

avseende på nivåerna på CIMP och MSI med grupperna (1) CIMP+/MSI-, (2) CIMP+/MSI+, (3) CIMP-

/MSI+ och (4) CIMP-/MSI-. Vid efterföljande jämförelser mellan dessa konstaterades att första 

gruppen är förenad med sämst prognos och de två senare är associerade med BRAF- och KRAS-

mutationer (Kang 2011). I Dahlin et al. (2010) nämner författarna att det är en svaghet att inte ta 

med analys av KRAS-mutationer eftersom det är en genetisk defekt som är intressant vid studier av 

tjocktarmscancer. I en klassificering där även förekomsten av KRAS- och BRAF-mutationer inkluderats 

föreslås följande fem grupper: 

(1) BRAF-mutationer/CIMP-high/MSI-high 

(2) BRAF-mutationer/CIMP-high/MSI-low eller MSS (Mikrosatellitstabilitet) 

(3) KRAS-mutationer/CIMP-low/MSI-low eller MSS 

(4) CIMP-neg/MSS 

(5) CIMP-neg/MSI-high 

(Jass 2007)  

För klassificering av datamängder till undergrupper är det vanligt att använda någon form av 

klusteranalys. Detta är ett samlingsnamn för olika verktyg vars avsikt är att dela in observationer i 

olika grupper där observationer är lika varandra, i avseende på relevanta egenskaper, inom samma 

kluster och olika varandra kluster emellan. Klusteranalyser är statistiska metoder som deskriptivt 

delar in en befintlig mängd data och som kan klargöra en bakomliggande struktur eller avslöja dolda 

samband på en ofta multidimensionell nivå. Gruppindelningen kan sedan ligga till grund för andra 

statistiska analyser, som exempelvis diskriminantanalys som kan användas för att klassificera en ny 

observation till någon av de identifierade undergrupperna. Generellt förutsätter klusteranalys viss 
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sakkunnighet då antalet kluster ofta väljs manuellt och ska därför avvägas för vad som är relevant för 

ändamålet. Även beslutet om vilka variabler klusterindelningen ska baseras på är en bedömning som 

inte sällan kräver ämneskunskap. Resultaten är dessutom svårutvärderade då de inte är förenade 

med statistiska test kopplade till utfallssannolikheter. 

Mycket av tidigare forskning har som nämnts baserat sina undergrupper utifrån nivåerna på MSI och 

CIMP men de är inte de enda molekylära egenskaper som klassificering kan grundas på (Ogino & Goel 

2008). Även BRAF-mutationer tycks ha en relevant inverkan vid uppkomst och fortskridning av 

tjocktarmscancer (Rasuck et al. 2012) och som nämnts ansågs KRAS-mutationer vara en intressant 

faktor vid studier av denna sjukdom (Dahlin et al. 2010). Som givna variabler i denna klusteranalys 

väljs därför utöver CIMP och MSI att även inkludera BRAF- och KRAS-mutationer. 

1.1 Syfte 
Den huvudsakliga frågeställningen för studien är huruvida det finns olika undergrupper av 

tjocktarmscancer utifrån de molekylära förändringar patienterna uppvisar i sina tumörer. Syftet är att 

delge svaret på frågeställningen till forskningen inom patologi på Norrlands universitetssjukhus. 

Informationen kan användas av forskarna och kopplas ihop till olika riskfaktorer där jämförelser görs 

över grupperna. Exempel på riskfaktorer som kan kopplas till patientfallen är alkoholvanor, rökning 

eller depression. Ett pågående forskningsprojekt om B-vitaminnivåer kopplat till tjocktarmscancer 

kan också ha användning av informationen då de kan undersöka om relevansen av olika nivåer av B-

vitaminer skiljer sig beroende på vilken typ av tjocktarmscancer patienten har. 

Om analysen resulterar i identifierade undergrupper kan dessa jämföras mot varandra i avseende på 

till exempel överlevnadstid efter diagnos bland patienterna i de olika grupperna. Existerar olika typer 

av tjocktarmscancer är det också tänkbart att dödligheten för patienterna mellan dessa 

sjukdomstyper skiljer sig åt. Därför är jämförelser av överlevnadstid ett tänkbart sätt att utvärdera 

skillnaderna mellan grupperna. Förhoppningsvis kan en lyckad indelning underlätta 

cancerforskningen så att sjukvården i framtiden kan göra pålitligare prognoser, bättre riktade 

behandlingar och minimera bieffekter. 

 

På grund av att detta är en C-uppsats i statistik görs inga djupgående förklaringar av de 

biomedicinska begreppen och variablerna. Önskas vidare fördjupning hänvisas den hugade 

förslagsvis till artiklar och litteratur under Referenser. 

Närmast (sektion 2) följer en redovisning av datamaterialet som används i studien, hur det är 

insamlat och vilka variabler som ingår. Därefter (sektion 3) presenteras metoderna som används för 

att genomföra klusteranalysen och relevant teori kopplad till dessa. Redovisning av de uppnådda 

resultaten och tillhörande tolkningar tar vid (sektion 4) innan en diskussion avslutar texten (sektion 

5). 

2. Datamaterial 
Datamaterialet som ligger till grund för denna studie är tillhandahållet av Richard Palmqvist och 

Bethany van Guelpen vid Patologi, Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet. 

