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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Antecedents i marc actual 

El cancer de mama constitueix un problema sanitari de gran rellevancia donat 

que és el cancer de més elevada incidéncia i la primera causa de mort per 

cimcer entre les dones. Qui pateix cancer de mama té una alta probabilitat de 

morir, i les dones que sobreviuen a la malaltia sofreixen importants seqüeles 

psicolOgiques i fisiques que afecten la seva qualitat de vida. Tanmateix, en els 

darrers anys s'ha observat una millora substancial de la taxa de supervivencia 

gracies tant a la millora en el tractament, com a I'increment de la detecció 

precoy.1 En I'actualitat, les taxes de mortalitat en la mamografia de cribratge 

han disminun1 i el valor predictiu positiu global a Catalunya es va avaluar en el 

5,7% en dones de 50-69 anys el 2003 (Institut Catala d'Oncologia). 

Importancia del programa de cribratge amb mamografia 

El relatiu desconeixement de I'etiologia del cancer de mama i la manca de 

possibilitat d'actuar sobre alguns deis factors de risc dificulta el 

desenvolupament de programes de prevenció primaria, limitant la prevenció 

principalment als programes de cribratge mitjanyant la detecció precoy. 
l'objectiu principal de qualsevol programa de cribratge de cancer de mama és 

reduir la mortalitat derivada de la malaltia, minimitzant els efectes adversos per 

a les dones que hi participen. 

Els programes de detecció precoy de cancer de mama per mitja de I'ús la 

mamografia com a prova de cribratge han estat recomanats per les 

organitzacions sanitaries i la Unió Europea en el seu programa "Europa contra 

el cancer". Tanmateix hi ha grans diferencies en els models organitzatius i les 

directrius sobre les quals es basen els diferents programes. Mentre que alguns 

són programes poblacionals, amb una cobertura universal del grup de dones de 

la població diana, en altres es manté una organització essencialment de 

cribratge oportunístic. Pel que fa a I'edat, hi ha plantejat un gran debat, 

especialment en el grup de dones més joves, d'entre 40 i 50 anys. 

l'efectivitat de la detecció precoy, mitjanyant la mamografia com a prova de 
3cribratge, ha estat avaluada en diferents assaigs aleatoris controlats.2
• Fins 

ben recentment, s'acceptava de forma unanime que aquests estudis havien 

demostrat una efectivitat en termes de reducció de la mortalitat, especialment 

en el grup de dones de 50-70 anys. Encara que en els darrers temps s'ha 
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qfJestionat la qualitat de I'evidencia disponible, posant en dubte que el cribratge 

comporti una reducció de la mortalitat4, s'ha considerat que no hi ha prolJ 

arguments per contradir I'endegament de programes poblacionals de cribratge 

de cancer de mama.5-7 En tot cas, s'ha refermat que cal fer més emfasi a 

garantir la qualitat del procés, i en especial de la mateixa prova de crib ratge , 

per tal d'assolir els resultats esperats en termes de reducció de la mortalitat. 

S'han descrit diferents factors que poden influir els resultats d'un determinat 

programa de cribratge: la taxa d'incidencia de la població cribrada, la 

sensibilitati i especificitatii assolides en les tecniques del test de la mamografia i 

de les exploracions complementaries posteriors, els grups d'edat seleccionats 

pel cri bratg e , la taxa de participació i I'efectivitat terapeutica en els casos 

diagnosticats.B 

Pel que fa a Catalunya, en el moment d'iniciar I'estudi, el programes de 

cribratge poblacional oferien una cobertura que osciHava entre el 50 i el 60% 

pel rang de dones entre 50 i 69 anys. Actualment, la cobertura és del 100%. De 

la mateixa manera que en la majoria del programes poblacionals de la resta 

d'Europa, la prova de cribratge és la mamografia amb doble projecció (cranio

caudal i obliqua), amb doble lectura independent, i amb la intervenció d'un 

tercer radioleg en cas de discrepancia entre els dos primers. Segons el 

resultats del test de cribratge, es pot recomanar un seguiment rutinari als dos 

anys (és a dir, una nova mamografia) o exploracions addicionals (que poden 

ser una nova mamografia, ecografia, PAAF, core-biopsia o biopsia quirúrgica). 

La qualitat de la mamografia 

la qualitat de la mamografia com a prova de cribratge s'avalua generalment a 

partir de la mesura de la sensibilitat i de I'especificitat, igual que altres proves 

diagnostiques. S'ha considerat com un aspecte molt important la formació del 

personal medie implicat. Les directrius europees de garantia de qualitat del 

cribratge mamografic indiquen que la persona responsable ha de ser el 

radioleg, en qui recau la responsabilitat general de I'aplicació, I'avaluació i 

posada al dia del programa de control de qualitat. Es recomana que els 

radiolegs que participen en el cribratge tinguin una formació específica en la 

lectura de la mamografia, i s'han indicat uns estandards mínims per tal 

d'acreditar la capacitació.9 

i Probabilitat d'obtenir un resultat positiu a la mamografia quan es tracta d'un cas de cancer. 
Probabilitat d'obtenir un resultat negatiu quan es tracta d'un cas sense cancer. i 
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L'any 1992, l'American College of Radiology va desenvolupar el Breast Imaging 

Reporting and Data System, BI-RADSTM per tal establir uns criteris homogenis 

en la lectura de mamografies. En relació a al resultat de la lectura mamografica 

estableix: 

Taula 1. Definició del BI-RADS 

BI-RADS I Negatiu 
BI-RADS 11 Benigne 
BI-RADS 111 Probablement benigna 
BI-RADS O Incert. Necessitat de proves diagnostiques addicionals 
BI-RADS IV Sospitós de malignitat 
BI-RADS V Altament suggestiu de malignitat 

Habitualment, una mamografia es considera positiva si presenta un BI-RADS 

igual a 111, O, IV ó V en qualsevol deis dos pits. En cas de BI-RADS I o 11 es 

considera negativa. D'entre els resultats d'ambdues mames, s'escull el BI

RADS més desfavorable. 

Aquests criteris permeten classificar els possibles resultats de la lectura de 

mamografies en: 

Taula 2. Classificació deis resultats de la lectura de mamografies 

Veritable positiu BI-RADS 111, O, IV o V amb diagnostic definitiu de cancer10 

BI-RADS I o 11 amb resultat definitiu de no cancer, després 
Veritable negatiu 

d'un o dos anys 
, Fals negatiu BI-RADS I o II amb resultat definitiu de cancer 

I Fals positiu BI-RADS O, IV o V amb resultat definitiu de no cancer 

A partir de la classificació anterior, es defineixen les següents mesures de 

precisió: 

i Quadre d'equacions 1. Sensibilitat, especificitat i valors predictius 

veritab/es positius VP . 
Sensibilitat=. .. . = =P(+lcancer)

ventab/es positlus + fa/sos negatlUs VP + FN 

veritab/es negatius VN 
Especificitat =. . . . = =p(-Ino cancer)

ventab/es negatius + fa/sos positlus VN +FP 


Valor predictiu positiu = VPP = VP V;FP = P(cancer 1+) 


VN 

Valor predictiu negatiu =VPN =VN + FN =P(no cancer 1-) 
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Aquestes mesures, prenen valors entre O i 1 en tant que són probabilitats, i es 

desif;ja que siguin el més grans possibles. En relació a la mamografia de 

aibratge s'han recomanat uns estandards de qualitat amb una sensibilitat es 

s'hauria de situar per sobre del 85% i una especificitat per sobre del 90%.9 

Pel que fa a la qualitat de la mamografia, cal diferenciar entre la qualitat técnica 

i la capacitat o formació en la lectura i interpretació de la mamografia. Una 

mamografia técnicament óptima depén d'un conjunt de factors com ara 

requipament, la combinació pantalla-xassís, les cassets, les condicions del 

processat-revelat, entre altres. Aquests components de qualitat técnica 

influeixen en els nivells de sensibilitat i especificitat.11 
,12 

Fonts de variabilitat i precisió en la lectura i interpretació de la 

mamografia 

l'estudi que presentem, es va centrar en els resultats de la lectura de la 

mamografia i no en la seva qualitat técnica (que es considerava óptima). El 

resultat de la lectura (o interpretació) de mamografies, depén, en part, de 

I'experiéncia i formació deis radiólegs, la qual, pot afectar ostensiblement la 

sensibilitat i I'especificitat de la lectura, peró també depén de les 

característiques de la mama, que a la vegada estan relacionades amb les 

característiques de la dona. 

la interpretació de la mamografia en condicions técnicament bones presenta 

un nivell d'incertesa intrínsec al mateix procés. S'ha observat que malgrat que 

es disposi d'un bon nivell de formació i experiéncia per part deis radiólegs hi ha 

una important variabilitat en la interpretació de la mamografia i en la decisió 

posterior.1
3-15 Es tracta, en primer terme, d'analitzar com afecta aquesta 

variabilitat en la sensibilitat i especificitat de la prova. 

S'ha demostrat que una mama més densa comporta una disminució de 

I'especificitat i de la sensibilitat. Per altra banda, el fet que la densitat mamaria 

estigui relacionada amb I'edat de la dona, comporta que en les dones més 

joves la sensibilitat i especificitat de la mamografia es redueixin sensiblement.16 

Precisament, el fet que disminueixi I'especificitat amb I'edat és una raó per la 

qual es discuteix el benefici del cribratge en dones menors de 50 anys. Altres 

factors exógens, com és ara el tractament hormonal substitutori, també poden 

modificar I'especificitat i sensibilitat. 16
,17 

Un tercer factor que influeix la qualitat de la lectura i interpretació de la 

mamografia és el procés mateix de la lectura. En aquest sentit, a més de les 

9 
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recomanacions que s'han realitzat per part de diferents societats o grups 

d'experts en relació a les condicions de treball,9 el debat més important s'ha 

centrat en el benefici de la doble lectura. S'entén com a doble lectura el fet que 

dos radiólegs, de forma independent interpreten la mateixa mamografia i, en 

cas de discordan~ en el resultat, generalment, es busca el consens amb una 

tercera opinió. Diversos estudis han arribat a conclusions diferents. Mentre la 

majoria deis autors han observat que la doble lectura comporta una millora en 

la sensibilitat,18-21 hi ha discrepancia en la rellevancia d'aquesta millora i si, per 

contra, la doble lectura redueix l'especificitat.19 Si la precisió es mesura a partir 

de les corbes de ROC (Receiver Operating Characteristic, que és una síntesi 

grafica de la sensibilitat i I'especificitat) aleshores hi ha una discrepancia en les 

conclusions. Mentre alguns autors troben un benefici en la doble lectura, 19 
22d'altres no n'observen.15. D'altra banda, s'ha observat que la doble lectura 

presenta uns resultats diferents segons el nivel! d'experiencia deis 
22radiólegs. 11. 

1.2 Justificació de I'estudi 

A Catalunya ens trobem en pie procés d'implantació de programes poblacionals 

de cribratge de cancer de mama, procés que comporta -i comportara- una 

necessitat més gran de radiólegs per a la lectura i interpretació de les 

mamografies. Per tant, també augmentara la necessitat de formació i la 

necessitat d'establir estandards de qualitat, especialment en relació a 

rexperiéncia i volum d'activitat d'aquests radiólegs. 

Hi ha poca evidéncia (pocs estudis), que analitzin la relació entre I'experiéncia 

del radióleg i el seu impacte en la sensibilitat i I'especificitat i que, alhora, 

busquin el benefici de la doble lectura en funció d'aquesta experiéncia. Establir 

noves evidéncies en relació a aquest aspectes hauria de permetre, en primer 

11oe, definir nivells mínims d'experiéncia del radióleg i, en segon lIoc, establir la 

doble lectura en funció d'aquest nivel! d'experiéncia. 
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2. OBJECTIU 

Avaluar la precisió i la variabilitat en la interpretació de la mamografia de 

aibratge en funció del grau d'experiencia deis radiólegs. 

2.1 	 Hipótesis de treball 

• 	 Un nivell més alt d'experiencia per part del radióleg incrementa la 

concordanc;a i la precisió (principalment la sensibilitat i I'especificitat). 

• 	 la doble lectura comporta un augment de la sensibilitat i especificitat del 

test de la mamografia de cribratge. Com més experiencia té un radióleg 

aquest increment de la precisió degut a la doble lectura és menor. 

12 
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3. MATERIAL I METODES 

3.1 Selecció de la mostra 

Mamografies 

Sobre les 33.435 plaques mamografiques realitzades i informades en el programa 

de detecció precoy de Barcelona (1996-1999) durant la primera i segona ronda 

del programa sobre dones asimptomatiques de 50 a 69 anys, es va estimar que 

la grandaria de la mostra aleatória havia de constar de 200 mamografies. Per tal 

que la mostra contingués tots els possibles resultats del programa de cribratge, es 

va escollir un 15% de dones amb un diagnóstic definitiu de cancer de mama (14% 

de veritables positius i 1% de falsos negatius) i un 85% de dones amb un 

diagnóstic definitiu de no cancer de mama (55% de veritables negatius i 30% de 

falsos positius). Aixó proporcionava un emmascarament suficient a més de 

garantir la presencia cancers en la mostra amb diversa dificultat de detecció . 

.El resultat del diagnóstic definitiu per cadascuna de les 200 mamografies es va 

obtenir en comparar la interpretació obtinguda inicialment en el programa de 

cribratge amb el resultat de la mamografia realitzada en la següent ronda (dos 

anys després). Per tots els casos finalment diagnosticats de cancer existia una 

confirmació histológica (tant de carcinoma in situ com invasiu), la qual datava 

com a maxim d'un any després de la realització de la mamografia. 

Un cop triada la mostra de mamografies originals, i previament a I'inici de I'estudi, 

dos radiólegs experimentats (no participants com a lectors en I'estudi) van 

efectuar una revisió previa de les plaques a fi de garantir-ne la qualitat, tant 

fotográfica com d'exposició. Cada mamografia rebutjada per, al menys, un deIs 

experts, va ser reempla~da amb una altra del mate ix estrat. També es va 

contemplar el possible deteriorament de les plaques degut al pas del temps, 

excloent-ne les malmeses. Així mateix, es van desestimar les mamografies que 

no complien algun deis següents criteris: 

Projecció cranio-caudal: 

- Mama situada centralment amb el mugró de perfil. 

- Visualització de la major part de teixit possible (I'ideal fóra que s'hi veiés el 

greix retroglandular i que a la vora de la placa s'hi veiés múscul pectoral). 

Projecció obliqua mediolateral: 

- Visualització de la totalitat del teixit mamari. 
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- L'ombra del múscul pectoral ha de sobrepassar el nivell del mugró. 

- El mugró s'hi ha de veure de perfil. 

- Visualització de I'angle inframamari. 

També es van excloure els casos que haguessin precisat més d'una placa 

radiografica en alguna de les dues projeccions. 

Sempre es van fer servir les mamografies oliginals, mai cópies. Totes les plaques 

mamografiques van ser obtingudes amb standard film-screen technique (Toshiba 

SSH 140 A i Bennett Trex MedicaQ using Agfa mamoray-ht film. 

Radiolegs 

Per protocol, es va seleccionar una mostra de 28 radiolegs per nivel! 

d'experiencia i tipus de centre, amb el proposit que fos el maxim de 

representativa. Els radiolegs pertanyien a serveis de radiologia de diferents 

centres sanitaris de Catalunya: hospitals generals, hospitals comarcals i arees 

basiques de salut. Del total de radiolegs, vint-i-un eren lectors habituals de 

mamogra'fies de cribratge amb un mínim de 500 lectures mamografiques 

anuals i set eren lectors infreqüents o metges residents de radiologia. 

la totalitat deis radiolegs va acceptar la participació a I'estudi. Els radiolegs 

participants no van tenir coneixement, en cap moment, de les característiques 

de I'estudi pel que fa al disseny, proporció de mamografies de cada resultat 

obtingudes en el programa de cribratge, ni tampoc que IIegirien una submostra 

de 100 mamografies dues vegades. 

Préviament a I'inici del trebal! de camp, es va dur a terme una sessió explicativa 

amb tots els radiolegs a fi d'homogene"itzar els criteris de classificació basats 

en els BI-RADS. També es van establir les normes operatives que haurien 

seguir durant el treball de carnp a I'hora d'emplenar el quadern amb els 

resultats de les lectures. A tal efecte, es va obtenir una mostra de vint-i-cinc 

casos representatius de les diferents possibilitats diagnostiques (no pertanyents 

a la mostra de I'estudi) per a ser discutits durant la sessió. 
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3.2 Treball de camp 

El treball de camp es va dur a terme entre maig del 2002 i gener del 2004. 

Les plaques mamografiques es van identificar unívocament mitjanc;ant un codi 

assignat aleatóriament. 

Tots els radiólegs van lIegir el mateix conjunt de mamografies originals, 

disposant de dues plaques (mama dreta i esquerra) per a cadascuna de les 

dues projeccions (cranio-caudal i obliqua mediolateral), les quals van ser 

enviades successivament al lIoc de treball habitual de cada radióleg per tal que 

les avaluessin durant un període maxim d'una setmana. 

Juntament amb cada mamografia, es va adjuntar un quadern de recollida de 

dades. Per a cada mama, el radióleg havia d'informar les variables: densitat de 

la mama, patró de la lesió, situació de la lesió i el resultat de la lectura. En cas 

de més d'una lesió al mateix pit s'informava la que es considerava més 

rellevant. 

Cada radióleg va realitzar el procediment de lectura en dues fases. En la 

primera els radiólegs lIegien un 75% del conjunt de les mamografies. En la 

segona lIegien el 25% restant a més deis 2/3 de les mamografies lIegides en la 

primera fase (és a dir, el 50% del conjunt). En global, els radiólegs van realitzar 

300 lectures de les 200 mamografies. Per a I'analisi de la precisió i la 

concordanc;a inter radiOlegs es van utílitzar les lectures corresponents a les 150 

mamografies interpretades en la primera fase més les 50 mamografies noves 

interpretades en la segona. Les 100 mamografies lIegides en ambdues fases 

van servir per avaluar la concordanc;a intra radiOlegs.(ll-Iustració 1). 

L'ordre de les mamografies es va aleatoritzar a la primera fase. La separació 

entre les dues fases va ser de 6 mesos com a mínim per garantir el període de 

washoul (o blanqueig) recomanat entre lectures. 
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IHustració 1. Esquema del disseny I'estudi 


1a FASE 2a FASE 


·c .C 

Grup 1 - lectura 1 

50 MAMOGRAFIES 
.Període: Juny 02 - mar~ 03 

, Grup2 - léctura 1 Grup 2 - lectura 2 

50 MAMOGRAFIES50 MAMOGRAFIES 
Període: juny 02- mar~ 03 Perlode: gener 03  gener 04 

Grup;3. - léctura1 
'. : .' 

