
Puuttuva tieto - R harjoituksia 1

MCAR, MAR, MNAR 28.10.2019 ja 30.10.2019

Tehtävät 1-4: Näissä harjoituksissa ensin luodaan aineisto itse keinotekoisesti (tehtävä 1). Tässä aineistossa ei
ole vielä puuttuvia havaintoja. Tämän jälkeen tutustumme, miten kolme eri puuttumismekanismia näkyvät
aineistoissa ja miten niitä on mahdollista tunnistaa (tehtävät 2-4). Tehtävässä 5 paneudutaan aineistoon,
jonka avulla arvioidaan alkoholin suurkuluttajien osuutta populaatiossa ja mietitään puuttumisen vaikutusta
arviointiin.

1. Täydellisen aineiston luominen

set.seed(1235)
n <- 1000
age <- 20+60*runif(n)
sbp <- 130+(age-40)+rnorm(n,sd=20)
dataFull <- data.frame(age,sbp)
# summary(dataFull)

2. Puuttumismekanismina MCAR

dataMCAR <- dataFull
dataMCAR$sbp[(runif(n)<0.5)] <- NA
# summary(dataMCAR)

a) Seuraavaksi muodosta uusi muuttuja pikku r, joka kuvaa puuttumista siten, että se saa arvon 1, jos
havaittu ja 0, jos puuttuu.

dataMCAR$r <- 1-is.na(dataMCAR$sbp)
# summary(dataMCAR)

b) Piirrä täydellisestä aineistosta verenpaine vs. ikä -hajontakuvio siten, että värjäät puuttuvat MCAR-
puuttumisen perusteella. Piirrä vielä erikseen dataMCAR-aineistosta kuvaaja: verenpaine vs. ikä.
Kuvaa sanoin puuttumismekanismia.

par(mfrow=c(1,2))
plot(dataFull$age, dataFull$sbp, ylim=c(50,200), col=factor(dataMCAR$r+1))
# havaitut punaisia
plot(dataMCAR$age, dataMCAR$sbp, ylim=c(50,200), col="red")

c) Seuraavaksi tutkitaan systolisen verenpaineen puuttumismekanismia logistisen regression avulla siten,
että ikä on kovariaattina. Tulkitse tulos.

summary(glm(r ~ age, family=binomial, dataMCAR))

d) Seuraavaksi tutkitaan systolisen verenpaineen puuttumismekanismia logistisen regression avulla siten,
että ikä on kovariaattina ja lisätään täydellisen aineiston havaittu verenpaine kovariaatiksi. Tämä
osuus on huijausta, koska oikeasti käytännössä ko. vektoria ei ole olemassa. Tulkitse tulos.
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summary(glm(r ~ age+dataFull$sbp, family=binomial, dataMCAR))

3. Puuttumismekanismina MAR

Puuttumismekanismina MAR, jossa verenpaine ehdolla ikä puuttuu todennäköisyydellä
exp(2stage)

1+exp(2stage) ,

ts. vanhempien henkilöiden verenpaineet havaitaan epätodennäköisemmin. Teknisen toteutuksen vuoksi
tässä stage on standardoitu ikä alkuperäisen iän sijaan.

dataMAR <- dataFull
expit <- function(x) {exp(x)/(1+exp(x))}
dataMAR$sbp[(runif(n)<expit(2*(dataFull$age-mean(dataFull$age))/sd(dataFull$age)))] <- NA
# summary(dataMAR)

Tee samat tehtävät kuin edellä ja tulkitse tulokset.

4. Puuttumismekanismina MNAR

Puuttumismekanismina MNAR-aineisto, jossa verenpaine ehdolla verenpaine puuttuu todennäköisyydellä
exp(2∗stsbp)

1+exp(2∗stsbp) ,

ts. isommat verenpaineet havaitaan epätodennäköisemmin. Teknisen toteutuksen vuoksi stsbp on standar-
doitu systolinen verenpaine.

dataMNAR <- dataFull
dataMNAR$sbp[(runif(n)<expit(2*(dataFull$sbp-mean(dataFull$sbp))/sd(dataFull$sbp)))] <- NA
# summary(dataMNAR)

Tee samat tehtävät kuin edellä ja tulkitse tulokset.