Palmqvist och van Guelpen är båda kliniskt verksamma samt aktiva i forskningsgruppen CRUMS 
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(Colorectal Cancer in UMeå Study). Datamaterialet utgörs av tjocktarmscancerfall och är uppbyggt av 

molekylära variabler från tumörprover samt annan relevant information som ålder och kön på 

patienterna. På grund av sekretesskäl är observationerna anonymiserade och all insamlad data 

kommer från patienter som har blivit informerade och samtyckt till att provresultat och annan 

information länkat till allmänhälsa sparas och används till framtida forskning (Dahlin, van Guelpen, 

Hultin, Johansson, Hallmans & Palmqvist 2007). Informationen är insamlad på Norrlands 

Universitetssjukhus mellan 1995 och 2003. Ursprungligen bestod materialet som levererades av 589 

tjocktarmscancerfall och dessa kan i sin tur kopplas till en omfattande hälsoundersökning VHU 

(Västerbottens hälsoundersökning) som sedan mitten på 80-talet samlat in hälsoinformation på 

länets invånare. Hälsoundersökningen erbjuds till alla länets 40-, 50- och 60-åringar och innefattar 

bland annat fysiska kontroller som blodtryck och BMI men även ett frågeformulär om livssituation 

och alkohol- och tobaksvanor (Norberg, Wall, Boman & Weinehall 2010). Kopplingen medför att det 

till tjocktarmscancerpatienterna finns en betydande mängd hälsoinformation som många gånger är 

insamlat innan de fick sin diagnos. Materialet är reviderat av forskarna i den mån att äldre 

observationer uteslöts eftersom antalet undersökta variabler har ökat i takt med att molekylära 

mättekniker utvecklats. Flera variabelutfall har dessutom kategoriserats till ordinal- eller 

nominalskala. 

 

2.1 Variabelbeskrivning 

Datamaterialet innehåller fyra molekylära variabler: CIMP, MSI/MSS, BRAF- och KRAS-mutation. 

Nivån på CIMP säger i hur hög grad åtta testade gener i tumören uppvisar DNA-metylering. I 

datamaterialet är CIMP fördelat över tre nivåer: CIMP-negativ (ingen testad gen påvisade 

metylering), CIMP-låg (en till fem gener påvisade metylering) och CIMP-hög (sex till åtta gener 

påvisade metylering) (Isaksson-Mettävainio, Palmqvist, Dahlin, van Guelpen, Rutegård, Öberg & 

Henriksson 2011). Instabilitet i mikrosatelliter refererar till avvikelser i en process som reparerar 

skadade DNA-sekvenser vid celldelning vilket ökar risken för att cancerceller bildas (Ogino & Goel 

2008). Variabeln är uppmätt på nivåerna instabilitet eller stabilitet. BRAF och KRAS är 

proteinproducerande gener som vid mutation kan bidra till cancerutvecklingen. Vardera variabel är 

uppdelad i två klasser benämnda wild type och muterad. Med wild type avses icke-mutation i genen. 

Datamaterialet utgörs även av en del icke molekylära variabler: tumörplacering, tumörstadium, 

invasionsgrad, differentieringsgrad, samt information om patienternas kön och ålder. Tumörens 

placering säger var i tjocktarmen huvudtumören är placerad (höger del av kolon, vänster del av kolon 

eller rektum). Tumörstadium anger hur utbredd tumören är och variabeln är kategoriserad till 

ordinalskala med fyra klasser kopplade till patientens prognos där exempelvis klassen sämst prognos 

innebär att tumören är fjärrspridd medan bäst prognos innebär att tumören upptäckts i ett tidigt 

skede. En liknande kategorisering har gjorts för variabeln invasionsgrad som anger i hur hög grad 

tumörceller är benägna att sprida sig och bilda fjärrmetastaser. Variabeln är fördelad i fyra klasser 

där högre grad innebär en större mängd spridningsbenägna celler. Även differentieringsgrad är en 

variabel på ordinalskala med fyra klasser. En hög differentieringsgrad innebär att tumören är lik den 

friska vävnaden som omgärdar den. Informationen om patienterna gäller om de är män eller kvinnor 

samt vilken av de tre åldergrupperna ≤50 år, 51-69 år eller ≥70 år de tillhör.  

Utöver dessa variabler innefattar även datamaterialet en variabel på kvotskala för patienternas 

överlevnadstid. Den anger hur många månader som gått från diagnostillfället till dödsfall eller 
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senaste uppföljning. Det senare gäller för patienter som fortfarande är vid liv och dessa hanteras 

genom att censurering tillämpas. Censurering innebär att patientens faktiska överlevnadstid inte är 

känd men att dess värde likväl bidrar med information då det säger hur länge patienten minst har 

överlevt sin sjukdomsdiagnos. I datamaterialet är censureringsgraden 48.8%. 

Tabell 2.1: Klinisk data över 455 tjocktarmscancerfall från CRUMS. 

  Antal % 

 455  
CIMP-status   
Negativ 231 51 
Låg 167 37 
Hög 57 13 
   
Mikrosatellit -   
Instabillitet 72 16 
Stabilitet 383 84 
   
BRAF-mutation   
Wild type 388 85 
Muterad 67 15 
   
KRAS-mutation   
Wild type 368 81 
Muterad 87 19 
   
Tumörplacering   
Höger colon 144 32 
Vänster colon 142 31 
Rektum 167 37 
N/A 2 0 
   
Tumörstadium   
Bäst prognos 70 15 
Bra prognos 180 40 
Dålig prognos 97 21 
Sämst prognos 107 24 
N/A 1 0 
   
Invasionsgrad   
Lägst 40 9 
Låg 98 22 
Hög 226 50 
Högst 76 17 
N/A 15 3 
   
Differentieringsgrad   
Lägst 10 2 
Låg 209 46 
Hög 183 40 
Högst 46 10 
   
Kön   
Män 250 55 
Kvinnor 205 45 
   
Ålder   
≤ 50  24 5 
51-69 176 39 
≥ 70 255 56 
N/A 7 2 
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2.2 Bearbetning 
Några av de mest intressanta variablerna hade en hög andel saknade data. Dessa variabler var de 

fyra molekylära variablerna som tidigare forskning främst studerat, nämligen CIMP, MS-status, BRAF 

och KRAS. Om datamaterialet innehåller saknade värden finns en risk att ett icke-observerat värde 

utgör en referensegenskap för något kluster vilket blir tämligen intetsägande och tillfredsställer ej 

analysens syfte. Observationerna som saknade information för våra viktigaste variabler uteslöts 

således från datamaterialet.  Ett motiv till uteslutning istället för annan åtgärd, som att ersätta med 

simulerat värde eller typvärde, är att antalet observationer är stort (Hastie, Tibshirani & Friedman 

2009, s. 507). 