. " ~ 

50 MAMOGRAFIES 
Període: maig 02 - mar~ 03 

Grup 3 - lectura 2 

50 MAMOGRAFIES 

Període: gener 03 - gener 04 


Grup 4 - lectura 1 

, 50 MAMOGRAFIES ' 
Perlode:gener 03 -gener 04 

Un Cop els radiólegs havien emplenat els fulls de recollida de dad es, aquestes 

es gravaven en una aplicació realitzada en MS Access 2000. 

La base de dades va ser depurada i validada previament a I'explotació 

estadística. Els tipus d'inconsistencies detectats feien referencia a la 

incompatibilitat entre el patró de la lesió informat i el resultat del BI-RADS 

informat. En aquests casos, quan no era possible establir una comunicació amb 

el propi radióleg per aclarir-ho, es prioritzava el resultat informat del BI-RADS. 

En qualsevol cas, el nombre d'inconsistencies detectades va ser menyspreable 

i aquestes es van solucionar en la totalitat deis casos, 
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3.3 Variables d'interes 

Mamografies 

Donat que les mamografies van ser seleccionades a partir del conjunt de les 

obtingudes al programa de cribratge, es van recollir moltes característiques 

própies de la dona que, en una primera aproximació, es van reservar per 

treballs futurs, centrant el present estudi en el diagnóstic definitiu de cancer. 

• 	 Número de cas 

• 	 Número d'ordre 

• 	 Grup al que pertany la mamografiaíii 

• 	 Número d'história clínica de I'Hospital del Mar 

• 	 Edat en el moment de la mamografia 

• 	 Número de procés: número de ronda situació en el programa de 

cribratge 

• 	 Antecedents familiars cancer de mama 

• 	 Antecedents patologia mamaria benigna 

• 	 Data de naixement 

• 	 Edatmenopausa 

• 	 Tractament hormonal substitutori 

• 	 Tractament qUifÚrgic 

• 	 Anys que fa que a la pacient Ii van fer la cirurgia 

• 	 Anys que fa que la pacient va tenir els antecedents de pato/ogia 

mamaria 

• 	 Tumoraci6 benigna 

• 	 Comentari al cas 

• 	 Resultat mama dreta radió/eg A: els possibles valors per aquesta i les 

següents variables resultat són 'No patologia', 'Repetir', 'Benigne', 

'Probablement benigne', 'Sospitós', 'Sense canvis'. 

• 	 Resultat mama esquerra radió/eg A 

• 	 Resultat mama dreta radió/eg B 

• 	 Resultat mama esquerra radió/eg B 

• 	 Resultat mama dreta radió/eg C 

• 	 Resultat mama esquerra radió/eg C 

·Vegeu IHustració 1. Esquema del disseny I'estudi, pagina 17. 
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• 	 Resultat mama dreta final: Resultat del radióleg A o B en cas de 

concordanya, e en cas de discordanc;a 

• 	 Resultat mama esquerra final: Resultat del radióleg A o B en cas de 

concordanya, e en cas de discordanya 

• 	 Resultat final: resultat pitjor entre mama dreta i esquerra 

• 	 Patró de la lesió mama dreta: pels resultats diferents a 'No patología' 

• 	 Patró de la lesió mama esquerra: pels resultats diferents a 'No patologia' 

• 	 Patró global del cribratge 

• 	 Resultat del cribratge: classificació en 'Veritable Positiu', 'F als Negatiu', 

'Veritable Negatiu' o 'Fals Positiu' al programa de cribratge 

• 	 Diagnóstic definitiu de cancer 

La última variable, diagnóstic definitiu de cancer, és la que permetra contrastar 

la interpretació deis radiólegs, en funció del resultat de la lectura. 

Radiolegs 

L'experiencia deis radiólegs va ser mesurada a I'inici del treball de camp 

mitjanyant un qüestionari. A I'hora de valorar I'experiencia, es va tenir en 

compte una serie de variables que presumiblement la determinaven. Les 

preguntes que se'ls va fer feien referencia a la practica habitual de I'any anterior 

a la participació a I'estudi. Les variables recollides en relació amb I'experiencia 

deis radiólegs van ser: 

• 	 Número de radióleg: identificador 

• 	 Edat del radió/eg: Edat en el moment de I'entrevista. 

• 	 Sexe. 
• 	 Anys Ilegint mamografies: El nombre d'anys d'experiencia en la lectura 

de mamografies (tant de cribratge com assistencial) sense tenir en 

compte els anys d'especialització. 

• 	 Volum de lectures anual: calculat a partir del nombre de lectures 

realitzades setmanalment, tenint en compte les vacances j rotacions 

durant I'any 2001. 

• 	 Percentatge de dedicació: Indicava el percentatge de dedicació a la 

radiología mamaria, tant de mamograties com d'altres exploracions, 

durant la seva jornada laboral. 

• 	 Consulta: Es va preguntar als radiólegs si en la seva practica habitual 

consultaven amb algun altre radióleg quan lIegien mamografies. 
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• 	 Seguiment de les mamografies amb resultat positiu: Es considerava que 

el radióleg feia el seguiment del procés diagnóstic de les mamografies 

amb un resultat positiu si, davant d'una pacient amb una mamografia 

sospitosa, ell mateix valorava les preves addicionals que se Ji 

demanaven. 

lectures 

Les variables d'interes es presenten de manera grafica a la IHustració 2 

mitjanyant el full de recollida de dades utilitzat. Es fan alguns aclariments: 

• 	 Número de radió/eg: identificador de la persona que lIegia la mamografia 

• 	 Número de cas: identificador de la mamografia 

• 	 Número de lectura: primera o segona (variable interna, els radiólegs no 

tenien accés a aquesta informació). 

A més, cal esmentar que al fitxer de Lectures també es van enregistrar/calcular: 

• 	 Identificador de la lectura 

• 	 Comentari a la lectura 

• 	 Resultat de la lectura: resultat pitjor entre mama dreta i esquerra 

En creuar el resultat de la lectura amb el diagnóstic definitiu de cancer (del 

fitxer mamografies), s'obté la classificació de les lectures com falsos positius, 

falsos negatius, veritables positius o veritables negatius i, en conseqOéncia, les 

mesures de precisió a les lectures: sensibilitat. especificitat i valors predicitius 

positiu i negatiu en tant per cent. 

A cada enviament als radiólegs, juntament amb les mamografies a interpretar, 

es va adjuntar el quadern de recollida de dades, composat pel full de la 

I 1I'lustració 2 amb unes notes d'utilitat (el format complet del quadem facilitat als 

r radiólegs s'adjunta a l'Annex 1). 
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IHustració 2. Full de recollida de dades 

ESTUDI VILMA 


FULL DE RECOLLlDA DE DADES 


Núm cas: 

Data: Radióleg: 

.. iNFORMACIÓ 

MAMA DRETA MAMA ESQUERRA 
DENSITAT DE LA MAMA 

1. Mama completament grassa 
2. Densitat fibroglandular clapejada 
3. Densitat heterogenia 
4. Mama extremament densa 

PATRÓ DE LA LESIÓ 
1. Nodul (omplir apartat de nódul) 
2. Fibrós distorsionant 
3. Mixt (omplir apartat de nodul i/o ealeie) 
4. Cillcic (omplir apartat de ealeie) 
5. Asimetria parenquimatosa 

Nodul 
1. < 8 mm, contorn ben delimitat 
2. ~ 8 mm, contorn ben delimitat 
3. ~ 8 mm, només visible en una projecció 
4. Qualsevol mida, contorn mal delimitat, 2 projeccions 
5. Fibroadenoma calcificat 
6. Lipoma, hamartoma ... 
7. Gangli intramamari 
8. Gangli axil ·lar esreric, dens 

Calcíe 
9. Calcificacions benignes (excepte secretores) 

10. Calcificacions benignes secretores 
11. Agrupació de microcalcificacions (~ 5 cm) 

SITUACIÓ DE LA LESIÓ 
1. Quadrant Sup. Ext. 7. Interquadrants inferiors 
2. " Sup. Int. 8. " superiors 
3. Inf. Ext. 9. externs 
4. Inf.lnt. 10. interns 
5. Retroareolar 11. Multifocalitat 
6. Prolon ació axi¡'¡ar 99. No localitzable 

RESULTAT DE LA MAMOGRAFlA 
1. BI-RADS I - Negatiu 
2. BI-RADS 11 - Benigne 
3. BI-RADS III - Probablement benigne 
4. BI-RADS IV - Sospitós de malignitat 
5. BI-RADS V - Altament suggestiu de malignitat 
6. BI-RADS O - Incert. Necessitat de proves 

diagnostiques d'imatge addicionals 

Marqueu [X] qua n no procedeixi 

Recordeu: BI-RADS 1 i II = Control rutinari; BI-RADS Il1, IV, V i O= Exploracions complementaries 
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3.4 Pla d'analisi 

En primer lIoc, es va realitzar una analisi exploratoria on es van descriure les 

variables detallades a I'apartat anterior i que són objectes d'estudi. 

La precisió d'una mesura és la capacitat de reproduir la mesura (precision en 

angles). És sinonim de fiabilitat (reliabílífy en angles). Dóna una idea de la 

consistencia i esta bi I itat de la mesura quan es re pete ix en identiques 

condicions. La variabilitat d'una mesura afecta la seva repetibilitat. Nosaltres 

hem cregut convenient fer una distinció entre la precisió i la variabilitat. Hem 

avaluat la precisió en termes de sensibilitat, especrficitat i corbes ROC, i hem 

reservat el concepte variabilitat per a I'estudi de la concordan~ (doble lectura). 

A continuació es detalla el tractament estadístic que es va aplicar a cada 

capítol on, a grans trets, primerament es va realitzar una analisi merament 

descriptiva deis estadístics obtinguts (tant a I'estudi de la precisió com de la 

concordan~) i després una inferencial (només a I'estudi de la precisió, que és 

I'objectiu principal del projecte). 

Precisió 

A partir de la lectura única pels vint-i-vuit radiolegs en estudi, es van determinar 

les mesures de precisió més habituals: sensibilitat, especificitat, valors 

predictius positiu i negatiu. Per tant, la unitat d'analisi són els radiolegs. 

Pel que fa a I'estructura de les dades i el disseny de I'estudi, es van utilitzar les 

lectures a 200 mamografies: 150 de la primera fase i 50 de la segona, és a dir, 

per aquelles mamografies en les que s'havia realitzat una doble lectura, es van 

prendre la les lectures de la primera fase (veure IHustració 1). 

A partir de les mesures de precisió habituals, es va calcular la corba ROC 

empírica per radioleg. A continuació es va aproximar I'area sota la corba (AUC) 

i es va comparar amb I'estadístic U de Mann-Whitney. A partir de I'AUC, es va 

obtenir I'area parcial sota la corba ROC empírica (AUC90), que posteriorment 

va ser utilitzada com a variable res posta d'un model de regressió múltiple per 

tal d'explicar la precisió en funció del grau d'experiencia deis radiolegs. Donat 

el caracter infructuós de I'ajust, degut basicament a la multicolinealitat entre les 

covariables, es van aplicar tecniques d'analisi multivariant per tal d'ajustar 

l'AUC90 en funció de components principals ortogonals. 

A més, es van abordar els models GEE en redefinir la variable resposta amb la 

dicotomia "Resultat positiu (sí/no)" definida a partir de I'escala BI-RADS 

i 
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proporcionat a cada mamografia pel radióleg. El diagnóstic de cancer es va 

incloure com a regressor. 

Els resultats s'inclouen en I'apartat 4.2. 

Concordan~a 

Donat que I'objectiu principal de I'estudi era I'avaluació de la precisió, la 


concordanc;a (o variabilitat) es va abordar únicament des del punt de vista 


descriptiu. En aquest sentít, es va avaluar la concordanc;a entre radiólegs (inter) 


i la concordanc;a d'un radióleg amb ell mateix (intra) mitjanc;ant la doble lectura. 


La concordanc;a ínter radiólegs es va fer a partir de les 200 mamografies. Es va 


analitzar la concordanc;a amb el propósit d'avaluar si I'efecte de la doble lectura 


incrementava la precisió deis radiólegs. Es van fer totes les possible 


combinacions de parelles de radiólegs obtenint-se un total de 378 parelles. 


Cada parella lIegia 200 mamografies pel que el global de lectures susceptibles 


d'analisi era de 75600. 


Per a la concordanc;a intra radiólegs es van utilitzar 100 mamografies. La doble 


lectura es va analitzar mitjanc;ant 28 parelles que IIegien cadascuna 100 


mamografies, pel que en total es disposava de 2800 lectures. 


Els resultats d'aquesta part s'inclouen en la secció 4.3. 


Software 


Es van utilitzar diversos paquets estadístics: El tractament per garantir la 


consistencia de les dades es va realitzar tant en SPSS 11.5 com en SAS 8.02. 


L'analisi estadístic es va dur a terme en SAS 8.02, S-PLUS 2000 i alguns 


grafics en MS Excel 2000. 


Els metodes estadístics emprats es descriuen més en profunditat a continuació. 


3.4.1 Analisi descriptiva general 

Com a primera aproximació es va caracteritzar la mostra mitjanc;ant una analisi 

exploratória univariant de les variables abans detallades a I'apartat 3.3: 

• 	 Per les variables contínues es van obtenir les mesures de tendencia i 

dispersió habituals (nombre de casos, miljana, desviació estandard, 
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mediana, rang interquartílic, mínim i maxim) -miijanc;ant el PROC MEANS 

de SAS- i, en alguns casos, es van representar en boxplots o histogrames. 

• 	 Les variables categóriques es van resumir mítjanc;ant taules de freqüencia 

-vía PROC TABULATE del SAS- i/o representacíons grafiques de 

diagrames de barres o de sectors. 

A més, es van estudiar les relacions bivaliants entre parelles de variables de 

radiólegs: 

• 	 Per estudiar la relació entre parelles de variables discretes es van utilitzar 

taules de contingencia bidimensionals (o creuades) i es va aplicar la prava 

d'independencia de la khi-quadrat de Pearson. En cas de que no fos 

viable aplicar I'esmentada prava degut a que els valors esperats de les 

ceHes fossin inferiors a 5, es va aplicar bilateralment el test exacte de 

Fisher. Es va IJtilitzar el PROC FREO de SAS, on calia indicar les opcions 

CHISO i EXACT a la sentencia TABLES. 

• 	 Les combinacions de variables contínues es van representar miijanc;ant 

diagrames de dispersió, així com els resultats analítics deis coeficients de 

correlació de Spearman (ates a la manca de normalitat de les variables en 

general), que van ser calculats mitjanc;ant el PROC CORR, opció 

SPEARMAN de SAS. 

• 	 Es van obten ir boxplots de les variables contínues als nivells o categories 

de les variables discretes. La relació analítica es va determinar 

estadísticament mitjanc;ant el pracediment no parametric de SAS 

anomenat NPAR1WAY, amb I'opció Wilcoxon, que fa la prova exacta de 

Mann-Wrt:hney-Wilcoxon bilateral per la comparació de dues mostres 

independents, donat que totes les variables discretes eren dicotómiques. 

Els grafics es van realitzar mitjanc;ant el PROC GPLOT de SAS o altres 

softwares com SPLUS o MS Excel. 

Per I'ajust del model binomial marginal basat en GEE, es van recodificar totes 

les variables explicatives de I'experiencia deis radiólegs que eren contínues a 

dos nivells, intentant que els punts de tall fossin el maxim de representatius 

deis diferents nivells d'experiencia i el nombre de radiólegs dins de cada nivell 

tos suficientment gran. També aquestes variables van ser descrites de manera 

univariant. 
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3.4.2 Estudi de la precisió 

3.4.2.1 Previ: Calcul de la corba ROC 

Justificació de I'ús de la corba ROC 

L'efectivitat de la mamografia de cribratge en la reducció de la mortalitat per 

cancer de mama depen, entre d'altres factors, de la precisió en la interpretació 

de la mamografia.23 

Per mesurar aquesta precisió, es va obtenir la sensibilitat i I'especificitat 

individuals per cada radióleg, així com els seus valors predictius positiu i 
negatiu. Ara bé, davant la pregunta quant acurades són les interpretacions de 

les lectures mamografiques, es va plantejar la necessitat d'utilitzar una eina que 

sintetitzés la sensibilitat i I'especificitat arribant a un compromís entre ambdues 

(dones un increment de la sensibilitat va en detriment de I'especificitat i a 

I'inrevés), a més de discriminar entre els casos positius -o amb cancer- deis 

negatius -o sense cancer-. Aquesta eina és I'analisi de la corba ROe (Receiver 

Operating Characteristiciv
). 

La corba Roe representa graficament, per diferents punts de tall o de decisió, 

la sensibilitat (o fracció de veritables positius) a I'eix d'ordenades i la fracció de 

falsos positius (o 100 menys I'especificitat) a I'eix d'abscisses. eom a 

característiques principals, la corba ROe és independent de la prevalenca del 

diagnóstic de cancer a la mostra, no depen de I'escala de mesura i és invariant 

a qualsevol transformació monótona.24 

Estimació empírica de la corba ROC 

En considerar els resultats de BI-RADS de dues poblacions, una amb cancer i 

raltra sense, no es dóna una separació perfecta entre ambdós grups de casos: 

Ir Nota histórica: L'analisí ROC fonna part del camp anomenat "teoria de detecció de senyals" 
desenvolupat a la 11 Guerra Mundial per I'analisi de les imatges de radar. Els operadors havien 
de decidir si un senyal a la pantalla representava un desti enemic, un vaixell aliat o nornés 
soroll. La teona de detecció de senyals mesura I'habilitat deis operadors per realitzar aquestes 
inportants distincions, la qual va ser anomenada "the Receiver Operating CharactelÍstícs·. No 
va ser fins als anys 70 quan aquesta teona va ser reconeguda com a útil en la interpretació de 
proves mediques. 
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1I·lustració 3. Superposició de les distribucions de les poblacions de dones 
amb i sense cancer 

Punt de tall 

Casos sense 
cancer 

Casos amb 
cancer 

BI-RADS I o 11 BI-RADS 111. O. IV óV 

El punt de tal! a la 1I·lustració 3 és el natural, que s'utilitza per definir la sensibilitat i 

respecificitat única per radioleg, deixant a una banda les puntuacions BI-RADS I i 

11 i a I'altra la resta. Pels casos amb cancer es poden diferenciar, doncs, dues 

situacions: casos on el resultat va ser correctament classificat com a positiu 

(veritables positius) i alguns casos, pero, on van ser classificats com a negatius 

(falsos negatius). De la mateixa manera, per la població de casos sense cancer, 

es van obtenir alguns correctament classificats com a negatius (veritables 

negatius) j d'altres com a positius (falsos positius). 

Per tal de dibuixar la corba ROC per a un radioleg, es representen els possibles 

: punts del pla determinats pels parells "fracció de falsos positius, sensibilitaf. El 

punt de tal! natural induIt per la variable diagnóstic definitiu de cancer és BI-RADS 

J-II versus BI-RADS 111, O, IV i V, pero aquest és només un escenari (o un punt al 

, pIa). Cal considerar, doncs, tots els possibles escenaris, on cadascun 

, representaria un criteri distint (o un punt de tal! diferent) de classificació d'una 

mamografia com a positiva. Les possibles combínacions que determinen els 

, diferents escenaris venen determinats pel desplayament del punt de tal! en 

rescala BI-RADS com segueix: 

(1) 	 Considerar el BI-RADS I negatiu i els BI-RADS 11, 111, O, IV i V positius. 

