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Summary 

The purpose of the Present thesis is to offer widelines to practitioners for desigrn 

and analysis of rmdamized clinical trials with repeated measures, ~ s u m i n g  & ~ l e r  a linearly 

divergent or sx~nd-order  polynomial treatment effect. The sample size, the number of 

repeated measures per subject and the allaeation of time-points at which Ihe measujxs are 

taken can be chosen optimally at the design stage. A design that yidds mmimdly efficient 

treatment effect estimators is then called an optimal design. Ogtirnal design issues are 

discussed in Chapters I ,  4, 5 and 6,  while the selection of an analysis method is discussed irr 

Chapters 1, 2 and 2. 

Chapter 1 is introductory It discusses two treatment effect patterns: linearly divergent 

md second-order polynomial weatment ef3ecrs. The farmer is characterized by a linearly 

increasing difference between the treatment groups over time. Alternatively, if the difference 

first increases relatively Fast and then stabilizes or even decreases over time, the kestment 

effect may be represented by a second-order polynomial function The chapter proceeds. with 

the description of a lintear mixed effects model. This rmdel is very useful for the analysis of' 

repeated measures data, because it is veP)r flexible in modelling different components of 

variation, like random eEects, serial correlation and measurement error Different covariance 

structures may be obtained with these components. Tlze generalized least squares (GLS) 

method is the most commonly used estimation nnethod for the Axed effects in this model 

Chapter 1 ends by describing simple analysis methods, like analysis of covariance 

(ANCOVA), and introducing the log-transfornation to normalize positively skewed data. The 

difference between a linear rnixed effects and an ANCOUA ~~lodel  is sxplrrined. Both models 

assume that the data are normally dastributed. This assumption is, however, often vialaled fur 

positively skewed data, a g. costs of medical care A log-transformation may then be used ta 

nomdize  the data. 

1f each subject Is measured twice, i.e. once before treatment (pre-treatment) atlld once 

dter  twatment (post-treatment), the pre- md post-treatlmenl: measures may be treated as a 

bivariate outcome variable in a linear mixed effects model or the pre-nreatment may be treated 

as a covariate in an analysis of covariance (ANCOVA) madel. In Chapter 2, ANcOVA 

are compared linear mixed effkcts models with respect 10 the estimation of a 

overdl treatment eEecf i.e. difference in post-treatme~~ expectations between the grDUP9 

Four different situations are considered: 



I. the regression slopes and residual past-treatment variances in an AWCC3VA model are 

both homogmeo~~s across groups, 

I]. heterogenems regcsslon slopes and homogeneous residual post-treatment variances, 

IEI hmagenmus regressicun slopes and heterogeneous residual post-treatment variances, 

IV. heterogeneous regression slopes and residual post-rreatnrent wasiames 

Zf the slopes are homogeneous (situation I and IIT), ANCOVA is preferrd to the linear mixed 

effects approach, because it yields unbiased treatment eEect md vaiance estimators. If the 

slopes are helterogenaous and the reidual variances are homogeneous (situation Il), a linear 

mixed aRem model makes assumptions that are too complicated to apply with the present 

software, and ANCOVA sllould be used Finally, if the slopes and residual variances are both 

heterogeneous (situation lV), a linear mixed effects model is preferred to an ANCOYA 

model, ainee it takes into account the variability of the pre-treatment mean estimator, 

Many statistical methods of analysis assume that the outcome va~iable is normally 

distributed. This assumption is violated for positively skewed da.ta, which are often 

encountered in practice. For example, costs for medical care and medical recovery times can 

only take on positive valves and are often affected by positive outliers (high costs or slow 

recovery). A log-transformation may then be used to normalize the data Chapter 3 discusses 

the effect of lag-h-ansfornning positively skewed data on the p w e r  of a two-sample I-test, 

analysis of variance (WOVA) or covariance (ANCOW) It  is shown that the required 

sample size to detect a treatment effect with a certain power may be decreased by Log- 

transforming the data. This decrease in sample size can be substmtial if the coefficient of 

variation [CY), i e the standlard deviation divided by the mean, of the untransfomed data is 

large. 