Den slutgiltiga versionen av datamaterialet, det vill säga den version som alla kluster och jämförelser 

bygger på har 455 observationer vilket är ett avsevärt större antal än många andra liknande studier 

som gjorts tidigare. Exempel på publicerade studier med mindre datamaterial är: 

77 observationer i två undergrupper (Rasuck, Leite, Komatsuzaki, Ferreira, Oliveira & Gomes 2012). 

197 observationer i fyra undergrupper (Kang 2011). 

126 observationer i tre undergrupper (Furlan, Carnevali, Bernasconi, Sahnane, Milani, Cerutti, 

Bertolini, Chiaravalli, Bertoni, Kwee, Pastorino & Carlo 2011). 

3. Metod 
Det grundläggande syftet med klusteranalyser är att dela upp en mängd objekt i olika undergrupper 

genom att klassificera dem utifrån deras egenskaper. Detta sker genom olika numeriska metoder så 

att objekt placerade i samma grupp liknar varandra i högre utsträckning än objekten som 

klassificerats till en annan grupp (Hastie et al. 2009, s. 501). Identifiering av skilda subgrupper med 

specifika egenskaper kan vara av vikt exempelvis för en bank som vill undersöka om tillgångar och 

skulder skiljer sig åt mellan kunder beroende på ålder, kön, utbildningsnivå etc. En lyckad 

klusteranalys bör resultera i definierade subgrupper som sedan kan ligga till grund för mer 

skräddarsydda modeller och prognoser. Banken från exemplet innan kan bland annat utforma 

specifika modeller för att skatta återbetalningstid på lån för de olika kundklasserna. I begreppet 

klusteranalys innefattas även metoder som utvärderar hur lyckad gruppindelningen är genom att 

analysera hur pass avgränsade och distinkta klustren är. 

Det finns två familjer av klusteranalysmetoder, partitionerande och hierarkiska metoder (Struyf, 

Hubert & Rousseeuw 1997). Partionerande metoder delar in observationerna i ett på förhand valt 

antal kluster, k. Hierarkiska metoder utgår från att alla observationer utgör antingen varsitt kluster 

(agglomererande analys) eller ett enda kluster (delande analys). Om utgångspunkten är ett enda 

kluster, delande analys, splittras klustret i två nya som är så olika varandra som möjligt. I 

efterföljande steg delas det storleksmässigt största klustret i två nya kluster tills varje observation 

slutligen utgör ett eget kluster. För den omvända metoden, agglomererande analys, gäller 

följaktligen att de två observationer/kluster som är mest lika varandra slås ihop vid varje steg tills alla 

observationer fogats samman till ett enda kluster (Struyf et al. 1997). Dessa steg kan redovisas i ett 

träddiagram som illustrerar hur observationerna fördelas vid olika agglomereringar eller delningar av 

kluster. För varje steg i den hierarkiska processen anges det hur olika de befintliga klustren är vilket 

innebär att det går att utläsa vid vilket antal kluster hopslagningarna eller delningarna inte längre 
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bidrar till att hitta relevanta undergrupper. Till de hierarkiska metoderna beräknas en koefficient som 

talar om hur pass tydlig klusterstruktur det föreligger i datamaterialet. Dessa koefficienter tenderar 

dock att öka vid stora mängder observationer även om graden av klusterstruktur inte är särskilt hög. 

Fördelen med hierarkisk klusteranalys är att hela händelseförloppet redovisas och betraktaren kan se 

hur observationerna fördelats vid olika antal kluster. 

Fundamentalt för alla klustertekniker är hur avståndet eller olikhetsmåttet mellan två objekt 

beräknas. Ett datamaterial som skall klusterindelas består ofta av en klassisk n x p – matris med n 

stycken observationer med p antal uppmätta variabler. Varje mätvärde kan betecknas xiv där i = 1, 2, 

…, n och v = 1, 2, …, p.  

De flesta klustertekniker fodrar däremot en symmetrisk n x n – olikhetsmatris som input. Den parvisa 

olikheten på variabel v mellan observationerna i och i’ definieras som dv (xiv , xi’v). Den vanligaste 

varianten av parvis olikhet för kvantitativ data på intervall- och kvotskala är det kvadrerade 

avståndet, dv (xiv , xi’v) = (xiv - xi’v) 
2. Olikheten mellan observation i och i’ blir summan av de parvisa 

olikheterna för samtliga variabler,  

 
        ∑              

 

   

  (3.1) 

Olikhetsmatrisen är symmetrisk och elementet D(i,i’) = D(i’,i) innehåller olikheten mellan observation 

i och i’. I en olikhetsmatris är diagonalelementen Dii = 0,  i = 1, 2, …, n. 

Vid variabler på ordinalskala ersätts de olika ursprungliga utfallen u, u = 1, 2, …, w, så att data kan 

hanteras som kvantitativt. De nya utfallen blir ett tal mellan 0 och 1 som fås exempelvis genom 

formeln 
   

   
. Olikheten mellan dessa nya utfall beräknas sedan på samma sätt som kvantitativa 

variabler med till exempel kvadrerat avstånd. 

Vid en nominal kategorivariabel, g, blir den parvisa olikheten mellan observationerna i och i’, dg (xig , 

xi’g), antingen 0 eller 1. Har i och i’ samma utfall på variabeln g blir olikhetsvärdet 0, och om inte blir 

olikheten 1. Detta oavsett antalet nivåer på g (Maechler, Rousseeuw, Struyf & Hubert 2005). 

En metod för att sätta samman olikhetsmatriser är DAISY (Dissimilarity Matrix Calculation) och dess 

styrka är att den kan konstruera olikhetsmatriser från ett datamaterial som innehåller variabler på 

olika skalnivåer. Beräkningen av olikheterna kan göras med olika mått men om minst en variabel är 

av icke-numerisk karaktär kommer Gowers koefficient (Gower 1971) användas som olikhetsmått. 

Olikheten mellan två observationer beräknas då genom att de parvisa olikheterna för samtliga 

variabler summeras och sedan divideras med antalet variabler, p. Om datamaterialet endast 

innehåller p stycken variabler på nominalskala kommer Gowers koefficient vara en kvot mellan 0 och 

1 eftersom p st olikhetsvärden, som är 0 eller 1, då summerats och delats med p (Maechler et al. 