(2) 	 Considerar els BI-RADS I i 11 negatius í els BI-RADS 111, O, IV i V positius 

(aquest és el criteri natural, que van fer servir els radiolegs durant la 

lectura, representat a la IHustració 3) 

(3) 	 Considerar els BI-RADS 1, 11 i 111 negatius i els BI-RADS O, IV iV positius. 

(4) 	 Considerar els BI-RADS 1,11,111 i Onegatius i els BI-RADS IV i V positius. 

(5) 	 Considerar els BI-RADS 1, 11, 111, O¡IV negatius i el BI-RADS V positiu. 
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A cada punt de tall es va estimar un parell de valors (fracció de falsos positius i 

sensibilitat), la connexió deis quals amb els punts origen (0,0) i final (100,100) 

defineixen la corba empírica ROe. El fet que el BI-RADS fos una variable ordinal 

discreta i els punts de tall que definien la corba ROe no fossin densos podria fer 

pensar que la interpolació continua no és la més correcta. Malgrat aixó, es va 

aeure raonable assumir que hi havia una variable subjacent o latent contínua on 

la interpolació lineal quedava justificada. 

Val a dir que si, per cada radióleg, la variable BI-RADS s'hagués pogut aproximar 

per una distribució binormal (és a dir, una mixtura de dues normals, una pels 

casos de cancer i una altra distribució normal pels casos de no cancer), aleshores 

podria haver-se ajustat paramétricament una corba a partir d'un métode maxim 

versemblant que determinés els parametres (per exemple, mi1;janyant el proc 

Iogistic de SAS2!). En el nostre cas peró, aquesta assumpció no va ser viable 

donada la naturalesa del resultat discret i els resultats esparsos per cada radióleg 

dones pacients sense cancer i pacients amb cancer tendien a ser classificats 

als extrems oposats de I'escala BI-RADS, per la qual cosa no es va poder 

assumir que aquests, o alguna transformació logarítmica deis mateixos, pogués 

seguir la distribució binormal. 

Area sota la corba Roe (AUC) 

, 	 Són molts els indicadors associats a les corbes ROe. Un deis més utilitzats és 

rarea sota la corba (AUe, ªre8 y'nder the furve) , dones és una mesura de la 

realització conjunta d'un resultat diagnóstic, en combinar la sensibilitat i 

respecificitat. Pot prendre valors entre zero i cent (si parlem en termes de 

percentatges). 

Així mateix, també pot descriure's com I'habilitat que té un radióleg en 

I discriminar correctament una mamografia amb cancer d'una altra sense quan 

se Ii presenten dues mamografies a la vegada, les quals han estat 

seleccionades respectivament una de la població amb cancer i una altra de la 

població sana. De fet, ,'area sota la corba ROe es defineix com:26 

AUe = .(00 ROC(t)dt = P(BI-RADScasos amb cancer>BI-RADScasos sense canear) 

Davant les vint-i-vuit corbes empíriques ROe, com es pot distingir una bona corba 

ROe d'una de dolenta? Una bona interpretació mamografica és tal que presenta 

una fracció petita de falsos positius i falsos negatius alllarg d'un nombre raonable 
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de punts de tall. Així, el desiljable és que I'area sota la corba ROe sigui el més 

gran possible; quant més a prop de 100%, millor és el resultat de la prova 

diagnóstica. En qualsevol cas, una corba ROe amb una area del 50% indica que 

el resultat no és acurat, dones no és millor que el que es pugui donar a I'atzar 

(graficament, es tractaria de la recta bisectriu). D'aquesta manera, les AUes 

poden considerar-se com un instrument per classificar els radiólegs en un 

ranquing de precisió, on el radióleg més acurat és aquell qui presenta l'AUe més 

gran, i així successivament. 

El métode més habitualment utilitzat per estimar l'AUe de forma no paramétrica 

és el basat en la construcció de trapezoides sota la corba com una aproximació a 

la mateixa. Aixi, l'AUe es va estimar miljan~nt la suma de les arees deis 

trapezoides formats a cada punt de decisió que havia estat utilitzat per construir la 

corba ROe empírica. Aquesta estimació tendeix a sota estimar l'AUe quan tenim 

dades discretes, peró és preferible respecte a I'estimació para métrica , la qual 

provocaria un biaix en els estimadors maxim versemblants al suposar certa 

.I'assumpció de disposar d'una mixtura de dues distribucions normals pels 

resultats en BI-RADS, una pel grup de cancers i una altra pel de no cancers. 

l'avantatge deis rnétodes no paramétries i, en particular el de la regla trapezoIdal, 

és que no su posen cap distribució subjacent a les dades i són I'alternativa ideal 

per I'analisi de les corbes ROe quan no és viable assumir normalitat i les 

estimacions maxim versemblants no són aplicables. 

Nota: Existeixen precedents a la bibliografia25 que asseguren que I'estimació 

paramétrica miljan~nt I'aproximació a la binormal de l'AUe en resultats discrets 

(com el BI-RADS) provoca un biaix negligible quan la mostra no és 

extremadament petita. En qualsevol cas i avalats per altres autors, es va decidir 

utilitzar I'aproximació no paramétrica. 

Bambe,-27 va demostrar que I'area sota la corba ROe és idéntica a I'estimació no 

paramétrica de I'estadístic U de Mann-Wlthney. A continuació es dóna el 

raonament intu"itiu: 

l'estadístic U s'utilitza per estudiar si els nivells d'una variable, diguem BI-RADS, 

tendeixen a ser més grans en una població A que en una altra B, sense assumir 

cap distribució de les poblacions. la hipótesi nuHa suposa que la variable BI

RADS no és bona discriminadora entre ambdues poblacions, és a dir, la 

probabilitat de que un valor de la població A sigui més gran que un valor de la 
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població B és de 0.5, degut a I'atzar. En assumir que la població A és la de casos 

amb cancer i la B és la de casos sense cancer, es té que: 

IJ =P{BI-RADScasos amb cancer>BI-RADScasos sense canear) =0.5 

En assumir e = AUe, aquesta hipótesi en llaca amb les característiques que 

s'esmentaven sobre una Aue poc acurada o deguda a I'atz.ar, que és del 50%. 

Si el BI-RADS és un bon discriminador, aleshores aquesta probabilitat és més 

prOxima a la unitat; que concorda amb que la millor AUe és la més propera al 

100%. La prova d'hipótesi subjacent és, dones, unilateral i respon a I'expressió: 

Ho: e=0.5 versus H1: e> 0.5 

Delong28 va proposar un metode no parametric per la comparació de corbes 


ROe correlacionades, que de fet, és el cas en estudi donat que tots 28 


radiólegs van lIegir les mateixes 200 mamografies. El programa, desenvolupat 


! per I'autor i disponible a la llibreria de SAS,29 proporciona estimacions puntuals 


i intervals de confianca per cada area sota la corba i també analitz.a les 


diferencies dos a dos entre totes les corbes. Finalment, contrasta la bondat de 


rajust d'igualtat d'AUes s miljancant una prova global de khi-quadrat. Es va 


I adaptar i utilitz.ar aquest programa per obtenir els errors estimdards de l'AUe i 

poder construir intervals de confianca per aquesta mesura de precisió. T ambé 

es van comparar les corbes empíriques ROe -o més específicament, per 

comparar les AUC- deis vint-i-vuit radiólegs (s'inclouen a l'Annex V). 

Donat que el programa desenvolupat per Delong estimava l'AUe mitjancant 

restadístic U de Mann-Whitney, es van utilitz.ar aquestes estimacions per 

confirmar les obtingudes per la regla trapezoIdal. De la mateixa manera, es van 

comparar els ranquings de precisió obtinguts per ambdós metodes i es van 

estudiar la font de les diferencies. 

AFea parcial sota la corba ROC (AUC90) 

Es pot donar el cas que a partir de dues corbes diferents, les regions 

f delimitades o AUes siguin identiques; a la figura següent s'hi mostra un 

! exemple. La millor corba ROe depen de la franja d'estudi: per una fracció alta 
I 
i 	de falsos positius (o sensibilitat alta), la prova diagnóstica o el radióleg B és 

millor que I'A, mentre que per una fracció baixa de falsos positius (o sensibilitat 

baixa) la prova o el radióleg A sera millor que el B.25 
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1I'lustració 4. Dues corbes Roe diferent& que delimiten la mateixa area 
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Taxa de Fals.ol Pos.itius 

L'AUC és una mesura global de la determinació del diagnostic que dóna el mateix 

pes a totes les porcions de la corba, pero sovint, I'interés no esta al rang sencer 

de la fracció de falsos positius i, conseqüentment, només és rellevant una part de 

rarea sota la corba, Considerant que l'estSndard d'un programa de cribratge és 

un maxim de 10% de falsos positius, és possible (i prou habitual a la literatura de 

cribratge) determinar I'area parcial sota la corba ROC per una especificitat 

superior o igual al 90%, que s'interpreta com la sensibilitat mitjana pel rang 

d'especificitat escollit.30 La designem com AUC90. 

Nota: Mentre diversos autors23,31-33 recomanen ,'ús de I'AUC parcial 

preferiblement a I'AUC completa, recents publicacions com la de Walte~ ho 

contradiuen. Donat que I'objectiu del projecte no és participar en una meta-analisi, 

(degut, principalment, a la poca grandaria de la mostra de radiolegs), el poc ús de 

la propietat de simetría de I'AUC sencera i que la regió d'interés no és I'AUC 

sencera, es va decidir utilítzar I'AUC parcial. 

I La formulació matematica de I'area parcial sota la corba ROC ve donada per. 

AUC(tO.f1) = t ROC(t)dt => AUC90 = AUC(O ,10) = ro ROC(t)dt 

on l'interval (ta, t1) denota el rang d'interés de la fracció de falsos positius, al 

nostre cas (ta, t1) = (O, 10). L'analisi de la corba ROC parcial no depén de la 

regió d'interés3o de manera que la millor de totes les corbes AUC(0,1 O) no té 

perqué ser la millor de la regió AUC(10,20). 

Així, si tal com s'esmentava, I'AUC sen cera de valor 100 es pot considerar 

I perfecta perqué fa referéncia a tota I'area, l'AUC90 perfecta (sense re-escalar) 
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és I'fuea del rectangle d'alyada 100 (sensibilitat maxima) j base 10 (especificitat 

:i!:90%). 

Per calcular I'area parcial o AUC90, el primer valor necessari a obten ir va ser la 

sensibilitat al nivell d'especificitat del 90%, ja que no sempre era disponible 

aquest precís punt de tall (per la majoria de radiólegs podia haver estat el resultat 

d'una interpolació lineal entre dos punts a ambdues bandes de I'especificitat igual 

a 90% en el procés del calcul de la corba empírica ROC). 

A continuació es va calcular I'area sota la corba ROC parcial, per I'especificitat 

superior o igual al 90% també mitjanyant la regla trapezoIdal. L'AUC90 és una 

mesura de la precisió, que va caler re-escalar per tal que el seu rang de valors 

estigués comprés entre 0% i 100%. 

3.4.2.2 	Analisi descriptiva de les mesures de precisió 

Es van estimar els estadísties de tendéncia i dispersió més comuns (nombre de 

casos, mitjana, desviació estandard, mediana, rang interquartílic, mínim i 

maxim) per les mesures de precisió o fiabilitat habituals: sensibilitat, 

especificitat, valor predictiu positiu i valor predictiu negatiu). Així mateix, es van 

obtenir i representar la corba ROC global i les ROCs individuals per radiólegs, 

es van calcular els estadísties que definien les arees sota la corba ROC 

sencera (AUC) i parcial (AUC90). En ordenar els radiólegs en funció del seu 

valor d'AUC i d'AUC90 va ser possible classificar-Ios en un ranquing de 

precisió. També es va comprovar si ambdues mesures es distribuIen segons la 

lei normal. 

3.4.2.3 	Estimació per intervals de les arees sota la eorba ROe (seneera o 
parcial) 

A I'apartat 4.2.2 s'inclouen els errors estandards i intervals al 95% de confianya 

per I'AUC, resultants de I'execució del programa de Delong abans esmentat. A 

partir deis intervals de confianya, el nou ranquing de precisió és més acurat que 

el fet a partir de les estimacions puntuals de I'AUC, dones té en compte la 

variabilitat de cada radióleg. 

Mentre que a la literatura es troben diversos autors28
,35 que aproximen les 

estimacions de la variancia i covariancies per I'AUC, les publicacions consultades 

per fer I'analogia amb l'AUC90 no van ser ni tan exhaustives ni tan clares.26
,36 

Atés aixó, es va aplicar la metodologia bootstrap per obten ir estimacions de 
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I'estadístic AUC90 i de la seva variancia, així com intervals al 95% de confianya. 

O'altra banda, es van confinnar els resuttats obtinguts per les estimacions de 

rAUC obtingudes via ,'estadístic U de Mann Wlthney. 

la técnica bootstrap utilitza remostreig per proporcionar una base que penneti 

estudiar el comportament deis estimadors. Els passos principals per obtenir una 

mostra aleatOria de grandaria n, amb observacions X1, X2, •.. , Xn han de tenir en 

compte el nombre de mostres bootstrap a generar; sigui 8 aquest nombre, que 

acostuma a ser gran. S'utilitza el mostreig amb reemplayament per obtenir una 

mostra bootstrap de grandaria n, X1*, X2*, ... , Xn* a partir del conjunt (X1, X2, .•• , x,J 

(B vegades, de manera independent). Es calcula I'estimador f a partir de cada 

mostra bootstrap per tal d'obtenir f1*, f2*, ..., f8*. L'analisi de fb * proporciona 

infonnació sobre la distribució mostral de f, donat que les dades generades 

provenen de la població subjacent X1, X2, ...• xn. Per exemple, I'estimació mostral 

de la desviació estandard de fb* és la desviació esmndard de t.37 En el nostre caS, 

festimador f d'interes és l'AUC90 (malgrat també es va calcular per I'AUC en 

base a confinnar les estimacions realitzades per la mateixa). 

Basicament, la idea consisteix en generar, per cada radióleg, un conjunt de 

8=10000 remostres independents obtingudes per mostreig aleatori amb 

reemplayament de les dades relatlves a les 200 mamografies. Per a cada 

remostra es calculen els estimadors AUC i AUC90 i els estadístics de la seva 

desviació esmndard mostral, que els farem servir com a estimació bootstrap de la 

desviació eslandard de I'AUC i de l'AUC90, que ens pennetra calcular els Iímits 

deis intervals de confianya direclament a partir de la distribució deis estimadors 

bootstrap. 

f Val a dir que es va verificar que I'estimació de les mitjanes bootstrap coincidien 

V-anb els valors deis estadístics AUC i AUC90, la qual cosa indica I'inexistencia de 
I 

fI bia"IX. 

f El següent pas fou construir el ranquing de precisió per l'AUC90 a partir deis 

r intervals de confianya al 95% per cada radióleg. 
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3.4.2.4 Model de regressió per I'area parcial sota la corba ROe empírica 

Es pretenia construir un model lineal per tal d'explicar I'area parcial sota la 

corba empírica ROC, AUC90, en funció de les característiques deis radiólegs 

per la qual cosa es va ajustar el model saturat: 

(M1) AUC90 = (30 + (31 Edat + (32 LecturesAnuals + (33 AnysExperien + 

+ 134 PercentatgeDedicació + (35 Consulta + (36 Feedback 

On Edat, LecturesAnuals, AnysExperien i PercentatgeDedicació són 

variables contínues i Consulta i Feedback díscretes. 

les hipótesis de normalitat deis resídus en el model anterior no es complien, 

pel que es va proposar un segon ajust lineal a partir d'una transformació de 

fAUC90 que normalitzés els seus valors al suport real (dones el rang de valors 

a I'escala original era 0%-100%). 

A més, el model lineal ve fonamentat pel següent raonament: Donat el vector 

de covariables X, s'ajusta el model AUC90=g(X'(3) on 9 és la funció link, per 

exemple, la logit. Tenint en compte que AUC90 (que havia estat re-escalada) té 

un límit superior de 100, és necessaria una generalització dellogit que incorpori 

aquesta restricció: 

In [AUC90/(100-AUC90)]=(30+ (31X, on AUC90/(100-AUC90) és I'odds d'AUC90 

La qual cosa implica que exp«(31) és el rati de I'AUC parcial de X+1 a X (amb X 

covariable). Quan exp«(31) > 1, I'odds d'AUC90 és una funció creixent en X, i la 

seva precisió incrementa amb X. Quan exp«(31) < 1, I'odds d'AUC90 és una 

funció decreixent en la covariable X. 

Es va ajustar una regressió lineal per mínims quadrats ordinals a partir de 

Iogaritme neperia de I'odds de l'AUC90 com a variable resposta i les variables 

propies deis radiólegs com a independents: 

; (M2) AUC9010godds = (30 + (31 Edat + (32 LecturesAnuals + (33 AnysExperien + 

+ (34 PercentatgeDedicació + (35 Consulta + (36 Feedback 

:EI resultat de la regressió no va donar bons resultats, per la qual cosa es va 

decidir anar pas a pas, analitzant relacions marginals. 
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Models amb un únic efecte principal 

A la lIum deis resultats deis ajustos M1 i M2 anteriors, es va procedir de la 

següent manera: 

• 	 Per cadascuna de les variables explicatives contínues (volum de 
lectures anuals, anys d'experiéncia, edat deis radiólegs i percentatge 
de dedicació), es va aplicar un modellineal on la variable resposta era 
l'AUC90. Al núvol de punts entre ambdues variables, es va representar 
també la recta ajustada, per tal d'observar el pendent de la mateixa. 

• 	 Per cada variable categórica (consulta, feedback i sexe), es va realitzar 
una ANOVA a un factor per avaluar el seu efecte univariant sobre 
l'AUC90. Val a dir que en aquest cas, hagués estat equivalent una 
regressió lineal amb el factor com a variable explicativa o, fins i tot, un 
T -test donat el caracter normal de la variable resposta. Les relacions 
es van representar graficament mitjanyant boxplots de l'AUC90 als 
nivells de cada variable discreta. 

La multicolinealitat suggerida per I'analisi bivariant (apartat 4.1.2) i confirmat 

pels models per l'AUC90 amb un únic regressor té certes implicacions ja que, 

en cas de no-independéncia total, la matriu de regressors seria singular (no 

tindria inversa) i, per tant, no es podrien determinar els parametres del model. 

Al nostre cas no es dóna de forma total, peró pot ser un punt critic i cal tenir en 

compte els següents punts. 