Chapter 4 discusses the etTecli of adding intermediate measures on the variance of the 

genelaliveid least squares (OILS) treatment effect estirrrnvtor for s ~ x  different covariance 

simctelres, assuming a linearly divergent treatrnent effect, equidistant: time-points and either a 

foxed s tn~ple  siza or a fixed study budget It shows thal this effecr strongly depends on the 

covariai~ce strwctt~re of ifme repeated measures The decrease in variance by adding 

intermediate, equally spaced measures is relatively large For e fixed sample size If 

a) the covariance structure is compound symnaelric or 

b) the structure is close to co~n~pouitd syrnrnety auld the correlation bebeen two 

repeated uneasures does not exceed 0 8Q or 

c) tlra correlation does not exceed 0.60, if the time-lag between the measures goes to 



Far fixed b u d s  and a linear cost function, the design with two repeated measures uer 

subjea, i.e. m e  at the stan and m e  at the end of the study, often yield higlrly efficient (small 

variance) treatment effect estimators. Only isr the special case wireaa the covariance structure 

resembles compound s y m m e q  and the cost per subject is ten or more times larger than the 

cost per repeated measure, are more than two repeated measures required to obtain this goal, 

The oovariaruce structure is, however, aften arnkslown at the design stage of a study En &at 

case, an optimal design based on a first-csrder auto-regressive structure with niensurernent 

error (ARl+ME) should be used to  be robust: agthst  musspe~ificatien af the covwlance 

structure. 

measures often planned to be equidistant, but tltis does not always yield 

highly efficient treatmlepat effect esritnators. In Chapter 5, the optimai allocation oftime-points 

is calculated and ~ ~ t n p a ~ e d  with e ~ i d i s t a n t  bane-points for 8 small number of repeated 

measures, different covariance smctures and linewly divergent tracmenh effs ts .  The eflect 

of adding oprimdly spaced measures (at the expense of subjects) is also investigated The 

assumed covariance structure is crucial for the results. Firstly, for cov&riw~ce slnzctures 

resembling compound symmetry (the correlation between repeated measures decreases 

relatively slowly with increasing time-lag), each subject shauld be nieasured about dive times 

and equidistant time-points do not yield highly efficient treatment estimators The first 

measure should then be taken st the start and the ether measurcs should be obtajlned at the end 

lolf the study, close to each other in .time. Secondly, if the covariarnce structure resembles first- 

order auto-regression {the correlation between repeated rnemures decreases relatively East 

with increasing, time-lag), two repeated measures, i.e. one at the sta3-f and one at the end orthe 

study. are suff~cient to obtain laigldy efficient treatment effect estimators Finally, if tlze 

covariance structure is unknown at die design stage of a study, an optimal desigfr based (3111 dl 

first-order auto-regressive structure with measurement en-or is preferable in terms 0.8' 

robust~ess against misspecifjcatio~ll of the covarimce structure. In this case, each subject 

should be measured three times, i e. once at the start aad twice at the end of the study 

Chapter 6 deds with the optimal selection of sample size and the numlscr OF !-epleatsd 

measures per sUbjed for trials with equidistant lime-points and second-order 

palynomjlal treatment effec'ts TWO aptimality criteria are co~tsich.?d 

1) a Ds-opaimdi.ty criterian, i e .  minimize the area af the simultaneous conflde~ce region 

of h e  linear and quadratic treatment effect eshmator3, and 

2) a c-aptimalih/ c ~ k n o n ,  i e minimize the variance of a linear combmation of fhe lineal 

and quadratic treamenl effect estimator. A linear wrnbination is chosen 90 maf it 



corresponds do the difTerenw betwwn the areas undm the curves off b e  treatment md 

control groups (A UC) 

The effect of adding intemlediak measures [at the expense of sulbje.ts) on the eficiency of 

the treatment effect estim&tors depends strongly on the assumed cowaiance structure and is 

hardly affected by the ~ h d i x  between the two ophmdity criteria. Given a fixed number of 

subject$, the increase in &7ciency by adding intlermediate, qud ly  spaced measures is large 

for covariance srmctures close to ~ornpound aymmem and small for structures that resemble 

drat-order auto-regression. For a fixed study budget and a linear cost function, the design with 

only three equally spaced mea~ures is often highly efficient. Only if the structure resembles 

compound symmetry and the cost per subject is eight or more times larger than the cost per 

repeated measure, each subject should be measured more than three times On the other hand, 

if the covariance structure is unknown, the design with three equally spaced measures should 

be usad. Given a design with three repeated measures and a second-order polynomial 

treatment effect, eqwidistank time-points we 12,-optimal and highly eficienr In terns off the 

AUC-optimal ity criterion. 

Finally, Chapter 7 (epilogue) sum~narims the results of this thesis and oEers 

guidelines regarding the design and method of analysis far randomized clinical trials with 

linearly divergent or second-order polynomial treatment effects 



Dnrfell stlnlnmaoo? 