2005). 

Oavsett klustermetod är målsättningen att fördela observationerna i kluster så att summan av 

olikheterna inom varje kluster minimeras.  

PAM (Partitioning Around Medoids) är en partionerande klusterindelningsmetod som syftar till att 

dela in ett datamaterial i ett på förhand bestämt antal kluster, k. Detta genom att hitta k stycken 
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observationer ur datamaterialet kallade medoider (m1, …, mk) som ska representera de olika klustren. 

Metoden presenterades första gången i Kaufman & Rousseeuw (1990) 

Medoiderna bestäms så att den totala olikheten mellan alla observationer och deras närmsta 

medoid,  

 
∑    

       
       

 

   

   (3.2) 

är minimerad. Eftersom PAM utgår från olikheter mellan observationer kräver den en olikhetsmatris 

som input.  

Eftersom alla observationer är tänkbara medoider innebär det att det blir väldigt många möjliga 

kombinationer vid stora datamaterial. Denna process genomförs därför i två steg som utgör själva 

algoritmen i PAM-funktionen. Första steget benämns build och inleds med att hitta en medoid m1 

som har den minsta totala olikheten till samtliga övriga observationer, 

    ∑      

 

   

   (3.3) 

Därefter bestäms m2 vars uppgift är att minska (3.2) så mycket som möjligt. Detta upprepas tills k 

stycken medoider har valts ut som alla bidragit till att minska (3.2) ytterligare. Dessa initiala 

medoider är resultatet av build-processen. Andra steget benämns swap och går ut på att byta ut en 

initial medoid mot en observation som inte valdes som medoid i build-fasen så att (3.2) minskar så 

mycket som möjligt. Detta upprepas med de då gällande medoiderna tills minskningen av (3.2) 

konvergerar mot noll och då har k stycken medioder identifierats. Observationerna hamnar sedan i 

det kluster som representeras av den närmsta medoiden, dvs. observation i placeras i kluster Cj om 

mj är närmare observation i än någon annan medoid. (Struyf et al. 1997) 

Klusteranalyserna som behandlas i denna studie har genomförts i datorprogrammet R (R 

Development Core Team, 2009) med hjälp av funktioner från statistikpaketet cluster (Maechler, 

et al. 2005). För att konstruera olikhetsmatriser användes funktionen daisy och själva 

klusterindelningen utfördes med funktionen pam. Båda dessa tekniker presenterades första gången i 

Kaufman & Rousseeuw (1990). 

För att utvärdera resultatet av indelningen och hitta det optimala antalet kluster går det att använda 

ett siluettmått. Detta mått baseras på att det till varje observation beräknas ett siluettvärde som 

talar om hur väl observationen klassificerats. En dåligt klassificerad observation är mer lik 

observationerna i ett närliggande kluster än observationerna i det kluster den tillhör. Avståndet till 

medoiden i det närliggande klustret är däremot längre än till medoiden i observationens kluster.   

Siluettvärdet för en observation i, s(i), som ligger i kluster A beräknas på följande sätt: 

Medelolikheten för i till de övriga observationerna som tillhör kluster A betecknas a(i), 

 
      

 

    
 ∑       

        

  
(3.4) 
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Medelolikheten för i till de observationer som tillhör något kluster C,     , betecknas d(i,C). 

 
        

 

  
 ∑       

   

 
(3.5) 

                                               

Då d(i,C) är beräknat för alla kluster     väljs det med den minsta medelolikheten, betecknad b(i). 

         
   

       (3.6) 

Det kluster B som uppfyller (3.6) kallas grannkluster till observation i och är det näst bästa klustret 

för i. Siluettvärdet för i beräknas sedan med 

 
      

         

              
 (3.7) 

s(i) ligger mellan -1 och 1 och ett värde nära 1 innebär att i placerats rätt i kluster A i jämförelse med 

grannklustret. På motsvarande sätt betyder ett värde nära -1 att i är dåligt klassificerad. Om s(i) antar 

ett värde kring 0 ligger i mellan kluster A och B. (Struyf et al. 1997) 

Summeras s(i) över alla observationer i datamaterialet, n, och delas med n erhålls ett kvalitetsmått, 

medelsiluettbredd ASW (Average Silhouette Width), som kan användas för att avgöra hur bra en 

klusterindelning är. Ju högre ASW-värde desto tydligare kluster och det är ett användbart mått för att 

utvärdera hur många kluster observationerna är lämpliga att delas in i. Om s(i) istället summeras 

över alla observationer i ett kluster, Cj, och delas med antalet observationer i Cj, nj, erhålls 

medelsiluettbredden för Cj. 

 

Figur 3.1 : Siluettplot över simulerat data 
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Figur 3.1 visar ett exempel på en klusterindelning gjort med pam på ett simulerat datamaterial 

bestående av 25 observationer fördelade över tre kluster. Klusterstorleken är 10, 7 respektive 8 

observationer för de olika klustren. Första klustret har en medelsiluettbredd på 0.91 vilket indikerar 

att dess observationer är mer lika varandra än observationerna i de övriga klustren. Kluster två 

däremot har en smalare siluett med ett värde på 0.43 vilket säger att observationerna här inte är lika 

väl klassificerade. I figur 3.1 syns även att observation 11 är felklassificerad då den har ett negativt 

siluettvärde. Den är alltså sammantaget mer lik observationerna i något av de andra klustren. 

Medelsiluettbredden för klusterindelningen är 0.64 vilket antyder att en skaplig klusterstruktur tycks 

föreligga. Som riktvärde på ASW kan 0.25 ses som en minsta gräns för om det över huvudtaget 

existerar några kluster. Gränsen är inte strikt definierad men värden under 0.25 borde tolkas som att 

det inte finns någon uppenbar klusterstruktur (Struyf et al. 1997). 