Conseqüéncies de la multicolinealitat: 

• 	 Dificultat en la interpretació deis parametres, dones no és clara 
I'aportació de cada variable explicativa del model en I'explicació de la 
variable resposta. Si la mostra és representativa, no és possible variar 
el valor d'una variable explicativa sense que afecti el valor deis 
parametres de les altres explicatives colineades. 

• 	 Els estimadors per mínims quadrats ordinals són inesbiaixats i 
consistents, peró la seva variancia es troba inflada, la qual cosa implica 
el rebuig de la significancia individual deis regressors que sí 
contribueixen a I'explicació del model, és a dir, ens portara a concloure 
que una variable és irrellevant quan en realitat no ho éso 

• 	 El model pot ser significatiu, peró les variables individualment no ho són. 

• 	 Els límits de confianya són més amples. 

• 	 És un problema de tipus mostral, no del tot tan dolent si I'objectiu és la 
predicció dones no comporta I'incompliment de cap de les hipótesis en 
les que es basa el modellineal classic. 

34 



3. MATERIAL I METODES 


Solucions a la multicolinealitat: 

• 	 Canviar el model: suprimir variables quan siguin redundants i el seu 
efecte estigui capturat dintre d'altres variables del model. 

• 	 Ús d'informació addicional (ampliar la mostra) si és possible. 

• 	 Utilitzar fraccions de les variables, dividint-Ies totes entre un factor 
d'escala comú. 

• 	 Altres métodes de regressi6: regressió cresta. 

• 	 Acceptar la multicolinealitat i controlar les conseqüéncies, tot 
interpretant-Ies conjuntament si la mostra és representativa. 

No es va adoptar cap de les solucions esmentades ja que, a més, teníem el 

problema afegit de la poca grandaria de la mostra. Es va decidir, dones, 

explorar altres técniques estadístiques multivariants per reduir la 

dimensionalitat de les variables contínues i aconseguir treballar amb variables 

explicatives índependents. 

Anilisi de components principals 

L'analisi de components principals defineix una rotaci6 de les variables de x, en 

aquest cas, les propies deis radiolegs. la primera direcci6 calculada, definida 

com una combinació lineal de les variables, s'escull per maximitzar la variancia 

de la variable calculada o component principal. la segona direcci6 s'escull per 

maximitzar la variancia entre direccions no correlacionad es amb la primera, etc. 

O'aquesta manera, les direccions de les noves variables s6n ortogonals, tot 

evitant la multicolinealitat. 

~ L'amllisi de components princípals s'utilitza sovint com una técnica de reducció .. 


r de la dimensió, algunes vegades juntament amb la regressi6. Per tal d'evitar 


i que una variable amb variancia gran en relaci6 a les altres (per exemple, 


perqué les variables estan expressades en diferents unitats), la qual dominaría 

la primera component principal, es van estandarditzar, és a dir, es van re

. escalar totes les variables per tenir variancia 1. 

La metodologia es basa en la diagonalitzaci6 de la matriu de correlacions de 

les dades per calcular els valors i vectors propis (/oadings) , tot utilitzant la 

f metrica euclídia normalitzada (és a dir, cada component principal va ser 

dividida entre la seva desviaci6 tipus -I'arrel del valor propi corresponent-). 

D'entre els components principals obtinguts, s'escolliran aquells tals que la 

pérdua d'informació sigui raonable, és a dir, la suma de les seves variancies 
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expliquin prou la variancia global. En prendre els dos primers components 

principals (amb valors propis més grans o, el que és el mateix, amb més grau 

d'importancia o més variabilitat explicada), els scores d'aquests es poden 

representar al pla. De la interpretació deis components principals al pla es 

podrien caracteritzar rapidament els elements de la mostra (en el nostre cas 

seria possible identificar als radiólegs). 

Es v,a ajustar un modellineal per ,'AUC90 on les variables explicatives eren els 

nous components principals. 
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3.4.2.5 	Regressió logística mitjan~ant Generalized Estimating Equations 
(GEE)38 

l'analisi basat en els models GEE és una alternativa per modelitzar la precisió 

tal com I'hem vist fins al moment. Si fins ara hem fet emfasi en "estadfstic 

AUC90, en la tecnica que es proposa a continuació es considerara com a unitat 

d'analisi cadascuna de les 5 600 lectures efectuades de les 200 mamografies 

pels 28 radiólegs. Cada radióleg es considerara que és un clúster on dins de 

cadascun hi haura un conjunt de mesures repetides: les mamografies. Es 

definira com a variable res posta , el fet de classificar una mamografia com a 

positiva o negativa, i com a regressors, cadascuna de les variables 

d'experiencia deis radiólegs a més de la interacció de cadascuna amb la 

variable indicadora resultat definitiu del cribratge, és a dir, cancer o no cancer 

de mama, que sera clau en la interpretació de la precisió. l'objectiu és trobar 

els regressors que provoquin una augment en la sensibilitat i "especificitat a la 

vegada, o, en altres paraules, un canvi a una corba ROC superior. 

Introducció 

Per i!-lustrar-ho, considerem una variable de resposta dicotómica, Y, que 

codifiquem a Oen absencia d'una malaltia i a 1 en cas de malaltia. 

La transformació logística, pren la notació logit P(Y=1IX1,X2,..,Xk) i és igual a: 

i 
I 1 

t odds,on P(Y=llX1,X2, ...,XK ) = l+e-(a+LP¡X¡) éslaproporciódemalalts. 


l El funció link logit P(Y=1IX1,X2,.. ,Xk)=P(X) permet representar la funció del valor 

r esperat com a combinació lineal d'uns predictors: 
I 

In ( P(X) )-a+ '" RX 
e l-P(X) - ~Pj j 

L'assumpció que fem al aplicar aquests models és que les respostes són 

1 independents. 
, 
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Presentació 

Una de les tecniques més comunes en la regressió logística amb una res posta 

binaria on les observacions estan correlacionades es coneix amb el nom de 

equacions estimades generalitzades, models marginals o GEE. Aquests 

estudis, amb mesures repetid es requereixen eines estadístiques especifiques 

ja que el conjunt d'observacions de cada individu tendeixen a estar 

correlacionades. 

Per exemple, esta n correlacionades (1) les observacions de cada membre 

d'una mateixa família (2) les observacions en cada ull d'una mateixa persona 

(3) la repetició de mesures cada mes durant el curs d'un any en el mateix 

individu (4) la mesura, per a cada individu, de la pressió sanguínia sota 

condicions experimentals diferents (per exemple, abans i després de fer 

exercici), i (5) com en el nostre estudi, el radi61egs que lIegeix el mateix conjunt 

de mamografies. 

les observacions poden agrupar-se en clusters, en I'exemple 1, els clusters 

.són les famílies i les observacions cadascun deis membres de la familia. En el 

nostre estudi, hi ha k=28 clusters (radi6Iegs) i n=200 observacions 

(mamografies). 

Una assumpció comú per a dades correlacionad es és que les respostes estan 

correlacionades dins del mateix clúster per6 són independents entre diferents 

clusters. En el context del nostre estudi, aquesta assumpció implica que les 

lectures de cada radi61eg sobre el mateix conjunt de mamografies és 

dependent, per6 es considera que hi ha independencia entre radi6legs. 

Consideravem que els 28 radi61egs eren independents perque els criteris de 

'dassíficaCió de les mamografies d'un radi61eg responen al seu propi 

r coneixement, bagatge, experiencia o talent, i no tenen res a veure amb els d'un 

t: altre radi6leg. 

EIs resultats obtinguts a I'executar un model GEE fent servir el procediment 

GENMOD amb el paquet de software SAS té en compte I'estructura de 

correlació i permet interpretar els odds ratios estimats, els seus intervals de 

confianya i els tests de significació de forma analoga a com es faria amb una 

. tegressió logística estandard. També podem testar la hip6tesi nuHa d'un 

! coeficient beta igual a zero fent servir el test de Wald, dividint I'estimació del 

: parametre pel seu error estandard. Sovint per6, en la modelització amb dades 

correlacionades, s'ignora la dependencia de la variable resposta donant "oc a 
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inferéncies incorrectes. SAS ofereix diferents .enfocs facilment implementables 

per a I'estructura de correlació. 

El qué diferencia el GEE i la regressió logística estandard són les assumpcions 

subjacents i la forma com s'estimen els parametres i les seves variancies. 

l'efecte que té el fet de no tenir en compte I'estructura de correlació pot afectar 

la variabilitat deis estimadors (errors estandards) tendint afer-los significatius 

quan no ho són, així com a I'estimació deis coeficients /J del model (menys 

habitual). En el context del nostre estudi, una regressió logística estandard 

consideraría que hi ha 5600 observacions independents mentre que mitjanc;ant 

GEE se'n consideren 28. L'estructura de correlació serveix de marc per a 

restimació deis parametres de correlació, així com també per a I'estimació deis 

coeficients de regressió i els seus errors estandards. 

Disposició de les dades 

En la següent taula podem observar un exemple de la disposició de les nostres 

dades per a 2 radiólegs i 10 mamografies per iI-lustrar la correlació existent. 

Cadascun deis dos clusters tenen el mateix covariance pattem, és a dir, tenen 

eIs mateixos valors per a totes les variables explicatives. 

Variable resposta: 
Nurnm" Num IX lectura Cilncer % dedic:ació Edat IX Volum lect Feedback Anys Ilegint Consulta 

0041 0122 No reconvoca No cáncer <=25 <=45 <=2.500 SI 0-10 Si 
0082 0122 Recorwoca Nocáneer <=25 .:--45 <=2.500 Sí 0-10 Sí 
0150 0122 Recon\lOCa Nocancer <=25 <=45 <=2.500 Si 0-10 Si 
0273 0122 Recon\lOCa cancer =25 <=45 <=2.500 SI 0-10 Si 
0295 0122 Reconvoca Cáncer <=25 <=45 <= 2.500 Sí 0-10 Sí 
0310 0122 Recon\lOCa cancer <=25 <=45 <=2.500 Sí 0-10 Si 
0386 0122 No recon\lOCa No cáncer <=25 <=45 <= 2.500 Si 0-10 Si 
0424 0122 No reconvoca No cáncer <=25 <=45 <= 2.500 SI 0-10 Sí 
0532 0122 No recon\lOCa No cáncer <=25 <=45 <= 2.500 Sí 0-10 Sí 
0547 0122 No recon\lOCa No cáncer <=26 <=45 <=2.500 Sí 0-10 SI 

0041 3220 No reconvoca No cáncer <=25 >45 >2.500 No 11-22 Si 
0082 3220 No recon\lOCa No cáncer <=25 >45 >2.500 No 11-22 sr 
0150 3220 No reconvoca No cáncer <=25 >45 >2.500 No 11-22 Si 
0273 3220 No reconvoca cancer =25 >45 > 2.500 No 11-22 Si 
0295 3220 Recon\lOCa cancer <=25 >45 > 2.500 No 11-22 SI 
0310 3220 Recon\lOCa cancer <=25 >45 >2.500 No 11-22 SI 
0386 3220 No reconvoca No cáncer <=25 >45 > 2.500 No 11-22 Si 
0424 3220 No reconvoca No cáncer <=25 >45 >2.500 No 11-22 Si 
0532 3220 No reconvoca No cáncer <=25 >45 >2.500 No 11-22 Sí 
0547 3220 No reconvoca No cáncer <=25 >45 >2.500 No 11-22 Si 

lIodels GEE 

Les equacions d'estimació generalitzades es van desenvolupar per estendre 

eIs models lineals generalitzats per tal que poguessin tractar dades 

correlacionades, príncípalment amb distribucions no gaussianes.39 

Com en els GLM, una funció de la mitjana g(~), anomenada link function, que 

lelaciona una transformació lineal del valor esperat amb un pla. Per a variables 

resposta Y dicotómiques, el link logit és el més usat perqué permet interpretar 

39 
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els models de forma cómoda a través del logaritme deis odds ratios. En aquest 

cas, g(lJ) és igual a logit(P), on P és la probabilitat que Y=1. Si hi ha p variables 

independents, es pot expressar com: 

p 

g{JL) =logitP(Y =11 K> =Po + 'Lp"x" 
"=1 

Els models basats en GLM usen metodes de maxima versemblanc;a per 

estimar parametres. Aixó requereix coneixement de la funció de versemblanc;a 

(l), la qual, a I'hora, requereix I'especificació de la distribució de la variable 

resposta. 

Si les respostes són independents, la versemblanc;a pot ser expressada com el 

producte de la contribució de cada observació (l¡) en la versemblanc;a. Peró si 

les res postes no són independents, lIavors la versemblanc;a pot ser complicada, 

o intractable. 

Per a variables resposta dependents amb una distribució conjunta multivariable 

normal (MV), la versemblanc;a és relativament facil, perque la distribució de la 

normal multivariable queda completament definida per les mitjanes, variancies i 

tots els parells de covariancies. Aquest, no és típicament el cas per a moltes 

distribucions multivariables on la variable res posta no és independent. En 

aquestes circumstancies, I'estimació basada en la quasi-versemblan~a ofereix 

una alternativa al desenvolupament del model. 

Els metodes basats en la quasi-versemblanc;a tenen la majoria de les propietats 

estadístiques que tenen els fonamentats en la versemblanc;a, peró en canvi, la 

versemblanc;a no necessita ser especificada totalment. Pel contrari, s'especifica 

la relació entre la mitjana i la variancia de la variable resposta. Així com la 

leoria maxim versemblant és la base en I'estimació de models GLM, la quasi

versemblanc;a és la base en I'estimació de models GEE. 

Estructures de correlació 

La correlació p de Y1 i Y2 en una població es defineix com la covariancia entre 

Y1 i Y2 dividit pel producte de les desviacions estandards de Y1 i Y2. La 

correlació és una mesura estandarditzada de la covariancia en el qual les 

! unitats de Y 1 i Y 2 són les desviacions estandards de Y 1 i Y 2 respectivament. Per 

I 	exemple, la covariancia entre I'alc;ada i el pes quedara dividida per 100 si 

s'expressa I'alc;ada en metres en comptes de en centímetres, peró la correlació 

es mantindra igual. 
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La correlació i la covariancia entre variables són sovint presentades en una 

matriu quadrada. Per simplicitat considerem dues variables, Y1 i Y2. La matriu 

(V) de covariancia per aquestes dues variables és 2x2 : 

V = [ var(~) cov(~ ,y;)] 
cov(~ ,Y;) var(~ ) 

La corresponent matriu 2x2 de correlacions (e) és: 

C =[ 1 CO"(~'Y2)] 
CO"(~,Y;) 1 

Considerem la matriu diagonal (O) següent: 

D=[var(~) O]
O Var(Y2) 

les matrius V, e i O són simétriques. 

La covariancia entre Y 1 i Y2 és igual a la desviació estandard d'Y 1 per la 

correlació entre Y1 i Y2 per la desviació estandard de Y2: 

cOV(~'Y2) =~var(~)CO"(~,Y;)~var(Y;) 

! 	 La relació entre la covariancia i la correlació es pot expressar també en termes 

de les matrius v,e i O: 
I 1 1 1 

V = D2CD2 , on D =D2 D2 

lEn la regressió logística, la variancia de la res posta Yi és igual a p¡(1-p¡). La 

. mifjana Pi s'expressa en funció de les covariables i els parametres [g-1(X, ~)] 

~ generant prediccions valides per Pi. 
, 

[ Per a dades amb clusters, cal especificar una estructura de correlació per 

¡ descriure com les observacions dins deis clusters estan relacionades les unes 

! amb les altres. 

A continuació veurem les diferents estructures de correlació relacionades amb 


eIs model GEE intentant contextualitzar-Io en el marc del nostre estudi. 


Mostrarem la forma de la matriu de correlació en el qual les res postes estan 


correlacionades entre individus o observacions (mamografies) pero hi ha 


. ildependemcia entre clusters (radiólegs). Per simplificar, considerarem un 


I 
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exemple amb tres clusters (radiolegs al nostre context) amb quatre res postes 

per a cada individu (quatre mamografies). 

l'estructura correlació entre les respostes de dos clusters diferents (radiolegs 

diferents) és zero, mentre que la correlació entre individus dins d'un mateix 

clúster (mamografies) és Pijk referent al clúster i, en relació a la correlació entre 

la mamografiaj i k. La següent matriu iI'lustra aquesta estructura: 

Esbuctura de correlació no estructurada 

1 Pll2 Pl13 PIl4 O O O O O O O O 

Pll2 1 P123 P124 O O O O O O O O 

Pll3 P123 1 P134 O O O O O O O O 

P1I4 P124 P134 1 O O O O O O O O 

O O O O 1 P212 P 213 P214 O O O O 

O O O O P212 1 Pm P224 O O O O 

O O O O P213 P223 1 P234 O O O O 

O O O O P214 P224 P234 1 O O O O 

O O O O O O O O 1 P312 P313 P314 

O O O O O O O O P312 1 Pm P324 

O O O O O O O O P313 Pm 1 P334 

O O O O O O O O P314 P324 P334 1 

Aquesta matriu de correlació s'anomena matriu diagonal per blocs (Bi) i es 

podría simplificar de la següent manera: 

B2[! 
O 

;JO 

B problema d'aquesta matriu és la gran quantitat de parametres a estimar. En 

el cas de I'exemple cal estimar 18 parametres. Si pensem en una matriu com la 

del nostre estudi, amb 28 blocs i 200 observacions en cada bloc, ens caldria 

estimar k n(n -1) =557200 parametres. El problema estava en que nosaltres 
2 

només disposavem de 5600 observacions. Quan al model hi ha més 

parametres a estimar que observacions, aquest esta sobreparametritzat i no hi 

ha suficient informació per produir una estimació valida deis parametres. 
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Per evitar aquest problema, I'enfoc deis GEE requereix que cada clúster 

comparteixi exactament el mateix nombre de parametres de correlació. Aixo 

redueix substancialment el nombre de parametres de correlació a n(n-1 )/2 . 

En aquest cas, el nombre de parametres de correlació a estimar es reduiria a 

19900 (es redueix el nombre de parametres de correlació pel factor de k 

clusters). Pero seguiríem tenint un nombre de parametres superior al 

d'observacions. Per aquest motiu, els outputs de SAS basats en models de 

dades repetides només mostren els resultats d'un clúster, perque tots són 

iguals. 

Exemple de matriu de correlació no estructurada nk=4 observacions k=3 

clusters (6 parametres de correlació a estimar): 

O O O O O O O O1 P12 P13 Al, 

1 
 O O O O O O O OA2 P23 Pu 

O O O O O O O O1A3 P23 P34 
1 O O O O O O O OPIlo P24 P34 

O O O 1 O O O OA2 A3 PJ4 
O O O OO O O 1A2 P23 P24 


O O 
 O O O O1P13 P23 P34 

O O O 
 1 O O O OA4 P34 

O O O O O 
 1 P12 A3 A4 

1O O O O P12 P23 P24 
O O O O 1Pl3 P23 P34 
O O O O O 1P24 P34 

, 

f AItres estructures de correlació, amb fortes assumpcions subjacents, redueixen 

encara més el nombre de parametres de correlació a estimar. Aquestes 

estructures de correlació alternatives són la: independent, exchangeable, AR1 

, autoregressiu, estacionari m-dependent i fixa. (veure Annex VII per a diferents 

I estructures de correlació). A continuació es presenta la que s'ha utilitzat per 

. aquest projecte. 
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Estructura de correlació exchangeable 

L'hipotesi que justifica I'ús d'aquesta estructura de correlació es basa en el fet 

que les observacions dins de cada clúster són arbitréries al no haver-hi una 

ordenació logica de les observacions. 