Saimenlraihtirrg in het Nederlands @uteh suantnary) 

Ais resultaat van dit proefschrift worden In Bioofdsruk 7 (epilotyg) een aantd prak~ische 

richtlijnen aangeboden m.b.t. het opzetten en analysererm van egemdon~iseerde klinisdue 

onderzoeken met herhadde metingen We nemen hierbij aan dat het eflect van eeir 

behandeling of medicijn l inea  toeneemt in de tijd of te beschrijven is met een kwadratische 

hnctie. Het aantal individuen, het aantal metingen per individu en de tijdstippan waarop de 

metingen genomen worden kunnen optiinad gekozen worden tijdemrs de opzetfase w a n  een 

onderzoek. Een onderzoeksopzet is optimaal wsuineer deze leidt tot nzaximaal elFficiënte 

behaindelingsschatters Hoofdstukken 1, 4, S en 6 gaan over hei optimaal opzetten vasi 

gerandomiseerde klinische onderzoeken, tenvijl de selectie VM een analy se-methode wordt 

besproken in de hoofdstukkear 1,2 en 3. 

Hoofdstuk 1 is inleidend van aard Hierin worden twee behandeliiigseflectei~ 

behandeld. lineair divergerende en kwadratische. Het eerste behmdelingseMect wordt 

gekenmerkt door een verschil tussen twee behandelingsgroepen dat lineair toeneemt in de tijd 

Anderzijds, -1s het verschil eerst relatief snel toeneemt en daarna stabiliseert oFlielfS afneemi, 

d m  spreken we van een kwadratisch behandePingsaflect Tn het hoafdstwk wordt vcrvolgeiis 

een lineair mixed effects model beschreven. Wet analyseren van herhaalde metingen data Is 

erg gemakkelijk met dit model, omdat het erg flexibel is in het modelleren van verschillende 

variatiecompoiienten, zoais random effecteri, seriede correlatie en meetfouten. Verschillende 

covarimtie structuren b n e n  verkregen worden met deze vmi-ia.tiecomponenten en de 

generaliseerde kleinste kwadraten (Engels generalized least squares, GLS) schartimgsmethode 

is de meest gebrnikte methode om de fixed effecten mee te schatten i n  een lineair mixed 

eflects model. Hoofdstuk l eindigt met het beschrijven van eenvoudige analyse inetisodeil, 

zoals covdantie-malyse (Engels analysis of covariaince, ANCQVA), en met het 

introduceren van de log-&anisforuaaatie onn positief scheve data te normaliseren Heil vci'schil 

rinssen een lineair mixed effects en een ANCOYA model wordt verNaarcl. Beide modellen 

nemen aan dat de data ieuormaal verdeeld zijn Deze aalniaine is echter vaak geschonden voor 

positief scheve data, b v .  de kosten voor medische rahg Een log-transformatie kaar dan 

gebrnikt worden om de data te normaliseren 

Als elk indlvidu twee keer i s gemeten, d w z een keer voor behandeling (voormetirug) 

en een keer na behandeling (nameting), dan kan de voor- en aiamedng als een bivariate 

uitkomstvariabele opgenomen worden in een lineair mixed effect5 model of de voorrn~rinig 

kan alis covariaat meegenomen warden in een covariantie-mailyse (AMCOVA) model In  



hoaMsrilwk 2 worden AMCOVA modellen vegeleken met lineair mixed efects modellen t a.v 

het &&atten vm een algeheel behandeliirugs&ecc d.w z. het verwachte verschil tussen de 

goepen op de nameting Vier verschillende situaties warden behandeld. 

I. de regressiehellingar en residuele varimities in een ANCOIJA model zijn beiden 

homogeen over de groepen, 

II heterogene repssiehellingen en homogene residuele varianties, 

111 homogene: regessiehellingen en hberogene residuele varianties, 

IV. heterogene regressiehellingen en residuele vasïianticrs 

Als de hellingen homogeen zijn (situaties I en 111>, clan verdient ANCOVA de voorkeur boven 

de lineair mixed effects metihuclar, omdat AWCQQA leidt tot zuivere behandelingseffect- en 

varianties~haîters Al s de hellingen heterogeen zij n en de residuele vasianties homogeen 

(sihaarie 113, dan maakt een lineair mixed effects model aannarnaes die te ingewikkeld zijn om 

gernodalleerd te worden met de huidige software. hLWCOVA zal dan gebruikt moeten worden. 