Datamaterialet som klusteranalysen i denna studie genomförts på innehåller kategoriska variabler 

vilket har gjort att DAISY valts som verktyg för att konstruera olikhetsmatriser. Samtliga variabler är 

uppdelade på nominal- eller ordinalskala vilket reducerar valet av alternativa tillvägagångsätt för att 

utreda eventuella subgrupper. Indelningen har genomförts med PAM som bra hanterar datamaterial 

på varierade variabelnivåer samt att den ger en tydlig bild över hur klustren är utformade och därför 

används PAM med fördel som verktyg. 

4. Resultat och analys 
Med begreppet modell avses i följande text en klusterindelning framtagen med PAM med en given 

uppsättning variabler och ett bestämt antal kluster. 

Nedan kommer olika modeller att prövas utifrån några olika utgångspunkter. Valet av tänkbara 

variabler samt antalet kluster för dessa modeller utgick från de sakkunniga som levererat 

datamaterialet samt från tidigare forskning i ämnet. Detta resulterade i variablerna som listas i tabell 

2.1. Klassificeringen av dessa variabler var gjord på förhand av forskningsgruppen CRUMS. I de initiala 

analyserna valdes att inkludera fler variabler än de fyra givna som nämnts i inledningen (CIMP, MSI, 

BRAF och KRAS). Förhoppningsvis medför dessa analyser att en rimlig modell hittas vars 

undergrupper motsvarar relevanta tjocktarmscancertyper från vilka användbara slutsatser kan dras. 

De variabler som den första analysen utgår från, variabeluppsättning 1, består av BRAF-mutation, 

CIMP-status, differentieringsgrad, invasion, KRAS-mutation, kön, MSI, placering, tumörstadium och 

ålder. Dessa variabler ansåg forskarna på patologen kunde vara intressanta och eventuellt utgöra 

faktorer för undergrupper av tjocktarmscancer. 
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k (#kluster) 

Figur 4.1: ASW-värdet vid olika antal kluster för variabeluppsättning 1. 

Figur 4.1 redovisar ASW för olika modeller givet variabeluppsättning 1. Den syftar till att underlätta 

valet av klusterantal då ett högt ASW är eftersträvansvärt. Då stapeln för sex kluster är den högsta, 

med ett tillhörande ASW på 0.22, betyder detta att det är det antal kluster som maximerar ASW för 

de givna variablerna. Sex stycken kluster är en acceptabel mängd sett till att antalet variabler är 

förhållandevis högt, jämfört med tidigare forskning (Dahlin et al. 2010, Jass 2007, Ogino & Goel 2008) 

samt att det är tolkningsbart från en medicinsk synvinkel. Detta motiverade att en modell (modell 1) 

utifrån dessa villkor undersöktes närmare. 
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Figur 4.2: Siluettplot för modell 1 

Modell 1, det vill säga en klusterindelning med sex kluster och variabeluppsättning 1, har ASW 0.22 

vilket ju är under 0.25 som var gränsen för svag klusterstruktur. Det syns tydligt i Figur 4.2 att det 

finns observationer som felklassificerats i samtliga kluster vilket bidrar till det låga ASW-värdet. För 

att förbättra ASW behövs en annan variabeluppsättning som bättre delar in observationerna. 

Lämpligtvis kan antalet variabler reduceras för att minska antalet kombinationer av variabelutfall då 

detta förhoppningsvis leder till färre felklassificerade observationer. Då 0.22 är ett så pass lågt ASW 

presenteras ingen närmare reflektion kring indelningen som modell 1 genererade. 
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För att försöka hitta en bättre modell med ett högre ASW än modell 1 valdes att reducera antalet 

variabler. Detta genom att avlägsna de icke-molekylära egenskaperna ålder, kön samt tumörens 

placering och utvecklingsstadium. De återstående variablerna utgör variabeluppsättning 2 och denna 

består av BRAF-mutation, CIMP-status, differentieringsgrad, invasion, KRAS-mutation och MSI. Dessa 

faktorer är mer intimt förknippade med tumörens egenskaper än de variabler som exkluderats. 

 

 

 
k (#kluster) 

Figur 4.3: ASW-värdet vid olika antal kluster för variabeluppsättning 2. 

Åtta kluster ger det högsta ASW, nämligen 0.60, givet variabeluppsättning 2 (se Figur 4.3). Ett så stort 

antal kluster kan dock visa sig vara svårtolkat rent medicinskt.  
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Figur 4.4: Siluettplot för modell 2 

Detta resulterade i modell 2, det vill säga åtta kluster och variabeluppsättning 2, som finns 

presenterad i Figur 4.4. Antalet felklassificeringar har jämfört med modell 1 sjunkit i stor 

utsträckning. Det syns på att antalet band som ligger till vänster om 0, vilka motsvarar observationer 

med negativa siluettvärden, har minskat jämfört med Figur 4.3.  

Sett till ASW är det ingen större skillnad mellan klusterantal från fem och uppåt (se Figur 4.3) vilket 

skulle kunna motivera en modell med variabeluppsättning 2 och fem kluster. Men då ambitionen hur 

som helst är att hitta en modell med tydligare klusterindelningar, alltså högre ASW, undersöktes den 

modell (modell 2) som faktiskt ger högst ASW. I modell 2 utgörs dessvärre kluster fyra, sex och åtta 

av förhållandevis få observationer och ASW för de två senare är otillfredsställande låga. Detta 

indikerar en undermålig modell samt, som nämnts, att åtta kluster blir irrelevant för ändamålet då 

det är föga troligt att det finns åtta subgrupper av tjocktarmscancer av unik karaktär. 
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För att förbättra modell 2 valdes att återigen minska variabelantalet då detta förfarande applicerat 

på modell 1 ökade ASW. De variabler som behölls var de tumörspecifika molekylära förändringar som 

varit vanligast förekommande i tidigare forskning. Variabeluppsättning 3 består således av BRAF-

mutation, CIMP-status, KRAS-mutation och MSI. 

 

 

 
k (#kluster) 

Figur 4.5: ASW-värdet vid olika antal kluster för variabeluppsättning 3. 

Den modell som ger högst ASW, givet variabeluppsättning 3, är vid 16 stycken kluster (se Figur 4.5). 