En I'ús d'una estructura de correlació exchangeable es considera que per a 

qualsevol parell d'observacions la correlació és p. En aquest cas, i considerant 

que cada clúster té la mateixa estructura de correlacions, és necessari únic 

pan3metre p per avaluar-la. 

Exemple d'una estructura de correlació exchangeable amb 4 respostes i3 
dusters: 

1 p p p O O O O O O O O 

p 1 p p O O O O O O O O 

P P 1 p O O O O O O O O 

P P P 1 O O O O O O O O 

O O O O 1 p p p O O O O 

O O O O p 1 p p O O O O 

O O O O P P 1 p O O O O 

O O O O P P P 1 O O O O 

O O O O O O O O 1 p p p 

O O O O O O O O p 1 p p 

O O O O O O O O P P 1 p 

O O O O O O O O P P P 1 

~ 
Estimadors de la variancia deis parametres 

Pels models GEE hi ha dos tipus d'estimadors per a la variancia deis 

parametres anomenats model-based i empiriea/, que poden ser obtinguts deis 

estimadors deis coeficients de regressió. El tipus d'estimació usat no afecta a 

restimació del parametre ~, pero en can vis afecta I'estimació de la variancia 

! EIs estimadors de la valÍancia basats en model-based s6n similars als 


estimadors GLM, els quals estan basats en la teoria maxim versemblant. Tot i 


! que la funció de versemblanya no es formula pels models GEE, els estimadors 
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de la variancia mode/-based són estimadors ·consistents, només si I'estructura 

de correlació s'especifica adequadament. 

Els estimadors de la variancia empírica/ són un ajust deis estimadors mode/

based. Tant els estimadors basats en mode/-based com empírica/ fan servir la 

working corre/afíon mafrix per a I'estimació. Pero I'enfoc basat en I'empírica/ 

també fa ús de les correlacions observades entre les dades de la variable 

resposta. L'avantatge d'usar I'estimació basada en la variancia empírica/ és que 

proporciona estimadors consistents de la variancia inclús si la workíng 

corre/afion mafrix no esta ben especificada. Per aixo, en I'estimació de la 

variancia deis /J és millar usar I'estimador empirica/ en comparació amb el 

mode/-based perqué és més robust a la mala especifica ció de working 

corre/afion mafrix. 

La distribució de /J , d'altra banda, depén de les característiques del disseny 

de I'estudi ¡del tipus d'analisi fet. A I'analisi deis GEE, la distribució del /J 
depén del vertader valor de la {3, del nombre de clusters, del nombre 

d'observacions dins de cada clúster, de la correlació dins, de la variable 

resposta i de la workíng corre/afíon mafrix especificada per I'analista. 

El test de la raó de versemblanca (LRT), el test de Wald i el test de I'Score, 

poden ser usats en I'avaluació de la significació deIs parametres en una 

regressió logística estandard. Pero, en GEE el LRT no pot ser usat perqué la 

versemblanca no s'especifica maL En canvis, existeix una generalització del 

test d'Score basat en equacions score-like que serveix pels GEE. El test de 

Wald es pot fer servir igual en els models GEE perqué I'estimació deis 

parametres són asimptoticament normals. 

Equacions Score i Score-like 

El conjunt d'equacions score esta n formades per les derivades parcials del 

Iogaritme de la versemblanc;a respecte a cada parametre i igualades a zero. 

Aquestes equacions d'score poden ser expressades en termes del valor 

esperat (Pi) i de la variancia [var(Yi)] de les respostes, que estan modelades en 

termes deIs parametres desconeguts ({30,{31,{32, ... ,{3p) i de les dades 

observades. 

Si suposem que hi ha k clusters, i p+1 parametres ({3h. h=O,1,2, ... ,p). Les h+1 

equacions d'score les podem escriure com: 

i 
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El procés per obtenir una solució passa per I'ús d'un ordinador amb un procés 


iteratiu fins a la convergencia. 


Aquestes equacions queden completament especificad es per la mitjana i la 


variancia de la res posta aleatOria. Aquesta propietat forma la base de 


I'estimació quasi-versemblant. Les equacions d'estimació quasi-versemblants 


segueixen la mateixa forma que les equacions score, i sovint s'anomenen 


equacions score-like. PerO de fet, no són equacions score perque no 


s'especifica la versemblanya. En canvis, s'especifica una relació entre la 


mitjana i la variancia de la següent forma: 


Var (Vi) = <1>V(p¡}, és a dir, per un factor d'escala <1> i una funció V del valor 


esperat. En el cas de la regressió logística aquesta funció ~uival a: 


Var (Vi)= <1> p¡(1-p¡}. 


Per a una distribució binomial, el factor d'escala és 1. Si el factor d'escala és 


més gran o més petit que 1, lIavors hi ha sobredispersió o sotadispersió en 


comparació amb una resposta binomial. Per tant, les equacions score-like 


permeten una variació extra en contrast amb les funcions score de GLM. 


Procés d'estimació en I'estimació quasi-versemblant: 


1} Escriure les equacions score-like fent servir var(V¡}= <1>V(p¡). 


2} Resoldre computacionalment les equacions score-like. 


Score-like pels GEE 

Les equacions d'estimació pels GEE són equacions score-like que poden ser 

usades quan hi ha diverses respostes per clúster, és a dir, quan hi ha clusters 

amb correlació dins de cada clúster. Per aquest motiu la regressió deis 

parametres 13, en els models GEE contenen els parametres de correlació a per 

tenir en compte la correlació ¡ntra clusters. 

Nolaci6: 

Considerem i clusters i ni res postes dins de cada clúster. 

I 
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- Yi és el vector de respostes dins de cada cléster (els valors O i 1 dins de cada 


clúster). 


- Pi és el vector de mitjanes de cada clúster. 


- C¡ és una matriu ni x ni anomenada working correlation matrix (matriu de 


correlació de treball). 


- [)¡ és una matriu diagonal, on en la la j-éssima observació del clúster i hi ha la 


funció variancia V(pij). Per exemple: 


- Wi és una matriu ni x ni anomenada matriu de variancies i covariancies per a 

les respostes en el i-éssim clúster, sovint anomenada matriu de covariancia de 

treball. Aquesta matriu es pot descomposar en: 

1 1 

W¡ =~iCiDi 

La forma de les equacions d'estimació generalitzades són de la mateixa forma 

que les equacions score. Si hi ha k clusters, ¡cada clúster contribueix amb ni 

respostes, i p+1 beta parametres (l3o,131,132, ... ,l3p) on I3h són els h+1 elements 

del vector de parametres, lIavors I'equació d'estimació (GEEh+1) es pot escriure 

com: 

Hi ha p+1 equacions d'estimació, una equació per cada parametre. 

Parametres estimats en el model GEE 

1) Els parametres de regressió (13) que expressen la relació entre els predictors 

i la resposta. 

2) EIs parametres de correlació (a) expressen la correlació ¡ntra clúster. Per fer 

córrer un model GEE, I'usuari especifica la forma de la working corre/afian 

i matrix (C¡) la qual serveix de marc per modelar la correlació entre res postes 

d'un mateix clúster. 

i 3) El factor d'escala (4)) que analitza la sobre o sota dispersió de la variable 

i resposta. Sobre dispersió vol dir que les dades mostren més variació en la 
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variable res posta del que s'assumeix en la· modelització en relació mitjana

variancia. 

Dades Missing 

En molts conjunts de dades repetides és freqüent trobar-se amb dades 

mancants. En el context de les mesures repetid es les perdues poden 

dassificar -se en dropouts (o abandonaments) i intermitents. Les dades 

perdudes es presenten com a dropouts sempre que si falta la dada Yj falten les 

dades Yk, per tot k:::j. Si les dades perdudes no segueixen I'estructura anterior 

Ilavors s'anomenen intermitents (és més complicat I'analisi amb els 

intermitents) . 

Little and Rubin, I'any 1987, realitzen distincions importants entre els diversos 

processos de observacions perdudes: MCAR (missing completely at random), 

MAR (missing at random), MNAR (missing not at random). 

MCAR significa que la dada perduda o dropout és independent de les dades 

observades (de la resposta) i de la resta de dades missing. Per exemple, un 

individu de I'estudi que es trasllada de ciutat. 

MAR significa que la dada perduda o dropout és independent de la resta de 

dades missing pero és dependent de la resposta. Per exemple, el individu que 

esta satisfet amb el tractament assignat i abandona. 

És important notar que en ocasions la presencia de dades perdudes pot 

complicar una analisi mitjanc;ant GEEs. Només en el cas de dades MCAR, el 

metode GEE proporciona els resultats de consistencia establerts per Liang and 

Zeger.39 

La presencia de dades missings en el nostre estudi es redueix a 13 lectures de 

5600. 

Regressió logística en I'estudi VILMA 

Com a antecedents del present projecte final de carrera, a finals de I'any 2004 

es van presentar els primers resultats en un congrés d'epidemiologia a 

Cáceres.40 L'objectiu principal del projecte era avaluar les variables 

d'experiencia deis radiolegs associades a una millor precisió en la lectura de 

mamografies de cribratge. L'experiencia deis radiolegs s'havia avaluat 

mitjanc;ant un qüestionari. Es disposava d'una mostra aleatoria de 200 

mamografies i 28 radiolegs. Cada radioleg classificava cadascuna de les 
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mamografies segons el sistema descriptiu basat en els BI-RADS, de manera 

que es van obtenir un total de 5 600 lectures. Per tal de simplificar I'amilisi, la 

variable BI-RADS es va dicotomitzar segons si el radioleg reconvocava o no la 

dona per exploracions addicionals, és a dir, si el resultat de la lectura de la 

mamografia era positiu o negatiu respectivament. Les covariables d'estudi es 

van dicotomitzar. 

Es va avaluar ,'encert del radioleg al classificar una mamografia. Es 

considerava que el radioleg encertava en la lectura quan classificava 

positivament una mamografia d'una dona amb cimcer i quan classificava 

negativament una mamografia d'una dona sense cimcer de mama. En aquel! 

moment, es va crear una variable resposta sensiblement diferent a la que es 

plantejara posteriorment per aquest projecte. La variable resposta es va 

codificar a 1 quan el radioleg encertava i a O en cas contrario Es va utilitzar un 

model binomial marginal basat en equacions estimades generalitzades, GEE, 

amb link logit ¡estructura exchangeable en la Working Correlation Matrix. Per 

tal de poder obtenir els odds-ratios en termes de sensibilitat i especificitat, es 

van fer dues regressions estratificant les mamografies de dones amb cancer i 

sense cancer de mama. Els resultats van ser els següents: 

Taula 3. Resultats de la regressió logística amb les dades del PFC 
Riesgos asociados a la sensibilidad y especificidad ajustado por variables de experiencia de los radiólogos 

i 	 SENSIBlUDAD ,¡ ESPEClFICITADI 	 ,
(mujeres con cáncer1 (mllje"", sin eáncer1 IRadi' osI Lecluras Sensibilidad ORAd' 1C95% LecIuras Es 'ad ORAd' lC9ó% 

Volumen de lecluras anual" 
<=2500 11 
>2500 17 

Ccnsulta" 
No 10 
Sí 18 

, 
I 

330 84,8 1,12 ¡0,6B; 1,8411 1.868 60,9 0,98 [0,87; 1,11) 
510 83,9 1,00 - 2.883 65,3 1,00 

300 85,7 1,27 [0,89; 1,82) 11.699 59,1 0,83 [O,74;O,92J 
540 83,5 1,00 - I 3.052 66,1 1,00 

¡No; leyendo mamogratlas" 
D-l0 15 

I 
450 88,2 1,30 [0,6; 2,09) 1 2.546 61,0 0,88 (O,n;O,96)! 

I 2.20311-22 	 13 390 82,1 1,00 66,S 1,00 
Dedicación radíologla mamaria

<=25% 11 330 82,1 0,66 [0,41; 1,14] r 1.888 61,S 1,06 [0,93; 1,21) I 
>25% 	 16 480 88,7 1,00 - 2.714 54,7 1,00 

Edad" 1
<=45 12 360 87,2 1,27 [0,89; 1,81) I2039 61,6 0,96 [0,86; 1,06) 
:>45 16 480 82,1 1,00 ¡ I 2.712 65,1 1,00 

Seguimiento mamografias sospechosas" 
N° 9 1 270 82,2 0,73 [0,45;1,19) 11.529 59,5 0,90 [0,76; 1,05] 
Sí 19 ,I 570 85,3 1,00 - 3.222 65,5 1,00 

• IIIdInI perdida erare la¡ mi.fo,. sin eéJ'w::er 


- 3D lec:U'a pefdidu entre les Ift.\jero& con cancer '1171 mtre In sin e6tt;at 


, 	Es va observar que els radiolegs que en la seva practica habitual no 

consultaven amb d'altres radiolegs alllegir mamografies, i aquells que portaven 

• . menys anys lIegint mamografies eren significativament menys específics en la 

lectura. 

El problema d'aquests re~ultats esta en el fet que I'analisi de la sensibilitat i 

respecificitat esta fet independentment amb les dues submostres de dones 
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amb cimcer i sense cancer de mama. Aixó' feia que no fos possible avaluar 

conjuntament I'efecte deis predictors. El que s'observa en aquesta anidisi és 

que la sensibilitat sempre anava a expenses de I'especificitat, és a dir, els 

radiólegs més sensibles eren menys específics i a I'inrevés. Aquest, no és un 

problema degut a la nostra mostra sin6 que és un efecte que s'observa en 

general en qualsevol prova diagnóstica. Per tant, no es poden treure 

conclusions en termes de precisi6 avaluada mitjanyant la corba ROe, perque 

per a cada submostra no es disposa de la fracci6 de veritables positius i falsos 

positius alhora. 

A part, un altre handicap d'aquesta analisi és que en I'estrat de dones amb 

cancer només hi havia 30 casos, pel que la potencia estadística era menor i 

probablement per aixó, no s'observaven diferencies significatives en la 

sensibilitat. A més, es va haver d'estimar un parametre de correlaci6 de treball 

diferent p per a cada estrat. 

Model d'analisi proposat en aquest projecte 

Es va modelar la sensibilitat i "especificitat com una funci6 de les 

característiques d'experiencia deis radiólegs mjtjan~ant una regressi6 logística 

multivariable. L'objectiu era determinar si les característiques deis radiólegs 

variaven la probabilitat addícional que aportava un radióleg al classificar una 

mamografia positiva en una dona amb cancer (en aquest cas es donaria un 

despla~ament a una corba ROe superior), es va modelar conjuntament la 

fracci6 de falsos positius i la sensibilitat. Aquest model incloJa efectes fixos per 

a cada factor més la interacci6 de cada factor amb I'estatus de cancer.41 

Específicament, 

• 	 Yi era el resultat de la lectura (1 si positiva, O si negativa) per a la dona 

i-éssima, 

• 	 Xi era un vector de covariables que incloJa el terme independent, 

• 	 di era un indicador de si la dona tenia cancer. 

Mitjanyant aquesta notaci6, la fracci6 de falsos positius per a una combinaci6 

deis factors x es definia com p(y=ll!,d=O), que és igual al logit invers de 
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!(P +!D. O'aquesta manera, el coeficient p mesurava la influencia d'x en la 

probabilitat global de reconvocatoria,v i t5 la influencia addicional d'x en la 

probabilitat de reconvocar la dona si tenia cancer (és a dir, I'efecte de la 

sensibilitat). Si t5 = O, lIavors el factor x influi"a en la mateixa mesura en la 

fracció de falsos positius i sensibilitat. Avaluant la significació del parametre t5 

es podía avaluar quines eren les característiques d'experiencia deis radiolegs 

incrementaven marginalment la capacitat de reconvocar les dones amb cancer. 

Per exemple, un parametre g signíficatiu d'una interacció amb una variable 

concreta d'experiencia x, amb un odds ratio significatiu i superior a 1 per al /J 
corresponent respecte a la categoria de referencia, s'interpretava com 

I'increment de probabilitat addicional de reconvocar adequadament una dona 

amb un resultat de cancer. En aquest cas, el nivell d'aquella variable provocava 

un canvi a una corba ROC superior. 

Quan una 8 no era significativa pero s'observaven diferencies significatives en 
" 

. la P, aixo indicava que els diferents criteris de classificació per part deis 

radiolegs afectaven els seus nivells de sensibilitat i especificitat pero operaven 

sobre la mateixa corba ROC. 

Es va ajustar un model binomial marginal basat en equacions estimades 

generalitzades, GEE, amb link logit i estructura exchangeable en la Working 

Correlation Matrix, miijanc;ant I'ús del procediment GENMOO del software SAS. 

W En el context d'un programa de cñbratge el fet de lIegir i classificar una mamografia com a 
positiva equival a reconvocar la dona per exploracions addicionals (per a realilzar-se més 
proves). Per aixo nosaltres utililzem indistintament "el radioleg va classificar com a positiva una 
mamografia" o "el radióleg va renconvocar la dona per exploracions addicionals" 
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IHustració 5. Plantejament per ajustar un model binomial 
marginal basat en GEE 

e 

r --'1:___

A ¡........................... B 


FaJse Positive Rate 

En aquesta gráfica s'observen dues corbes Roe a un nivell diferent. Amb 

I'amilisi que ens proposavem, mitjanc;ant la significació del parametre o vam 

poder veure si les característiques deIs radiolegs provocaven un salt del punt A 

al e, o bé si operen sobre la mateixa corba a, b, e modificant únicament el seu 

punt de tall al classificar mamografies sense que, alhora, tinguéssin una millora 

en fracció de veritables positius (sensibilitat) i falsos positius. 
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3.4.3 Estudi de la concordan~a 

L'avaluació de la concordanc;a es va realitzar mitjanc;ant el sistema de doble 

lectura. Habitualment, en un programa de cribratge, cada mamografia és lIegida 

per dos radiolegs, els quals poden o no concordar en la lectura. Quan no 

concorden, hi ha diferents criteris de desempat. L'un considera la presencia 

d'un tercer radioleg que decideix el resultat, I'altre considera el consens 

mitjanc;ant el mutu acord entre ambdós radiolegs i un tercer considera la 

classificació més maligna del dos radiolegs. L'efecte de la doble lectura 

intentaría reduír en el possible la fracció de falsos positius i negatius. 

El disseny del nostre estudi pennetia una analisi de la concordanc;a inter i intra 

radióleg, és a dir, entre radiolegs i d'un radióleg amb ell mateix. L'analisi de la 

concordanya inter radióleg va ser possible perque es va escollir una mateixa 

mostra de mamografies a lIegir per un mateix conjunt de radiólegs. D'aquesta 

manera, els 28 radiólegs van generar un total de 378 parelles, i com que cada 

parella lIegia 200 mamografies, el nombre total de lectures va ser de 75600. 