Tenslotte, als de hellingen en residuele varianties beiden heterogeen zijn over de groepen 

(situatie W),  dan verdient een lineair mixed effects model de voorkeur boven een ANCiOYA 

inodel, want alleen de eerste houdt rekening met de variabiliteit van de schatter van het 

populati egeniiddelde op de voormeti nig 

Weel statistische analysemethoden nemen aan dat de uitkomstvasiabele normaal 

verdeeld is Ucze aannnme is geschonden voor positief scheve data. Kosten voor medische 

zorg en medisch herstcltijden zijn voorbeelden van positief scheve data, omdat deze dleen 

pasirieve waarden kunnen aannemen en vaak uitsrhletiers hebben naar boven (hoge kosten of 

Jarugzaarn herstel) Een leg-trimsformatie kan dan gebruikt worden om deze data te 

i~ormnliseren Hoofdstuk 3 bespreeh het effect van het log-rsansfomereru van positief scheve 

dailu op hel vermogen vali een twee-steekproeven f-toets, variantie-analyse (Engels: arialysis 

of vaniaiice, ANOVA) of covai-iaii~tie-analyse (ANCOVA). In dit hoofdstuk is aanigetaorrd dat 

liet vereiste arai~tal proefpersonen om een behandelingsefleed te detecteren met een bepaald 

verinogen kan dderi door een Jog-aransfonnatiie Deze daling in steekproeFgr~afte kan erg 

sobstanriCel zijn als de vsirialtie-co&%Ant [Engels' coeficient of vanation, CV) van de 

ongetransiarriieearle data groot is, d.w.2 de standaard deviatie is groot t o v het gemiddelde. 

Hoofdstuk 4 bespreek het effect van het toevoegen van tussenliggende metingen op 

de variantie van de geiierenaliseerde kleinste kwadraten (GLS) schatter van het 

behsindeli ngseffect, waarbij zes covasiantie stnicturen worden bekeken Er wordt aangenomen 

dat Iret beliarideliiigseffect lineair divegerend is, de tijdstippen waarop gemeten wordt op 

gelijke afstand van elkaar 13ggen en, dat de steekproefgrootte of het studie-budget vastligt We 



dat dit efF@ct erg: ahUl@ van de ~ o v a ~ a z ~ t i e - s ~ ~ ~ ~ ~  van de herheaide 

me.tini3en De ddink3 ia vmimtie door het toevoegen van Wssenlimnde, op gelijke &strn1d 

genomen metïn~en is relatief bij een vooropgestelde s t ~ ~ r o e f g ; r o O ~ e ~  81s 

a) de covariantie structuur cornpwnd symmetriscli is af 

b) de s m c b u r  dichtbij een comipound synmetnsche struci&uur ligt de comlafie 

tussen twee herhaalde metingen antijd kleimer is d m  0.80. of 

c )  de correlatie nooit groter is dm O0.60, zelfs niet als de tijdsspanne tussen w e e  

metingen n w  O gaat. 

Als ha budget vastligt en de kostenfunctie lineair is, dan leidt het ondemoeksopwt wawbij 

elk individu Wee keer wordt gemeten, d w.r. een keer aan het begin en een1 keer aai1 het e31id 

van het onderzoek, tot erg eficiente schatters van het behandelingseRect. Alleen in Ilet 

speciale geval waarin de covariantie-stmctiuur lijkt op compo~znd symmetrie en de kosten per 

individu tien of' meer keer hoger is dan de kosten per meting, zijn meer dart m e e  iiaet-lriyeiz 

nodig om dit doel te bereiken. Echter de covarlaaie-structuur is waak onbekend in de 

opzetfase van een onderzoek In dat gewal moet een optimaal andertoeksopzet, dat gebaseerd 

i s  op een eerste-orde auto-regressieve covariantie-structuur met meetfout, gebruikt worden orn 

bestantYrobuust te zijn tegen het verkeerd specificeren van de covariantie-smctuw.. 

Herhadde metiingen worden vaak gepland met gelijke afstaitd tussen de metingen, 

maar dit leidt niet ali?j d tot heel efficiente schatters vali het behandelingseffect ln hoofdstuk 5 

is de optimale ligging van tijdstippen ultserekend en vergeleken met gelijk-verdeelde 

tijdstippen (gelijke afstand tussen de metingen), waarbij verschillende covariantie-structuren 

worden bekeken Verder is aangenomen dat het aanitwl metiilgen, per persoon beperkt is en het 

behandelingseffect lineair divergerend is. Wet  effect van het toavoegen van optimaal gelege11 

tussenmeringen (ten koste van het aantal proefpersonen) is ook ondei;zocl?l De aangwnomen 