Den modellen blir dock betydelselös då det motsvarar ett mättat resultat där alla kombinationer av 

variabelutfall som existerar i datamaterialet representerar ett eget kluster. ASW kan bara bli 1 om 

samtliga observationer i samtliga kluster har exakt samma egenskaper som medoiden för det 

aktuella klustret, vilket blir fallet om 16 antal kluster väljs. För att indelningen skall vara medicinskt 

relevant och av värde för de ämneskunniga väljs fyra stycken kluster till nästa modell. Inom tidigare 

forskning har mellan två och sex kluster förekommit (Rasuck et al. 2012, Kang 2011, Furlan et al. 

2011, Ogino & Goel 2008). 
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Figur 4.6: Siluettplot för modell 3 

Den slutliga modellen, modell 3, innefattar fyra kluster indelade utifrån variablerna BRAF-mutation, 

CIMP-status, KRAS-mutation och MSI. Resultatet av denna modell finns redovisad i Figur 4.6 och ASW 

är på 0.74. Antalet observationer med negativa siluettvärden har reducerats till ett fåtal som felaktigt 

klassificerats till kluster 2. Inget kluster sticker ut nämnvärt i avseende på mängden observationer 

och samtliga kluster är tydliga baserade på deras ASW. Siluetten för kluster 1 inleds med en bred och 

hög stapel vilket motsvarar en stor mängd observationer som är identiska med klustrets medoid i 

hänseende på de variabler som modellen är indelad utifrån. Denna kombination av molekylära 

förändringar är således den vanligast förekommande i hela datamaterialet. Tabell 4.1 visar 

medoidernas egenskaper och det är dessa som kännetecknar de olika klustren. Som exempel på 

tolkning kan sägas att kluster 3 kännetecknas av tjocktarmscancertumörer med låg CIMP-nivå, stabila 

mikrosatelliter och endast mutation i KRAS-genen. 

Tabell 4.1: Klustermedoidernas egenskaper 

Kluster CIMP BRAF MMR KRAS Antal obs. ASW 

1 neg wt MSS wt 191 0.89 

2 låg wt MSS wt 122 0.69 

3 låg wt MSS mut 87 0.50 

4 hög mut MSI wt 55 0.69 

 

 

 



16 
 

 
Figur 4.7: Graf som visar andel överlevande patienter ett antal månader efter deras diagnos för de 

olika klustren. 

För att utvärdera om klusterindelningen kan vara relevant för forskarna har överlevnadstiden för 

patienterna i de olika klustren undersökts närmare. En överlevnadsanalys som tar hänsyn till andelen 

censureringar (se Figur 4.7) genomfördes således. Kluster 4 har en hastig inledningsfas där nästan 

20% av patienterna avlider inom några månader men sedan stabiliseras denna graf. Grafen för 

kluster 3 är oftast underst vilket innebär att andelen överlevande patienter givet en specifik månad 

är lägst för denna undergrupp. Kluster 1:s graf ligger däremot nästan alltid överst. 

Hypoteser gällande om den genomsnittliga överlevnadstiden efter diagnos skiljer sig åt mellan 

klustren har prövats. Om det finns undergrupper av tjocktarmscancer kan det antas att dödligheten 

skiljer sig mellan dessa. Även andra variabler än överlevnadstid testas om det skiljer sig signifikant 

mellan grupperna. Hypoteserna testas med t-test för variabeln överlevnadstid och med         för 

övriga variabler. För att reglera risken för massignifikans har t-testen genomförts med 

Bonferronijustering. T-testens antaganden om lika varians för överlevnadstiden mellan klustren är 

prövade och uppfyllda. 
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Fördelningen för variabeln överlevnadstid, som inte tar hänsyn till censurering, mellan de olika 

klustren finns presenterad i Tabell 4.2. Sett till kvartiler och medelvärde tycks första klustret vara det 

prognostiskt mest fördelaktiga att tillhöra. Testen om huruvida medelvärdena i variabeln överlevnad 

skiljer sig signifikant mellan de olika klustren redovisas nedan i Tabell 4.3. 

Tabell 4.2: Tabell över överlevnadstid i månader utan hänsyn till censurering för de olika klustren 

 

 

Tabell 4.3: P-värden för t-test om genomsnittlig överlevnadstid skiljer sig mellan klustren 

 1 2 3 

2 0.575   

3 0.049* 1.0  

4 1.0 1.0 1.0 
 

   
* Statistiskt signifikant för α = 5% 

Hänsyn har tagits till massignifikans och har justerats med hjälp av Bonferroni-korrektion  

P-värdena visar att endast medelvärdena mellan kluster 1 och 3 är signifikant skilda från varandra på 

5% signifikansnivå. I övrigt tyder inte testen på att patienterna överlever längre eller kortare i 

jämförelse mellan några andra kluster. Dessa resultat kan dock vara missvisande eftersom 

censurerade patientfall inte beaktats. 

Följande frekvenstabell visar hur nivåerna på övriga variabler är fördelade mellan klustren samt 

tillhörande        .   

Kluster 1 2 3 4 

1:a kvartilen 21 16 11,5 8,5 

Medianvärde 39 33,5 30 39 

3:e kvartilen 66 54,75 49,5 59,5 

Medelvärde 44,9 39,1 34,6 39,4 

Standardavvikelse 30,2 31,1 26,3 31,8 



18 
 

Tabell 4.4: Frekvenser av olika nivåer på variablerna med tillhörande test 

  Kluster 1   % 
Kluster 

2   % 
Kluster 

3   % 
Kluster 

4   % P-värde1   

Invasion           

1 19 47,5 8 20,0 10 25,0 3 7,5   

2 40 40,8 29 29,6 15 15,3 14 14,3   

3 98 43,4 58 25,7 44 19,5 26 11,5   

4 29 38,2 24 31,6 12 15,8 11 14,5 0,766  

           

Differentieringsgrad           

1 1 10,0 5 50,0 2 20,0 2 20,0   

2 94 44,5 51 24,2 43 20,4 23 10,9   

3 87 48,1 49 27,1 34 18,8 11 6,1   

4 5 10,9 15 32,6 7 15,2 19 41,3 <0,001 ** 

           