A part, el disseny pennetia un estudi de concordances intra radióleg perque 

una submostra de 100 mamografies va ser lIegida dues vegades per cada 

radioleg. En aquest cas, els 28 radiólegs van donar lIoc a 2800 lectures. 

Es va fer una analisi descriptiva mitjanc;ant la construcció d'una matriu, 

etiquetant tant les files com les columnes amb cadascun deis nivells de I'escala 

BI-RADS (els BI-RADS I i 11 es van agrupar en un únic nivell). Partint d'un 

comptador per cel·la inidalment a zero, s'assignava el resultat de cada parella 

de radiolegs a la cel·la corresponent, i s'anaven acumulant els resultats. La 

matriu finalment es va triangularitzar en considerar-se que la combinació BI

RADS¡ I BI-RADSj era analoga a la BI-RADSj I BI-RADS¡.22 

Un cop la matriu va ser emplenada, la interpretació de doble lectura es va 

analitzar tenint en compte el resultat del BI-RADS més desfavorable per a cada 

parella de radiolegs. Per tal de saber si una parella de radiólegs concordava en 

rencert o en I'error, va ser n ecessari estratificar la mostra en fundó del 

diagnóstic definitiu del cribratge, és a dir, de la presencia o no presencia de 

cancer de mama. 
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4. RESULTATS 

4.1 Caracterització de la mostra 

4.1.1 Descriptiva univariant 

Mamografies 

Val a dir que nornés es descriuen les variables d'interes pels analisis posteriors: 

així, es prefereix analitzar rnés exhaustivarnent les lectures que no pas els 

resultats parcials o característiques de les 200 rnarnografies (que nornés van 

servir per escollir la rnostra en base al cribratge). 

Taula 4. Resultat de la mamografia 

Diagnóstic definitiu 
de cancer n % 

No 170 85.0 

Sí 30 15.0 

Total 200 100.0 

La proporció de cancers a la rnostra va ser del 15%, rnolt rnés elevada que la 

laxa d'incidéncia de la població. 

Radiólegs 

Taula 5. Sexe deis radiólegs 

Sexe n % 

Home 19 67.9 

Dona 9 32.1 

Total 28 100.0 

i B 68% deis radiolegs eren hornes i, el 32% restant, dones. 

Només pel que ta a descriure univariantrnent les variables, es record a que la 

mostra de radiolegs venia formada per 21 lectors habituals de rnarnografia de 

aibratge i 6 lectors infreqüents o rnetges residents de radiologia. Val a dir que 

aquesta distinció no es tara en cap analisi posterior, pero ara s'ha cregut 

necessari per conéixer la naturalesa de les variables propies deis radiolegs. 
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Taula 6. Edat deis radiólegs 

- ¡-II 
n Mitjana O.E. Mediana RIQ Mínim Maxim 

·· 1 ¡
28 45.2 7.2 46.0 8.0 27.0 60.0 n1 Jh

... . . a .. 

L'edat mitjana deis radi61egs es situava entorn els 45 anys, on els quatre més 

joves (de 27 a 34 anys) pertanyien al grup de 7 radi61egs poc experts, lectors 

infreqüents o metges residents de radiologia que no lIegien habitualment 

mamografies. La variable edat es va categoritzar: 

Taula 7. Edat deis radiólegs (categoritzada) 

Edat n % 

27-45 12 42.9 

46-60 16 57.1 

Total 28 100.0 

Taula 8. Anys d'experiéncia lIegint mamografies 

n Mitjana O.E. Mediana RIQ Mínim Maxim 

28 9.7 6.3 10.0 10.0 O 22 : nf~L 
_--1 ..¡ 1 I ! ! 

-

En mitjana, feia gairebé 10 anys que els radi61egs es dedicaven a la lectura de 

plaques mamografiques, malgrat la desviació estandard de 6.3 indica una forta 

variabilitat en els anys de dedicació. De fet, els 21 radi61egs més qualificats a 

priori van reportar una mitjana de 12 anys (rang 4-22) i els 7 radi61egs menys 

experimentats reportaven en mitjana 2 anys Ilegint mamografies (rang 0-5). 

Taula 9. Anys lIegint mamografies (categoritzada) 

Anys lIegint 
mamografies n % 

0-10 15 53.6 

11-22 13 46.4 

Total 28 100.0 
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1I'lustració 6. Diagrama de barres de Pareto pel volum de lectures anuals 
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Radiólegs 

Taula 10. Volum de lectures anuals 

n Mitjana O.E. Mediana RIQ Mínim Maxim 

28 4342.2 3896.6 3654 5070 o 13230 


El rang de valors reportats pel volum de lectures anual és molt ampli. Deis 7 

radiólegs menys experimentats, 5 no van lIegir cap mamografia al 2001 i, 

d'aquests, el que més en va Ilegir, va realitzar 300 lectures I'any; la mitjana per 

aquests lectors infreqüents és de 49 (111.84) . En canvi, els 21 radiólegs lectors 

freqüents van Ilegir 5773 mamografies en mitjana amb una desviació estandard 

de 3448.5 (rang 1 890-13230) . 

A partir de la gran diversitat de valors observada, es va decidir categoritzar el 

volum de lectures. Malgrat és difícil trabar un criteri que quantifiqui I'experiencia 

necessaria per avaluar correctament la lectura de mamografies, es decideix 

discriminar a partir del valor de 2500 lectures anuals, recomanat a Kan.42 

Taula 11. Volum de lectures anual (categoritzada) 

Lectures anuals n % 

=:; 2500 11 39.3 

> 2500 17 60.7 

Total 28 100.0 
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Taula 12. Percentatge de dedicació a la patologia mamaria 

n Mitjana D.E. Mediana RIQ Mínim Maxim 

27 42.4 35.1 30.0 65.0 0.0 100.0 

A excepció d'un radi61eg experimentat pel qual es desconeix el percentatge de 

dedicació a la patologia mamaria en la seva jornada laboral, la mitjana del 

percentatge de dedicació és del 42.4% (35.1) , amb una dedicació molt 

heterogénia. El valor mínim és zero, corresponent als 'no aplicables' deis metges 

residents o lectors infreqüents participants en I'estudi. 

Taula 13. Percentatge de dedicació a la patologia mamaria (categoritzada) 

Dedicació n % 

::;25% 11 39.3 

>25% 17 60.7 

Total 28 100.0 

Donat que la mostra de 28 radi61egs és de poca grandaria i per tal d'evitar un 

valor mancant en categoritzar la variable dedicació, es va estudiar el radi61eg amb 

dedicació desconeguda, qui realitza un volum de 5 712 lectures anuals, valor 

superior a la mitjana (4342.21). Per aquest motiu es va suposar que hi dedicava 

més de 25% de la seva jornada laboral a la patologia mamaria i se li va imputar 

aq uest valor. 

Taula 14. Consulta amb altres radiólegs en la practica habitual 

Consulta n % 

No 4 14.3 

Sí 18 64.3 

No aplicable 6 21.4 

Total 28 100.0 

Divuit radi61egs (64.3%) consultaven amb col· legues els casos de difícil 

interpretació. Sis del 7 radi61egs del grup d'inexperts van respondre 'no aplicable' 

per no dedicar-s'hi professionalment a la lectura de mamografies i el seté (amb 

300 lectures anuals) afirma que sí consultava a d'altres radi6legs. Aquesta 
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variable es va dicotomitzar en assignar el valar 'No' als 'No aplicable' (on es tindra 

que el 35.7% no feien consulta amb col'legues) . 

IHustració 7. El radióleg fa seguiment deis casos sospitosos (Feedback) 

No 
aplicable 

A tates 
42 ,9% 

21,4% 
r--~ 

A cap 
10,7% 

A algunes 
25,0% 

La majaria deis radi61egs fan seguiment fins a la determinació del diagn6stic 

definitiu de les dones que es reconvoquen: un 42.9% de tots el casos sospitosos i 

un 25% d'alguns d'ells. En categoritzar aquesta variable a dos nivells, es té que el 

67.9% deis radi61egs realitzaven seguiment deis casos sospitosos, respecte al 

32 .1 % que no feien feedback a la seva practica habitual. 

Lectures 

Les 200 mamografies seleccionad es van ser interpretades pels 28 radi6legs. En 

centrar-nos en la primera de les lectures mamogratiques tenim : 150 a la primera 

fase i 50 a la segona. Vi Te6ricament dones s'obtindrien 5600 registres de lectures, 

d'entre les que 4 760 correspondrien a casos sense cancer i 840 a casos amb 
vii cancer. 

A l'Annex 11 es descriuen les variables d'interes especialment clínic, necessaries 

per determinar el resultat final de la lectura mamografica. A continuació es descriu 

la variable principal, que és el resultat de la lectura en I'escala BI-RADS . 

•1 Vegeu 11 ' lustració 1, Esquema del disseny I'estudi , pagina 17, 
,,( Vegeu Taula 4, Resultat de la mamografia, pagina 55, 
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Taula 15. Resultat de la lectura de mamografies 

Resultat de la lectura 

Mama Resultat pitjor 
entre ambdues 

mamesDreta Esquerra 

n % n % N % 

BI-RADS I 

BI-RADS 11 

BI-RADS 111 

BI-RADS O 

BI-RADS IV 

BI-RADSV 

Desconegut 

3629 64.8 

530 9.5 

666 11.9 

319 5.7 

355 6.3 

91 1.6 

10 0.2 

3596 64.2 

599 10.7 

678 12.1 

347 6.2 

298 5.3 

72 1.3 

10 0.2 

2432 43.4 

722 12.9 

1043 18.6 

605 10.8 

622 11.1 

163 2.9 

13 0.3 

Total 5600 100.0 5600 100.0 5600 100.0 

En base als resultats indivíduals de cada mama, el resuHat més interessant és el 

conjunt, obtingut a partir del pitjor resultat d'entre ambdues mames. S'observa 

que hi ha alguns resultats reportats només per una mama (10 desconegudes per 

mama dreta í 10 per mama esquerra); en aquests casos, el resuHat pitjor és 

desconegut (13 desconegudes). Així, es van perdre 13 lectures: 3 de casos amb 

cancer on el resuHat és desconegut i 10 sense cancer. 

Per tal de descriure millor els resultats de les lectures, a la següent taula es 

procedeix a descartar els 13 casos esmentats així com a classfficar els resultats 

en fundó de la població (cancers I no cancers). 
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Taula 16. Classificació deis resultats de les lectures en BI-RADS 

Resultat de 
Casos amb 

cancer 
Casos sense 

cancer Total 

la lectura n % n % n % 

Negatiu 

BI-RADS 1 

BI-RADS 11 

97 11 .6 

35 4.2 

2335 492 

687 145 

2432 43.5 

722 12.9 

Positiu 

BI-RADS 111 

BI-RADS O 

BI-RADS IV 

BI-RADS V 

84 10.0 

151 18.0 

325 38.8 

145 17.3 

959 20.2 

454 9.6 

297 6.3 

18 0.4 

1043 18.7 

605 10.8 

622 11.1 

163 2.9 

Total 837 100.0 4750 100.0 5587 100.0 

A partir de la definició a la Taula 2, els resultats es poden re-classificar en: 

Taula 17. Classificació deis resultats de les lectures 

Diagnóstic definitu Classificació de la 
de cancer lectura n % 

No Veritable negatlu (VN) 3022 636 

Fals positiu (FP) 1 728 36.4 

Total 4750 100.0 

Sí Veritable positiu (VP) 705 84.2 

Fa ls negatiu (FN) 132 15.8 

Total 837 100.0 

Total 5587 100.0 

En estratificar les freqüéncies i percentatges de lectures per BI-RADS, s'obté el 

84.2% de veritables positius, el 63.6% de veritables negatius, el 36.4% de 

:alsos positius i el 15.8% de falsos negatius. Aquest darrer indicador és molt 

e l1evat, pero queda justificat per la selecció de la mostra sobremostrejada .. 

En termes d'interpretacions correctes, hi ha un 66.71% d'encerts o resultats 

acurats (veritables positius + veritables negatius / total de casos), on el resultat 

de la lectura mamografica coincideix amb el diagnostic definitiu de cancer. 

Com a primera aproximació de I'analisi de fiabilitat (o precisió) , s'inclouen els 

íesultats individuals obtinguts per cada radioleg i mamografia: 

61 



4.RESULTATS 


Taula 18. Resultat de les lectures per radióleg 

Codide 
Radióleg 

Casos amb 
cancer 

Casos sense 
cancer Total 

VP FN VN FP n % Encerts 

1 0122 28 2 89 81 200 58.50 
2 0123 27 3 97 73 200 62 .00 
3 0124 25 5 117 53 200 71 .00 
4 0225 19 11 108 62 200 63.50 
5 0226 29 1 58 112 200 43.50 
6 0227 26 4 98 72 200 62 .00 
7 0228 23 7 104 66 200 63.50 
8 1101 19 11 143 26 199 81.41 
9 1102 27 3 93 77 200 60.00 

10 1103 27 1 93 77 198 60.61 
11 1104 26 4 126 44 200 76.00 
12 1205 29 1 92 78 200 60.50 
13 1206 24 6 106 63 199 65 ,33 
14 1207 27 3 86 83 199 56.78 
15 2108 26 4 105 65 200 65.50 
16 2109 25 5 123 47 200 74.00 
17 2110 26 4 106 63 199 66 .33 
18 2211 28 2 103 67 200 65 .50 
19 2212 27 3 121 49 200 74.00 
20 2213 25 5 112 58 200 68.50 
21 2214 24 5 108 60 197 67.01 
22 3115 27 3 120 49 199 73.87 
23 3116 21 9 137 33 200 79.00 
24 3117 21 9 119 50 199 70.35 
25 3218 25 5 98 71 199 61.81 
26 3219 26 4 132 38 200 79.00 
27 3220 20 10 116 53 199 68.34 
28 3221 28 2 112 58 200 70 .00 

Total 705 132 3022 1728 5587 66.71 

La inspecció visual de la taula anterior crida I'atenció perqué el radi61eg 0226 


atribu'fa de manera prou sistematica el resultat de la lectura. 


A la següent taula es mostren els resultats per cadascuna de les mamografies, 


on es consideren resultats positius (+) aquells que les seves lectures han estat 


classificades amb BI-RADS 111, O, IV o V. Els BI-RADS I i 11 es consideren 


resultats negatius (-). Els encerts es calculen com els veritables positius + 


veritables negatius respecte del total de mamografies IIegides, és a dir, és un 


percentatge que mesura la classificació correcta. 
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Taula 19. Resultat de les lectures per mamografia 

Codide Diagnóstic 
Mamografia definitiu 

1 0273 

2 0295 

3 0310 

4 1413 

5 1525 

6 1847 

7 2611 

8 2653 

9 2807 


cancer 
10 3265 

11 3451 

12 4656 

13 4807 

14 4969 

15 5059 

16 5099 

17 5861 

18 6317 


Codide Diagnóstic 
Mamografia definitiu 

37 0547 

38 0661 

39 0674 

40 0740 

41 0781 

42 0912 

43 0991 

44 1038 

45 1138 
 no cancer 

46 1141 

47 1200 

48 1218 

49 1261 

50 1395 

51 1398 

52 1519 

53 1554 


Resultat 

+ 

22 

28 

28 

27 

11 

28 

26 

27 

17 


26 

25 

28 

22 

15 

26 

26 

25 

28 


-
6 

O 


O 


1 

17 

O 

2 

1 


10 

2 

3 

O 


6 

13 

2 

2 

2 

O 


Resultat 

+ 

8 

22 

28 


5 

1 


28 

26 

25 

12 

6 


13 

10 

4 


28 

2 


26 

12 


-

20 

6 

O 


23 

27 


O 


2 

3 


16 

22 


15 

18 

24 


O 


26 

2 


16 


Codide 
Total Mamografia 

28 19 7120 

28 20 7123 

28 21 7382 

28 22 7774 

28 23 7919 

28 24 8017 

28 25 8135 

28 26 8272 

27 27 8562 

28 28 8906 

28 29 8954 

28 30 9880 

28 31 0041 

28 32 0082 

28 33 0150 

28 34 0386 

27 35 0424 

28 36 0532 


Codide 
Total Mamografia 

28 54 1579 

28 55 1650 

28 56 1768 

28 57 1858 

28 58 1979 

28 59 2211 

28 60 2272 

28 61 2307 

28 62 2405 

28 63 2520 

28 64 2609 

28 65 2619 

28 66 2684 

28 67 2767 

28 68 2812 

28 69 2826 

28 70 2882 


Resultat
Diagnóstic 

definitiu + Total-
19 
 28 

20 


9 

28 


28 

8 


28 

20 


O 

28 

12 


8 

16 
 28 


22 
 6 
 28 
cancer 
12 
 27 


25 

15 


3 
 28 

28 
 28 

28 


O 
O 28 


25 
 3 
 28 

28 
 28 


1 

O 

28 

15 


27 

28 


9 

13 


28
19 
no cancer 
26 
 28 


O 


2 

28 
 28 


1 
 27 
 28 


Resultat
Diagnóstic 

definitiu + Total-
4 
 23 
 27 

7 
 21 
 28 

7 
 21 
 28 

6 
 22 
 28 


19 
 28 

27 


9 

28
1 


28 
 28 

4 

O 

24 
 28 

no cancer 1 
 26 
 27 


17 
 28 

7 


11 

21 
 28 


3 
 28 

6 


25 

28 


1 

22 


28 

13 


27 

15 
 28 


3 
 25 
 28 

13 
 28
15 
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Codide Diagnóstic 
Mamografia definitiu 