5. CCA -regressiomalli

a) Sovita aineistoon dataFull lineaarinen regressiomalli, jossa vaste on systolinen verenpaine ja kovariaatti
on ikä.

malliFull<-lm(sbp~age, data=dataFull)
summary(malliFull)

##
## Call:
## lm(formula = sbp ~ age, data = dataFull)
##
## Residuals:
## Min 1Q Median 3Q Max
## -84.428 -13.901 -0.784 13.337 63.165
##
## Coefficients:
## Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
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## (Intercept) 91.96821 1.99952 45.99 <2e-16 ***
## age 0.96283 0.03716 25.91 <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 20.14 on 998 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.4021, Adjusted R-squared: 0.4015
## F-statistic: 671.2 on 1 and 998 DF, p-value: < 2.2e-16

b) Sovita aineistoon dataMCAR lineaarinen regressiomalli, jossa vaste on systolinen verenpaine ja ko-
variaatti on ikä. Piirrä hajontakuvio aineistosta dataMCAR ja lisää siihen regressiosuora. Lisää
hajontakuvioon myös a) kohdan regressiosuora.

# MCAR+CCA vs alkuperäisen aineiston regressiomalli
plot(dataMCAR$age, dataMCAR$sbp, ylim=c(50,200), col="red")
malliMCAR<-lm(sbp~age, data=dataMCAR)
abline(malliMCAR, col="blue")
abline(malliFull)

c) MAR-puuttuminen: sovita sama regressiomalli kuin edellä, piirrä kuvaaja ja vertaa tulosta a) kohdan
malliin.
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d) MNAR-puuttuminen: sovita sama regressiomalli kuin edellä, piirrä kuvaaja ja vertaa tulosta a) ko-
htaan.

5. Terveys- ja ruoka-aineiston alkoholin suurkuluttajien osuus CCA-estimaatin
avulla ja puuttumisen vaikutuksen arviointi siihen

Käytetään seuraavaksi USA:ssa kerättyä aineistoa [1999-2000 National Health and Nutrition Examination
Survey (NHANES)] (https://wwwn.cdc.gov/nchs/nhanes/ContinuousNhanes/Default.aspx?BeginYear=
1999)
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Muuttujista on poimittu mukaan: gender, age, ethnicity, sbp, waist_circum, weight, total_chol, hdl,
ALQ150. Muuttuja ALQ150 eli alkoholin kulutus on kiinnostuksen kohteena: ALQ150 on vastaus (yes/no)
kysymykseen: ‘Was there ever a time or times in your life when you drank 5 or more drinks of any kind of
alcoholic beverage almost every day?’.

Lisäksi aineistoon on linkitetty kuolleisuusaineistoa [mortality data] (https://www.cdc.gov/nchs/
data-linkage/mortality-public.htm), jossa kuolleisuutta on seurattu 1999-2000 vuoteen 2015 asti (muuttujat
dead = havainto/sensuroitu havainto ja tmonths = aika kuukausina).

a) Lue nhanesMort.Rdata (Koppa) ja tee yhteenveto muuttujista puuttumisen suhteen.

load("nhanesMort.Rdata")
summary(nhanesMort)

b) Tavoitteena on arvioida muuttujan ALQ150 perusteella suurkuluttajien osuutta (vastaavat kyllä) täy-
dellisten havaintojen perusteella ja pohtia, miten puuttuminen voisi vaikuttaa estimaattiin.

Tarkistetaan ensin, miten paljon muuttujassa ALQ150 puuttuvaa:

dim(nhanesMort)[1]
sum(is.na(nhanesMort$ALQ150))

c) Seuraavaksi lasketaan osuus.

## Complete case analysis eli CCA
# osuudet
prop.table(table(nhanesMort$ALQ150))
# ja kyllä-vastanneiden osuus
prop.table(table(nhanesMort$ALQ150))[2]

d) Mallinnetaan seuraavaksi puuttumista logistisen regression avulla. Tee uusi muuttuja r, joka kuvaa
puuttumista muuttujassa ALQ150, kuten edellä. Logistisessa regressionmallissa vasteena on r ja ko-
variaatteina muuttujat: age, ethnicity ja gender. Tulkitse tulos.

nhanesMort$rALQ150 <- 1-is.na(nhanesMort$ALQ150)
summary(glm(rALQ150~age+ethnicity+gender, data=nhanesMort, family="binomial"))

d) Tehdään vielä lisätutkimuksia arvioidaksemme, onko CCA-estimaatti mahdollisesti harhainen. To-
teutetaan logistinen regressiomalli, jolla tutkitaan, miten alkoholinkulutus on kytköksissä kovariaattei-
hin age, etnisyys ja sukupuoli. Tulkitse malli.

summary(glm(as.factor(ALQ150)~age+ethnicity+gender, data=nhanesMort, family="binomial"))

e) Edellisten perusteella, osaatko sanoa, onko alkoholin suurkuluttajien osuuden CCA-estimaatti harha-
ton, harhainen alaspäin vai harhainen ylöspäin.
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