Tumörstadium           

Bäst 42 60,0 16 22,9 7 10,0 5 7,1   

Bra 71 39,4 48 26,7 34 18,9 27 15,0   

Sämre 39 40,2 27 27,8 19 19,6 12 12,4   

Sämst 39 36,4 30 28,0 27 25,2 11 10,3 0,087 * 

           

Ålder           

<51 10 41,7 6 25,0 7 29,2 1 4,2   

51-69 79 44,9 50 28,4 29 16,5 18 10,2   

>69 102 40,0 66 25,9 51 20,0 36 14,1 0,481  

           

Placering           

Höger kolon 23 16,0 39 27,1 36 25,0 46 31,9   

Vänster kolon 70 49,3 40 28,2 26 18,3 6 4,2   

Rektum 96 57,5 43 25,7 25 15,0 3 1,8 <0,001 ** 

           

Kön           

Man 113 45,2 68 27,2 45 18,0 24 9,6   

Kvinna 78 38,0 54 26,3 42 20,5 31 15,1 0,203   

           

CIMP           

Negativ 191 82,7 0 0,0 40 17,3 0 0,0   

Låg 0 0,0 119 71,3 44 26,3 4 2,4   

Hög 0 0,0 3 5,3 3 5,3 51 89,5 <0,001 ** 

           

MSI/MSS           

MSI 14 19,4 12 16,7 4 5,6 42 58,3   

MSS 177 46,2 110 28,7 83 21,7 13 3,4 <0,001 ** 

           

BRAF           

wild type 188 48,5 108 27,8 87 22,4 5 1,3   

muterad 3 4,5 14 20,9 0 0,0 50 74,6 <0,001 ** 

           

KRAS           

wild type 191 51,9 122 33,2 0 0,0 55 14,9   

muterad 0 0,0 0 0,0 87 100,0 0 0,0 <0,001 ** 
1 Pearsons         
* Statistiskt signifikant för α = 10% 
**  Statistiskt signifikant för α = 5%         
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Varken invasionsgrad eller patienternas ålder och kön visar något beroende i fördelningen mellan 

klustren. För CIMP-status, MSI, BRAF-mutation och KRAS-mutation är fördelningen däremot 

signifikant, vilket är en följd av att de är de variabler som klusterindelningen är baserad på. Detta 

pekar på att analysen, som genomförts utifrån dessa egenskaper, således har lyckats. Även de övriga 

variablerna visar på ett beroende mellan klusterkategorisering och variabelns kategorisering och 

Tabell 4.5 visar vilka variabelnivåer som uppvisar ett sådant beroende för dessa variabler. 

Tabell 4.5: Test om oberoende mellan variabelnivåerna 

  Kluster 1  Kluster 2  Kluster 3  Kluster 4  P-värde1   

Differentieringsgrad           

1 1  5  2  2  0,170  

2 94  51  43  23  0,318  

3 87  49  34  11  0,006 ** 

4 5  15  7  19  <0,001 ** 

           

Tumörstadium           

Bäst 42  16  7  5  0,007 ** 

Bra 71  48  34  27  0,466  

Sämre 39  27  19  12  0,980  

Sämst 39  30  27  11  0,237  

           

Placering           

Höger kolon 23  39  36  46  <0,001 ** 

Vänster kolon 70  40  26  6  0,003 ** 

Rektum 96  43  25  3  <0,001 ** 
1 Pearsons         
** Statistiskt signifikant för α = 5%         

 

Eftersom tumörstadium uppvisade ett beroende på 10% signifikansnivå (Tabell 4.4) tas den variabeln 

med även i Tabell 4.5. Det visade att nivån för bäst prognos är signifikant och påträffas i över hälften 

av fallen i kluster 1. Detta överensstämmer med tidigare tolkning av Tabell 4.2. Även tumörernas 

placering är signifikant skiljt mellan klustren. Fjärde klustret tenderar att bestå av patienter med 

tumörer i höger del av tjocktarmen medan denna tumörplacering är förhållandevis ovanlig i kluster 1.  

5. Diskussion 
Klusteranalyser handlar om att rent deskriptivt dela in befintliga datamängder i undergrupper och 

det finns egentligen inga rätt eller fel. Detta gör ofta resultaten svårutvärderade och att den 

egentliga tolkningen av de identifierade klustren fordrar relevant kunskap i bakomliggande 

sakförhållanden. Utifrån de undergrupper som denna klusteranalys har utpekat kan den insatta 

forskargruppen vidare undersöka sambanden mellan de presenterade resultaten och ytterligare 

variabler. Exempelvis kan de nu utreda om olika bakomliggande riskfaktorer verkar leda till en viss 

typ av tjocktarmscancer eller om undergrupperna svarar olika på vissa typer av behandlingar. Utifrån 

deras expertis kanske det blir aktuellt att göra en sammanslagning utav två eller fler kluster om inga 

egentliga skillnader mellan dem visar sig föreligga. 

Beträffande klusterindelning kan det vara viktigt att poängtera en viss problematik som uppstår då 

variabeluppsättningen består av kategoriska variabler med få nivåer. I takt med ökat klusterantal 

kommer fler kombinationer av variabelutfall att utgöra egna kluster med siluettvärde 1. Ett sådant 

kluster innebär att alla tillhörande observationer är identiska med medoiden. De variabler som i 
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denna studie förmodas vara av högst relevans är samtliga kategoriska med högst tre nivåer. Av detta 

skäl bestämdes att den slutliga modellen består av inte mer än fyra stycken kluster. Ett alternativ för 

att få in fler variabler i indelningen, och därmed öka antalet kombinationer av variabelutfall, men 

likväl behålla fokus på de mest betydelsefulla kan vara att vikta variablerna olika (Hastie et al. 2009, 

s. 506). Men dessa avväganden bör motiveras med mer bakomliggande sakkunskap. 