71 2927 

72 2991 

73 3050 

74 3159 

75 3164 

76 3397 

77 3482 

78 3519 

79 3557 
 no cancer 
80 3567 

81 3636 

82 3662 

83 3702 

84 3724 

85 3736 

86 3779 

87 4020 

88 4179 


Resultat 

+ 

3 

7 

9 


5 

22 


5 

20 


5 

25 


9 

27 

4 


12 

1 

2 


24 

26 

4 


. 
25 

21 

19 

23 

6 


23 

8 


23 

3 


19 

1 


24 

16 

27 

26 

4 

2 


23 


Total 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

27 


Codide 
Mamografia 

89 4203 

90 4205 

91 4263 

92 4277 

93 4321 

94 4362 

95 4460 

96 4481 

97 4492 

98 4508 

99 4573 


100 4660 

101 4665 

102 4744 

103 4747 

104 4861 

105 4891 

106 4913 


Resultat
Diagnóstic 

definitiu + Total-
13 
 28 


5 


15 

23 
 28 


16 
 12 
 28 

27 
 1 
 28 


O 
 28 
 28 

27 
 1 
 28 

27 
 1 
 28 

4 
 24 
 28 

4 
 23 
 27 
no cancer 

24
3 
 27 

8 
 20 
 28 

O 
 28 
 28 


16 
 12 
 28 

19 
 9 
 28 

2 
 26 
 28 


26 
 2 
 28 

1 
 27 
 28 


12 
 16 
 28 


Codi de Diagnóstic 
Mamografia definitiu 

107 4967 

108 5074 

109 5083 

110 5113 

111 5204 

112 5221 

113 5248 

114 5297 

115 5320 
 no cancer 
116 5567 

117 5575 

118 5594 

119 5644 

120 5756 

121 5811 

122 5917 

123 5930 

124 5939 


Resultat 

+ 

3 

28 


6 

1 


24 

14 

3 


13 

2 


16 

6 

3 


13 

16 

20 

27 

17 

15 


-

25 


O 

22 

27 

4 


14 

25 

15 

26 

12 

22 

25 

15 

12 

8 

1 


11 

13 


Total 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 


Codide 
Mamografia 

125 5991 

126 6010 

127 6033 

128 6172 

129 6199 

130 6221 

131 6252 

132 6375 

133 6714 

134 6797 

135 6908 

136 6938 

137 6980 

138 7021 

139 7067 

140 7068 

141 7073 

142 7218 


Resultat
Diagnóstic 

definitiu + - Total 

23 
 28 

16 


5 

12 
 28 


4 
 24 
 28 

3 
 25 
 28 

4 
 24 
 28 


16 
 12 
 28 

1 
 27 
 28 


28 
 28 

1 


O 
27 
 28 
no cancer 

7 
 28 

4 


21 

24 
 28 


9 
 19 
 28 

19 
 28 

3 


9 

25 
 28 


2 
 26 
 28 

3 
 25 
 28 


12 
 28 

1 


16 

28
27 
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Codi de Diagnóstic 
Mamografia definitiu 

143 7226 

144 7293 

145 7304 

146 7305 

147 7403 

148 7477 

149 7623 

150 7638 

151 7650 
 no cancer 
152 7685 

153 7696 

154 7746 

155 7815 

156 7819 

157 7822 

158 7853 

159 7860 

160 7896 


Resultat 

+ 

1 
3 
7 
3 
1 
O 

6 
15 
O 

24 
2 
6 
O 

1 
28 
4 
5 
4 

-
27 
25 
21 
25 
27 
28 
22 
13 
27 
4 

26 
22 
28 
27 

O 

24 
23 
24 

Total 

28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

Codi de 
Mamografia 

161 7900 
162 7925 
163 8049 
164 8199 
165 8264 
166 8289 
167 8446 
168 8450 
169 8481 
170 8563 
171 8588 
172 8601 
173 8645 
174 8661 
175 8675 
176 8682 
177 8792 
178 8817 

Resultat
Diagnóstic 

definitiu + Total-
3 25 28 
2 26 28 

27 1 28 
27 28 

6 

1 
22 28 

3 25 28 
9 19 28 

26 2 28 
6 22 28 no cancer 

27 1 28 
5 23 28 
8 20 28 
O 28 28 

13 28 
3 

15 
25 28 

5 23 28 
3 25 28 
4 24 28 

Codide Diagnóstic 
Mamografia definitiu 

179 9013 

180 9038 

181 9094 

182 9122 

183 9279 


no cancer 
184 9302 

185 9315 

186 9337 

187 9340 

188 9399 

189 9406 


Resultat 
Codi de 
Mamografia 

Diagnóstic 
definitiu 

Resultat 

Total+ -
190 9460 1 27 28 
191 9472 7 21 28 
192 9536 12 16 28 
193 9562 26 1 27 
194 9569 

no cancer 6 22 28 
195 9666 2 26 28 
196 9689 8 20 28 
197 9769 10 18 28 
198 9866 6 19 25 
199 9959 14 14 28 
200 9994 23 5 28 

+ 

4 
6 
3 
6 
2 
3 
7 

25 
23 
7 

13 

-
24 
22 
25 
22 
26 
25 
21 

3 
5 

21 
15 

Total 

28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
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4.1.2 Descriptiva bivariant per les variables deis radiólegs 

Un cop descrita la mostra, variable a variable, es va procedir a I'estudi de les 

relacions entre les característiques deis radiólegs que presumiblement podien 

explicar la seva experiencia. 

IHustració 8. Núvols de punts per les variables continues deis radiólegs 
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La inspecció visual de les representacions grafiques bivariants entre les 

variables contínues apunten a possibles relacions positives, que venen 

dimensionades mitjanyant les correlacions no parametriques de Spearman, 

donat el caracter no normal de les variables. Així, es confirmen les correlacions 

de parelles: (1) anys d'experiencia lIegint mamografies i edat (com era 

d'esperar), (2) anys d'experiencia i volum de lectures anuals, (3) percentatge de 

dedicació i volum de lectures anuals i (4) anys d'experiencia i percentatge de 

dedicació a la radiología mamaria. 

66 



4. RESU LTATS 


Taula 20. Coeficients de correlació de Spearman i significació deis 
mateixos per les variables continues propies deis radiolegs 

Coeficient de correlació r Lectures Percentatge 
(Prob > Ir! sota HO: Rho=O) Edat anuals de dedicació 

0.48 0.65 0.51Anys d'experiencia 
(0.002)(f).ooJI) .. Jº.l!9~}'--Cf2S- 0.17Edat .__mCº:E!J... _ W39} 

0.741 1Lectures anuals 
. . ....;

¡ 
~··.H_.~ .. _ (~f)·o.()()1L __ 

% de dedicació 1 

Es va estudiar la relació de cada parell de variables discretes mitjan~nt taules 

creuades i la prava d'independencia de la khi-quadrat o el test exacte de Fisher 

bilateral en cas que la primera no pogués aplicar-se. Val a dir que les variables 

categóriques Consulta (si el radióleg consulta amb els seus col, legues) i 

feedback (fa seguiment deis casos sospitosos) es van dicotomifzar a 'Sí'fNo' 

(en consulta i feedback), on els valors 'no aplicables' deguts a radiólegs 

inexperts es vab recodificar a 'No' en ambdues variables. 

Taula 21. Taules creuades del Sexe amb Consulta ¡Feedback 

Consulta Feedback 

Sexe 

Home 

Dona 

Total 

No Sí 

n % n % 

9 90.0 10 55.6 

1 10.0 8 44.4 

10 100.0 18 100.0 

No Sí 

n % n % 

9 100.0 10 53.0 

O O 9 47.0 

9 100.0 19 100.0 

Test exacte de Fisher: p==O.0980 Test exacte de Fisher: p= 0.0261 

El test exacte de Fisher bilateral no indica evidencia estadística entre 

I'associació del sexe i el fet de consultar amb col, legues, malgrat a simple vista 

podia intuir-se. L'associació entre el sexe i el seguiment deis casos sospitosos 

resulta estadísticament significativa (les dones fan més feedback). En tot caS, 

el sexe podria ser una variable confusoraviii en incloure-Ia com a explicativa 

juntament amb consulta i feedback en un ajust. 

Wi Confusió: un canvi en una variable que influeix en la variable res posta va acompanyat d'un 
canvi en altre i no es distingeix si el canvi en la variable independent és degut a una o al'altra; 
es confon I'efecte d'una variable amb la resposta, en funció del nivell de la tercera variable. 
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Taula 22. Taula creuada de Consulta i Feedback 

Consulta 

No Sí 

Feedback n % n % 

No 7 70.0 2 11 .1 

Sí 3 30.0 16 88.9 

Total 10 100.0 18 100.0 

Test exacte de Fisher: p= 0.0028 

La prova exacta de Fisher posa de manifest I'evidencia estadística de la 

dependencia entre ambdues variables: els radiólegs que consulten amb altres 

col'legues, també fan seguiment deis casos sospitós i a I'inrevés. 

La relació entre cada parell de variables contínues i discretes, es va analitzar 

estadísticament mitjan<;:ant la prava no parametrica exacta de Mann-Withney

Wilcoxon bilateral per la comparació de dues mostres independents: 

IHustració 9. Boxplots de les variables contínues per Consulta 
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40 

20 

SI 

Percentatge de dedicació vs Consulta 

Prova no paramétrica: p = 0.0355 
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S'aprecia com els radi61egs que no consulten tenen menys anys d'experiencia, 

menys percentatge de dedicació i menys volum de ledures anuals. Ara bé, la 

única variable que presenta diferencies estadísticament significatives entre els 

radí61egs que consulten i els que no és el percentatge de dedicació (i quasi el 

volum de lectures anuals). 

Val a dir que el nombre de radi61egs que no consulten són 10, deis quals 6 eren 

originalment 'No aplicable' per tractar-se de o lectors infreqüents de 

mamografies o metges residents de radiología. 

I,",ustració 10. Boxplots de les variables contínues per Feedback 
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Prava na parametrica: p =1.448E-04 Prava na parametrica: p =6.950E-06 


Hi ha evidencia estadística de que els radí61egs que no fan seguíment deis 

casos sospitosos s'hí dediquen fa menys anys a lIegir mamografies, durant 

menys percentatge de dedícació de la seva jornada i lIegeíxen menys lectures 

anuals que els radi61egs que sí fan seguiment o feedback. 
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El nombre de radiolegs que no fan seguiment són n=9, deis quals 6 eren 

originalment 'No aplicable' per tractar-se deis radiolegs lectors infreqüents. 

IHustració 11 . Boxplots de les variables contínues per Sexe 
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Per un nivell fixat d'error alfa al 5%, els radiolegs homes lIegeixen un volum 

menor que les radiologues; el mateix succeeix pel percentatge de dedicació. 

Els radiolegs més veterans són homes, pero no hi ha diferencies significatives 

entre I'edat deis homes i les dones participants a la mostra de radiolegs. 

En resum, es van detectar moltes associacions entre les característiques deis 

radiolegs: 

• 	 El volum de lectures anuals esta associada amb totes les altres 
variables (excepte consulta per poc) 
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• 	 El percentatge de dedicació amb tates les altres característiques deis 
radiólegs excepte l' edat 

• 	 En funció del sexe, hi ha diferencies significatives entre els nivells de 
feedback, el volum de lectures anuals i el percentatge de dedicació. 

• 	 El seguiment de casos sospitosos (feedback) esta estadísticament 
relacionada amb els anys d'experiencia, el volum de lectures anuals i 
el percentatge de dedicació i el sexe 

Com a conclusió de I'estudi bivariant, la incorporació de totes les variables deis 

radiólegs en un model estadístic com a explicatives podría no ser viable degut a 

la multícolinealitat derivada per les relacions entre aquestes. 
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4.2 Analisi de la precisió 

4.2.1 Analisi descriptiva de la variable res posta 

Es va calcular la sensibilitat, "especrHcitat, el valor predictiu positiu i el valor 

predictiu negatiu per cada radióleg. A continuació es presenten els estadístics que 

els descriuen: 

Taula 23. Precisió de les lectures 

Mesura de 
precisió (%) n Mitjana O.E. Mediana RIQ Mínim Maxim 

Sensibilitat 28 84.2 9.8 86.7 8.6 63.3 96.7 

Especificitat 28 63.6 10.3 63.1 13.4 34.1 84.6 

Vpp 28 29.9 5.4 28.6 7.6 20.6 42.2 

VPN 28 96.0 2.1 96.3 2.7 90.8 98.9 

Sense estratificar per I'experiencia deis radiólegs, en mitjana, el 84.2% de les 

lectures van ser correctament classificades entre les dones amb cancer -el 

radióleg les reconvocava adequadament- i el 63.6% d'entre les de no cancer. 

Aquests resultats coincideixen amb els de la Taula 17. 

En comparar els resultats obtinguts a I'estudi amb els estandards recomanats a 

la mamogra'fia de cribratge (sensibilitat per sobre del 85% i especificitat per 

sobre del 90%), s'obtenen unes mesures possiblement influenciades per la 

diversa experiencia deis radiólegs i el sobremostreig de cancers. 

L'analeg a la següent figura per cada radióleg (que és la representació grafica 

deis efectius de la Taula 16) justifica I'ús de metodes empírics per la 

construcció de la corba ROC. No s'observen dues campanes de Gauss, amb la 

qual cosa es pot deduir facilment que la distribució del BI-RADS no és binormal 

i, per tant, I'estimació parametrica de la corba ROC seria esbiaixada. Aquesta 

no-binormalitat es va confirmar per cada radióleg. 
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1I'lustració 12. Distribució deis resultats BI-RADS 

2500 ~--------------------------------------~ 

D Casos sense cancer
2000 

111 Casos am b cancer 

1500 

11 111 IV Vo 

BI-RADS 

La construcció de la corba empírica ROe genérica per tots els radiólegs es va 

calcular a partir del total de la Taula 16 i els punts de tall (1-5) definits a la 

pagina 26. 

Taula 24. Sensibilitat, especificitat i fracció de falsos positius en 
despla9ar el punt de tall en la variable BI-RADS (tots els radiólegs) 

Punt 
de tal! Resultat de la lectura Sensibilitat (%) Especificitat (%) FP (%) 

BI-RADS I 
(1 ) 88.41 (740/837) 49.16 (2335/4750) 50.84(versus acumulat 11,111, O, IV i V) 

Acumulat BI-RADS I i 11
(2) 84.23 (705/837) 63.62 (3022/4750) 36.38

(versus acumulat 111, O, IV i V) 

BI-RADS 1, 11 i 111
(3) 74.19 (621/837) 83 .81 (3981/4750) 16.19

(versus acumulat O, IV i V) 

BI-RADS 1, 11, 111 ¡O
(4) 56.15 (470/837) 93.37 (4435/4750) 6.63(versus acumulat IV i V) 

BI-RADS 1, 11, 111, O i IV
(5) 17.32 (145/837) 99.62 (4732/4750) 0.38(versus BI-RADS V) 

Quan el punt de tall del BI-RADS decreix, la sensibilitat s'incrementa 

'especificitat decreix (també a la inversa). 

La corba ROe per tots els radiólegs es representa a la següent figura: 
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IHustració 13. Corba ROC empírica conjunta de tots els radiolegs 

Corba FCC emprica - Tás e/s raddegs 

!lO 

10 

'" "" 
fol ••• P •• iti •• (z) 

De manera amiloga, es va calcular una corba ROC empírica per cada radióleg 

que, de fet, és el que más interessava. Així, es va calcular la sensibilitat i 
I'especificitat pels cinc punts de tall previament determinats i per radióleg, a partir 

deis quals es van obtenir les següents 28 corbes ROC empíriques: 

II-Iustració 14. Pemls de les 28 corbes ROC empíriques 

Caba ROe emprica - 26 raddegs 

Fal ••• Pesili .. (.) 

El següent pas va ser calcular I'AUC o area sota la corba ROC empírica de 

manera no parametrica per la regla trapezoidal (el programa desenvolupat en 

SAS s'inclou a l'Annex 111 i els perfils individuals per cada radióleg a l'Annex IV). 

Per ser d'especial interes, es va calcular una porció de I'area total, l'AUC90: 

regió on I'especificitat era igual o superior al 90% i, per tal de mantenir la 

mateixa escala, es va estandarditzar a 0%-100%. Donat que l'AUC90 s'estima 
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de manera no parametrica, per la regla trapezoidal, es presenta amb I'estimació 

de I'AUC sencera estimada també pel mateíx metode. 

Taula 25. Estimaeió de l'AUC90 i ordre que la magnitud de l'AUC90 atorga 
als radiólegs (en eomparaeió amb l'AUC seneera) 

Codi de 
RadiOleg AUC90 (%) (orrkv) AUC (%) (orrkv) 

rad1 - 0122 26.83 (27) 82.70(19) 

rad2 - 0123 

rad3 - 0124 

rad4 - 0225 

46.07 (14) 

47.70 (13) 

28.76 (26) 

84.46 (13) 

82.47(20) 

66.70 (28) 

rad5 - 0226 24.93 (28) 74.03 (27) 

rad6 - 0227 44.92 (15) 82.04 (21) 

rad7 - 0228 48.36 (12) 80.86 (23) 

rad8 - 1101 33.74 (23) 75.27 (25) 

rad9 -1102 52.56 (9) 87.32 (8) 

rad10 -1103 

rad11 - 1104 

56.47 (7) 

40.76 (18) 
i 

91.94 (1) 

84.01 (15) 

rad12 -1205 43.95 (16) I 89.86 (4) 

rad13 -1206 48.71 (11) I 83.25 (17) 

rad14 - 1207 34.22 (22) 83.11 (18) 

rad15 - 2108 39.60 (19) 83.60 (1') 

rad16 - 2109 61.47 (4) 89.16 (6) 

rad17 - 2110 

rad18 - 2211 

43.86 (17) 

35.20 (21) 

84.75 (12) 

85.25 (U) 

rad19 - 2212 56.13 (8) 88.54 (7) 

rad20 - 2213 59.47 (5) 85.99 (9) 

rad21 - 2214 32.45 (24) 81.32 (22) 

rad22 - 3115 

rad23 - 3116 

69.75 (2) 

62.27 (3) 

91.66 (2J 

84.30 (14) 

rad24 - 3117 39.51 (lO) 75.28 (24) 

rad25 - 3218 49.18 (10) 85.51 (10) 

rad26 - 3219 

rad27 - 3220 

72.13 (1) 

29.96 (25) 

89.46 (5) 

74.86 (26) 

rad28 - 3221 57.14 (6) 90.35 (3) 

En centrar-nos en la part on la fracció de falsos positius és com a maxim d'un 

10%, I'ordre deis radiólegs en funció de la seva precisió que estable ix la 

magnitud de l'AUC90 varia substancialment de I'ordre que atorgava I'AUC. 

Potser el radióleg més constant és el rad22 (amb codí 3115), dones 

proporcions similars de falsos i veritables positius i de falsos i veritables 

negatius tant en mirar la corba sencera com la parcial (manté la 2a posició). 
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1I'lustració 15. Diagrama de dispersió de I'AUC versus l'AUC90 
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Hi ha una relació directa entre I'AUC i l'AUC90, malgrat no és exactament lineal 

per la variabilitat que s'observa. Així, la relació entre elles no és determinista. 

A continuació es presenten els estadístics que descriuen ambdues arees: 

Taula 26. Estadístics per les arees sota la corba ROC empírica 

Mesura de 
precisió (%)* N IVlitjana O.E. Mediana RIQ Mínim Maxim 

AUC 28 83.5 5.9 84.2 6.3 66.7 91 .9 

AUC90 28 45 .9 12.8 45.5 21.6 24 .9 72.1 

* AUC i AUC90 calculats per la regla trapezoidal 

L'area sota la corba ROC sencera té una distribució asimptotica normal , 

excepte quan I'AUC és proper a 100%. Aleshores, sembla raonable pensar que 

l'AUC90 també segueix una distribució normal. 32 Es verifiquen, tot seguit, les 

propietats gaussianes d'ambdues mesures de precisió: 
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IHustració 16. Histogrames i proves de normalitat per les arees sota la 
corba ROe empírica 

HistogréITla AUC 

18 

12 

Proves de Normalitat - Variable: AUC 

Histograma AUC90 

25,00 SS.c-t\ 45.00 ss.oo r.S.(JU ~S ~ C," 

ArNl fI~u;iel ~01e le tlJrhe RQe r.tmrilk:, ('~~"t1.,f11.! ~I (~r1", 

Proves de Normalitat - Variable: AUC90e 

Shapiro-Wilk: 
W=0.922957, Pr < W = 0.0411 

Kolmogorov-Smirnov: 
D=0.152429, Pr > D = 0.0931 

Shapiro-Wilk: 
W=0.974479, Pr < W = 0.7041 

Kolmogorov-Smirnov: 
D= 0.085172, Pr > D: >0.1500 

La representació gratica de I'AUC no és prou clara com per deduir normalitat, 

mentre els contrastos de normalitat presenten resultats oposats. Concluiríem 

que I'area sencera sota la corba no és normal. 