covnsiantie-stwct1wur bleek cruciaal te zijn voor de resuliaten Ten eerste, als de covariaiitie- 

stmctuur dichtbij compound symmetrie ligt, d w z  de correlatie tussen herhaalde (netingen 

daalt relatief langzaami met het toenemen van de tijdsspanne tussen de mietingen, dan maei  eli ik 

individu ongeveer vijf keer gemeten worden, waarbij de eerste meting aiair het begin genornel1 

moet worden en de andere vier, kort na elkaar, aan het eind vain het aindleremk. Ten tweede, 

als de civovaflantie-st~ctuu~ dichtbij eerste-orde a~t0-regi-e3~ie ligt, d w z. de correlatie *aussen 

herhaalde metingen daalt relia.biaf snel met hel toenemen van de tijdgspatlne tussen de 

dan ij;ijn metingen per individu, d w z een meting aan het begin en een aan het 

eind van het onrderzmk, om heel efficiénte schatters van het bel-iandeljng~efl'ect ie 

krijgen. Tmslone, als de covariaatie-stnichuur onbekend is in de ~ p t e t f a ~ e  van een onderzoek, 



dan verdient een optimale onderz-cleksopzet gebaseerd op een eerste-order auta-regressieve 

mw&riaririie-~ti;uc~wr met: medfout de voorkeur ta.v. de robuustheid kgen het verkeerd 

specificeren van de cavaGsntie-stmctuiur. In dit gevd mareli elk individu drie keer gemeten 

worden, een keer aan het belgin en twee keer, kort na elkaar, m het eind van het onderzoek. 

Hoofdstuk 6 behandelt de optimale selectie van de saaekprwfgroom en het aantal 

m~etingen per individu voor klinische experimemten, waarin de herhaalde mleitingen met gelijke 

afstand ertussen genomen zijn en het: behandelingseffect een kwadratische h n ~ t i e  van de tijd 

is. Twee optimaliteitscrîteaia zijn gebruikt' 

11) een DJ-optimallitei.tscriterjunz, d.w.z. minimaliseer de oppervlakte van het simultane 

betrouwblaarbeidsgebied van de lineaire en kwadratische behandelingseflecitschaners, 

2) een c-optlrnaliteitscnten~~m, d.w.z minimaliseer de variantie van een lineaire 

combinatie van de lineaire en kwadratische behandelingseffectscha~ers~ Een lineaire 

combinatie is gekozen zodat deze overeenstemt met het verschil tussen de 

oppervlakten onder de curves (Engels: areas u~ader the cuoves; AUC] van de 

behandelingis- en controlegroep. 

Het effect van hel toevoegen van twssargelegen metingen (ten koste van her aantal 

praefpersonen) op de eficientie vsxi de scliatters van het behandelingseffect hangt sterk af van 

de aangenomen covariantie-stnictuur en wordt nauwelijks beinvloed door de keuze tussen de 

twee optirndlteitscriteria Gegeven een vast aantal proefpersonen, de toename in efficiëntie 

door het toevoegen van tusseiagellegen, op gelijke afstand van elkaar genomen metingen is 

groot wanneer de covariantie-structuur dichtbij compound symmetrie ligt en deze is klein 

watliieer de ctructwur dichtbij eerste-order auto-regressie ligt. Als het studiebudget vastligt en 

de. kostcnfuirctle lineair is, dar1 i s  de ondemoeksopze~, waarbij elk individu slechts drie kees 

geimem is, vaak erg eiXcieirt Alleen wanrieer de structuur dichtbij compound symmetrie ligt 

en de kosten per Individu acht of meer keer hoper is dar de kosten per ineting, dan moet el k 

individu vaker dan d140 keer geiiueten worden. Anderzijds, &lol de covariantie-stntct~iur 

onbekend is, dan moet de onderzoeksopzet met drie herhaalde metingen en gehjke af'stand 

tussen de metingen gebruikt worden. Gegevemr een onderzoeksopzet met drie herhaalde 

metinget~ en een kwndrwtiscli bel~andelingseffect, gelijk-verdeelde tijdstippen zijn IJs-optimaal 

en heel eWdent i n  temen van de AtIC-optimaliteiliscriterium 

Tenslotte, laoofdstuk 7 (epiloog) vat de resultaten van dit proefschrift samen en biedt 

guidelines aarr die betrekking hebben op het opzetten en analyseren van gerandiamiseerde 

Minische experimenten witarin het beharidelingseffect lineair divergerend of een hadratische 

functie van de tijdi is 