De undergrupper som den genomförda klusteranalysen resulterade i presenteras i Tabell 4.1 och 

utmärks av olika egenskaper. Första klustret kännetecknas av stabila tumörer utan metylering, 

mutationer och med stabila mikrosatelliter och är även kopplat till bäst prognos. Kluster 2 skiljer sig 

från kluster 1 enbart genom att karakteriseras av låg metyleringsnivå istället för ingen. Det som skulle 

kunna vara anmärkningsvärt för denna undergrupp är att det i Tabell 4.4 går att utläsa att 

tumörplaceringen är jämnt fördelad i hela tjocktarmssystemet. Tredje klustret kännetecknas av 

muterade KRAS-gener och har den kortaste medelöverlevnadstiden. Då denna överlevnadstid är 

signifikant skild från kluster 1 kan det vara skäl att misstänka att KRAS-mutation är förenat med 

sämre prognos. Det sista klustret är mest särpräglat eftersom det kännetecknas av tre unika 

variabelutfall, hög metyleringsnivå, instabila mikrosatelliter och muterade BRAF-gener. Tumörerna är 

därtill överlägset vanligast förekommande i högerkolon. 

Att jämföra dessa resultat med tidigare forskning kan vara problematiskt eftersom samma 

molekylära egenskaper kan vara uppmätta på olika sätt och kategoriserade på varierande nivåer. 

Exempel på studier där liknande resultat erhållits är samband mellan MSI och förekomst i höger del 

av kolon (Rasuck et al. 2011) vilket, i denna analys, är representerat i kluster 4. Egenskaperna som 

kännetecknar detta kluster, CIMP-hög, MSI och BRAF-mutationer, överensstämmer även till fullo 

med referensegenskaper för ett kluster i en annan studie (Furlan et al. 2011). I en tredje studie är 

CIMP-låg associerat med KRAS-mutationer och män, medan CIMP-hög förknippas med BRAF-

mutationer och kvinnor (Ogino & Goel 2008). Någon signifikant skillnad mellan kön existerar dock 

inte i denna studie så några slutsatser gällande patientens kön diskuteras inte. Däremot finns ett 

samband mellan CIMP-låg och KRAS-mutationer i kluster 3 och ett tydligt samband mellan CIMP-hög 

och BRAF-mutationer i kluster 4. 

Överlevnadstid är i denna studie en variabel som använts för att utvärdera skillnader mellan de 

identifierade klustren. En enkel form av överlevnadsanalys har genomförts som tar hänsyn till 

censurering men då datamaterialet hade en så pass hög censureringsgrad, närmare 50%, bör 

resultaten om skillnader i överlevnadstid tolkas med viss aktsamhet. 

Beträffande överlevnadsanalysen (se Figur 4.7) så innebär stabiliseringen av grafen till kluster 4 att 

om patienten överlever den första tiden tycks det alltså finnas rimliga chanser för ytterligare 

överlevnad. Genom att studera positionerna för grafen tillhörande kluster 3 skulle det kunna sägas 

att den cancertyp som det klustret representerar är kopplad till sämst prognos då denna ligger lägst 

för de flesta antal månader. Grafen för kluster 1 ligger konstant högt i förhållande till de övriga 

graferna så en rimlig tolkning är att patienter med den typen av tjocktarmscancer verkar ha bäst 

överlevnadsmöjligheter. Dessa tolkningar styrks även av resultateten från t-testen om genomsnittlig 

överlevnadstid. 
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Vad gällande framtida cancerforskning så utvecklas den nyttjade tekniken ständigt, precis som all 

annan teknologi, och därför är det sannolikt att mer detaljerade mätmetoder och analyser kommer 

möjliggöras. Mer precisa provtagningar på minimalare beståndsdelar kan leda till nya upptäckter som 

generar nya resultat. 

Vid kommande studier där klusteranalys används som verktyg för indelning av tjocktarmscancer kan 

det vara värt att överväga valet av variabler. En mer statistisk metod för variabelurval vid 

klusteranalyser när antalet variabler är många men endast ett fåtal förmodas ligga till grund för 

grupperingen av observationer är framtagen av Witten & Tibshirani (2010). Den är applicerbar på 

olika klustermetoder, däribland PAM, och skulle vara intressant att nyttja på denna och liknande 

analyser. Dessvärre är metoden i skrivande stund inte implementerad i R och ett sådant arbete ligger 

bortom omfånget på denna studie. Dock kan det bli aktuellt i framtiden i takt med mätningsmässiga 

framsteg eftersom variabelantalet lär öka vilket kan motivera att ett statistiskt verktyg används för 

variabelurvalet. 

6. Tillkännagivande 
Författarna vill rikta ett tack till Richard Palmqvist och Bethany van Guelpen för förslag på 

problembeskrivning till denna uppsats och för tillhandahållande av datamaterialet. 

Vi vill även tacka Jenny Häggström på Statistiska Institutionen, Umeå universitet för hennes 

omsorgsfulla och tydliga handledning under hela arbetsförloppet. 
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8. Appendix 

Relevant R-kod (Maechler et al. 2005) som använts i studien: 

#Konstruktion av olikhetsmatriser där cancer utgör datamaterial bestående av olika 

variabeluppsättningar 

d.cancer <- daisy(cancer) 

 

#Klusterindelning med pam i k antal kluster med olikhetsmatris som input. 

pam(d.cancer,k) 

 

#Kod som använts för Figurerna 4.1, 4.3 och 4.5 

asw <- numeric(20) 

for (k in 2:20) 

  asw[k] <- pam(d.cancer, k) $ silinfo $ avg.width 

k.best <- which.max(asw) 

plot(1:20, asw, type= "h", main = "", xlab= "k  (# clusters)", ylab = "average 

silhouette width") 

axis(1, k.best, paste("bäst",k.best,sep="\n"), col = "white", col.axis = "red") 

 

#Kod som använts för Figurerna 4.2, 4.4 och 4.6 där k är respektive antal kluster 

plot(pam(d.cancer,k) 

 

#Redovsning av egenskaperna på klustrens medoider som presenteras i Tabell 4.1 

cancer[((pam(d.cancer,4))$medoids),] 