La distribució de I'area parcial AUC90 és certament gaussiana, així ho 

confirmen I'histograma i les proves de normalitat. A més, val a dir que en 

preséncia de simetria i d'unimodalitat, com és el cas, la regressió lineal és una 

técnica robusta. 
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4.2.2 Estimació per intervals deis estadístics AUC i AUC90 

Com a comprovació del calcul empíric de la corba ROC, es va utilitzar la seva 

correspondencia demostrada amb I'estadístic U de Mann-Withney, pel qual es 

van estimar els errors estandars i intervals al 95% de confian~a utilitzant el 

programa de Delong (veure Annex V). 

Taula 27. Comparació d'estimacions de I'AUC sota la corba empírica ROC, 
ordre que la magnitud de l'AUC atorga als radiolegs, error est8ndard i 

interval al 95% de confian~a 

AUC (0/0) Diferencia 
entre els 
cAlculs 

d'ambd6s 
metodes 

Error est8ndard 
de I'AUC Interval de 

confian~a (950/0) 
(basats en U 

Mann-Whitney) 
Codide 
Radioleg 

Regla 
trapezoidal 

(ordreJ 

U Mann-
Whitney 

(orrlreJ 
Bootstrap U Mann-

Whitney 

rad1 - 0122 82.70 (19) 82.70 (19J 0.00 3.71 3.7 (75.44, 89.95) 

rad2 - 0123 84.46 (13J 84.46 (13) 0.00 4.17 4.19 (76.25, 92.67) 

rad3 - 0124 82.47 (lO) 82.47 (20) 0.00 4.76 4.81 (73.05, 91.89) 

rad4 - 0225 66.70 (2B) 66.70 (2B) 0.00 6.02 6 (54.93, 78.47) 

rad5 - 0226 74.03 (27) 74.03 (27) 0.00 4.53 4.53 (65.15,82.91) 

rad6 - 0227 82.04 (21) 82.04 (21) 0.00 4.30 4.3 (73.60, 90.48) 

rad7 - 0228 80.86 (23) 80.86 (23) 0.00 5.28 5.24 (70.59, 91.14) 

rad8 -1101 75.27 (25) 75.70 (25) 0.43 5.29 5.28 (65.34,86.06) 

rad9 -1102 87.32 (B) 87.32 (B) 0.00 3.92 3.91 (79.66, 94.99) 

rad10 -1103 91.94 (1) 91.37 (2) -0.57 2.84 2.81 (85.85, 96.88) 

rad11-1104 84.01 (15) 84.01 (15) 0.00 4.31 4.3 (75.57, 92.45) 

rad12 - 1205 89.86 (4) 89.86 (4) 0.00 3.01 3 (83.99,95.73) 

rad13 -1206 83.25 (17) 83.69 (16) 0.44 4.65 4.67 (74.53,92.85) 

rad14 -1207 83.11 (18) 83.53 (18) 0.42 3.88 3.89 (75.91, 91.15) 

rad15 - 2108 83.60 (16) 83.60 (17) 0.00 4.53 4.55 (74.68,92.51) 

rad16 - 2109 89.16 (6) 89.16 (6) 0.00 3.60 3.63 (82.04, 96.27) 

rad17 - 2110 84.75 (12) 85.24 (12) 0.49 4.28 4.3 (76.81, 93.67) 

rad18 - 2211 85.25 (11) 85.25 (11) 0.00 3.75 3.73 (77.93, 92.56) 

rad19 - 2212 88.54 (7) 88.54 (7) 0.00 3.95 3.92 (80.85, 96.22) 

rad20-2213 85.99 (9) 85.99 (9) 0.00 4.52 4.49 (77.19, 94.79) 

rad21 - 2214 81.32 (22) 81.62 (22) 0.30 4.72 4.74 (72.32, 90.91) 

rad22-3115 91.66 (2) 92.11 (1) 0.45 3.48 3.49 (85.28, 98.95) 

rad23 - 3116 84.30 (14) 84.30 (14) 0.00 4.67 4.67 (75.15,93.46) 

rad24 - 3117 75.28 (24) 75.71 (24) 0.43 5.55 5.56 (64.81,86.61) 

rad25 - 3218 85.51 (1U) 85.94 (10) 0.43 4.01 4.05 (78.00, 93.88) 

rad26 - 3219 89.46 (5) 89.46 (5) 0.00 4.08 4.07 (81.48,97.44) 

rad27 - 3220 74.86 (26) 75.26 (26) 0.40 5.25 5.35 (64.78,85.74) 

rad28- 3221 90.35 (3) 90.35(3) 0.00 3.55 3.58 (83.34, 97.36) . .* A partir del calcul de I'AUC com I'estadlstlc U de Mann-Withney. 
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S'observen petites diferencies d'algunes AUes entre d'ambdós metodes 

provocades pel tractament diferenciat deis 13 valors mancants en un i altre 

metade. Mentre Delong no té en compte els valors missings pel calcul de 

I'estadístic U, I'estimació empírica de la corba ROe -previa a I'aplicació de la 

regla trapezoidal- interpola linealment quan no troba valors per un punt de tall 

determinat; així, I'area del trapezoide delimitada pel punt interpolat es veu 

afectada i, en conseqüencia, l'AUe com a suma de les arees deis trapezoides. 

Es comprova que les diferencies es refereixen als radiólegs que no han reportat 

resultats a algunes lectures (s'indica entre paréntesi el nombre de missings): 

rada (1). rad10 (2). rad13 (1). rad14 (1), rad17 (1), rad21 (3), rad22 (1), rad24 

(1), rad25 (1), rad27 (1). 

El ranquing de precisió indicat a la taula anterior mitjanyant els superíndexos 

entre parentesi. s'ha calculat a partir de les estimacions puntuals de l'AUe. Ara 

bé, el ranquing més adient és el que s'obté a partir deis intervals de confianya: 

IHustració 17. Ranquing de precisió mesurada mitJan~ant I'AUC pels 
radiólegs en estudi 
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El radióleg més precís puntualment es el que té codi 1103 (rad10), seguit del 

3115 (rad 22) que té més variabilitat intra radióleg que I'anterior en base a un 

interval de confian~ més ample. El radióleg menys acurat, a la cua del 

rimquing, és el 0225 (rad4), que coincideix amb el radióleg amb I'error 

esténdard maxim. 

El següent pas fou construir I'equivalent ranquing de precisi6 per l'AUC90 a 

partir deis intervals de confian~ al 95% per cada radióleg, havent obtingut els 
seus estimadors de la variancia per remostreig de 10000 mostres bootstrap: 

Taula 28. Estimacions de l'AUC90 per ¡nterval, on I'error estandard ha 
estat obtingut per remostreig bootstrap 

Codi de 
Radioleg 

AUC90(%) 

Error esmndard 
de l'AUC90* 

Interval de 
confian~a (95°k)* 

Regla 
traf)eZoidal 

(orrIre) 

Mit¡ana 
Bootstrap

(orrIre) 

rad1 - 0122 26.83 (27) 27.12 (27) 5.90 (15.55, 38.67) 

rad2 - 0123 46.07 (14) 46.26(15) 8.69 (29.23, 63.29) 

rad3 - 0124 47.70 (13) 47.87(13) 8.50 (31.19, 64.53) 

rad4 - 0225 28.76 (26) 28.99 (26) 7.77 (13.76,44.21) 

rad5 - 0226 24.93 (28) 25.24 (28) 7.33 (10.86,39.60) 

rad6 - 0227 44.92 (15) 45.04 (16) 8.63 (28.12, 61.94) 

rad7 - 0228 48.36 (12) 48.45 (12) 9.31 (30.20,66.70) 

rad8 -1101 33.74 (23) 36.84 (22) 8.41 (20.35,53.32) 

rad9 -1102 52.56 (9) 52.86 (9) 8.53 (36.13, 69.57) 

rad10 -1103 56.47 (7) 53.75 (8) 8.34 (37.39,70.09) 

rad11-1104 40.76 (18) 41.29 (19) 8.81 (24.02, 58.55) 

rad12 -1205 43.95 (16) 44.77 (17) 7.86 (29.36, 60.17) 

rad13 -1206 48.71 (11) 52.31 (11) 8.68 (35.28, 69.32) 

rad14 - 1207 34.22 (22) 37.21 (21) 8.10 (21.34, 53.08) 

rad15 - 2108 39.60 (19) 40.48 (ZO) 7.74 (25.30, 55.66) 

rad16 - 2109 61.47 (4) 61.80 (4) 8.58 (44.98, 78.61) 

rad17 - 2110 43.86 (17) 47.74 (14) 8.87 (30.35, 65.12) 

rad18 - 2211 35.20 (21) 35.75 (24) 7.74 (20.57, 50.92) 

rad19 - 2212 56.13(8) 56.49 m 7.58 (41.63, 71.33) 

rad20 -2213 59.47 (5) 59.57 (5) 8.30 (43.30, 75.83) 

rad21 - 2214 32.45 (24) 36.75 (23) 8.52 (20.03, 53.45) 

rad22 - 3115 69.75 (2) 73.98 (1) 7.58 (59.11,88.84) 

rad23 - 3116 62.27 (3) 62.25 (3) 8.40 (45.78, 78.71) 

rad24 - 3117 39.51 (20) 42.68 (18) 8.50 (26.02, 59.34) 

rad25 - 3218 49.18 (10) 52.69 (10) 8.57 (35.89, 69.49) 

rad26 - 3219 72.13 (1) 72.10 (2) 7.80 (56.80, 87.39) 

rad27 - 3220 29.96 (25) 32.93 (25) 7.90 (17.44,48.41) 

rad28 - 3221 57.14 (6) 57.52 (6) 8.91 (40.05, 74.98) . ...
* A partir de l'estlmaCIO bootsrap deis estadlstícs d'AUC90 

80 



4.RESULTATS 


A partir de la mostra d'AUC90 obtinguda per la regla trapezoidal, s'han generat 

els estadísties bootstrap per la mitjana i desviaci6 estandard, que s'han inclOs a 

la taula anterior. Com és facil observar, la variabilitat aconseguida mitjanc;ant el 

remostreig fa variar lIeugerament el ranquing puntual de precisi6 per l'AUC90 

(indicat amb superíndexos). De totes maneres, el que ens interessa més és el 

ranquing de precisi6 per interval que s'inclou graficament a continuaci6: 

IHustració 18. Ranquing de precisió mesurada mitjanc;ant l' AUC90 pels 
radiolegs en estudi 
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Les amplades deis intervals de confianc;a s6n més homogénies que les 

obtingudes a partir de I'AUC, és a dir, les variabilitats intra radiOleg s6n més 

similars que a la IHustraci6 17. Destaquen els radiOlegs amb codi 3115 (rad22) 

i 3219 (rad26) com els més precisos de la mostra i estadísticament diferents, 

per un nivell a del 5%, als 9 radiOlegs de la cua, dones els intervals de 

confianya no es solapen. 
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4.2.3 Model de regressió per l'AUC90 

Model1 

En primer lIoc, es va ajustar un model de regressió múltiple per l'AUC90 amb 

totes les variables, excepte el sexe (que havíem detectat com a confusora de 

consulta i feedback a I'analisi descriptiu bivariant): 

AUC90 =130 + 131 Edat + 132 LecturesAnuals + 133 AnysExperien + 

+ 134 PercentatgeDedicació + 135 Consulta + 136 Feedback 

Sortida 1. Model lineal de regressi6 múltiple per l'AUC90 

Call: lm(formula = AUC90 - AnysExperien + Edat + LecturesAnuals 
+ consulta + PercentatgeDedicacio + feedback1, data mam, 
na.action = na.exclude) 

Residuals: 
Min 1Q Median 3Q Max 

-15.43 -9.093 3.445 7.487 19.77 

Coefficients: 
Value Std. Error t value Pr(>ltl) 

(Intercept) 35.7685 15.8918 2.2508 0.0358 
AnysExperien -0.3968 0.5566 -0.7129 0.4841 

Edat 0.1002 0.4034 0.2485 0.8063 
LecturesAnuals 0.0014 0.0010 1.4757 0.1556 

consulta -1. 7864 3.0702 -0.5818 0.5672 
PercentatgeDedicacio 0.0747 0.1087 0.6871 0.4999 

feedback1 2.5662 4.2660 0.6015 0.5542 

Residual standard error: 11.71 on 20 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.372 
F-statistic: 1.975 on 6 and 20 degrees of freedom, the p-value 
is 0.1176 
1 observations deleted due to missing values 

!I ... ... 'lO 
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El model no és estadísticament significatiu per un nivell a = 0.05: F(6.2o)=1.975, 

p-valor=0.1176. L'ajust explica molt poca variabilitat de la resposta, amb un 

coeficient de determinació de R2=37.2%. Les hipótesis del model no es 

garanteixen, sobretot pel que fa a la normalitat deis residus. L'estudi de 

I'homocedasticitat deis residus, podría fer pensar que hi ha algun valor influent 

(com el deis radiólegs 20 i 26), malgrat les distancies de Cook no indiquen cap 

valor anómal. En qualsevol cas, també cal tenir present la possible 

multicolinealitat al model suggerida a I'apartat 4.1.2. 

Model2 

Com I'analisi deis residus va posar de manifest poca normalitat deis mateixos al 

primer model, es va provar una transformació de la variable res posta mitjan~ant 

ellog odds de l'AUC90, és a dir, es va utilitzar In [AUC90 I (100-AUC90)] com a 

variable res posta en el modellineal: 

AUC90logodds = ~o + ~1 Edat + ~2 LecturesAnuals + ~3 AnysExperien + 
+ ~4 PercentatgeDedicació + ~5 Consulta + ~6 Feedback 

Sortida 2. Modellineal de regressió múltiple pellog odds de l'AUC90 

Call: lm(formula AUC90logodds - AnysExperien + Edat + 

LecturesAnuals + consulta + PercentatgeDedicacio + feedback1, 

data = mam, na.action na.exclude) 

Residuals: 


Min 1Q Median 3Q Max 
-0.687 -0.3728 0.1304 0.3278 0.8512 

Coefficients: 
Value Std. Error t value Pr(>ltl) 

(Intercept) -0.5929 0.6716 -0.8828 0.3878 
AnysExperien -0.0161 0.0235 -0.6833 0.5022 

Edat 0.0039 0.0170 0.2271 0.8227 
LecturesAnuals 0.0001 0.0000 1.4874 0.1525 

consulta -0.0738 0.1297 -0.5690 0.5757 
PercentatgeDedicacio 0.0031 0.0046 0.6851 0.5011 

feedback1 0.1041 0.1803 0.5775 0.5701 

Residual standard error: 0.4951 on 20 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.3721 
F-statistic: 1.975 on 6 and 20 degrees of freedom, the p-value 
is 0.1175 
1 observations deleted due to missing values 
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L'ajust no millora I'anterior, continua sense ser significatiu (de fet, ara I'intercept 

ja no és significativament diferent de zero). Les hipótesis del model pel que fa 

als residus també són qüestionables. 

Models 3-9 

Tot ¡que s'escauria una técnica d'stepwise a partir deis models 1 o 2. donat 

que cap deis dos models anteriors són valids i en base al suggeriment de 

multicolinealitat detectada a partir de I'analisi bivariant, es va decidir estudiar la 

relació de la variable resposta AUC90 amb cadascuna de les variables 

explicatives. Entre les sortides de SPLUS. s'adjunten els grafics que iI'lustren 

les relacions de l'AUC90 amb les variables estudiades: 

Sortida 3. Models lineals per l'AUC90 amb un únic efecte principal 

Model 3: AUC90 =(30 + (31 LecturesAnuals 

Call: lm(formula = AUC90 - LecturesAnuals, data = mam, na.action 
na.exclude) 

Residuals: 
Min 1Q Median 3Q Max 

-15.72 -9.51 1.41 9.561 19 

Coefficients: 
Value Std. Error t value Pr{>ltl) 

(Intercept) 38.2309 3.1333 12.2014 0.0000 
LecturesAnuals 0.0018 0.0005 3.2757 0.0030 

Residual standard error: 10.96 on 26 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.2921 
F-statistic: 10.73 on 1 and 26 degrees of freedom, the p-value 
is 0.002984 
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Model 4: AUC90 =~o + ~1 AnysExperien 

2a ll : l m(formula = AUC90 ~ AnysExperien, data mam, na.action 

:-:.a.exclude) 

?-esiduals: 


Min 1Q Median 3Q Max 

-19.68 -10.33 1.215 7.654 25.17 


I 
:::cefficients: 

Value Std. Error t value Pr(>ltl) 
:I~tercept) 41.5847 4.4933 9.2549 0.0000 

~:-:.ysExperien 0.4475 0.3909 1.1448 0.2627 

~esidual standard error: 12.71 on 26 degrees of freedom 
~~~tiple R-Squared: 0.04799 
~-statistic: 1.311 on 1 and 26 degrees of freedom, the p-value 
-=-s 0.2627 

Model 3 Model 4 

AUC90 = f(LecturesAnuals) AUC90 = f(Anys d'experiéncia) 

. .-

; 

-

Model 5: AUC90 = ~o + ~1 Edat 

:::all: lm(formula = AUC90 ~ Edat, data mam, na.action 

::-. B. • exclude) 

:<'esiduals: 


Min 1Q Median 3Q Max 

-22.61 -10.38 0.4379 10.13 25.41 


-:::oefficients: 
Value Std. Error t value Pr(>ltl) 

; I ntercept) 36.6759 15.8950 2.3074 0.0293 
Edat 0.2049 0.3476 0.5893 0.5607 

?-esidual standard error: 12.94 on 26 degrees of freedom 
Xu tiple R-Squared: 0.01318 
:-statistic: 0.3473 on 1 and 26 degrees of freedom, the p-value 
':' s 0.5607 
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Model 6: AUC90 =~o + ~1 PercentatgeDedicació 

:0.11: lm(formula = AUC90 - PercentatgeDedicacio, data mam, 

~a.action = na.exclude) 

::\esiduals: 


Min lQ Median 3Q Max 

-17.82 -9.63 1.001 8.989 24.47 


:oefficients: 

Value Std. Error t value Pr(>ltl) 


(Intercept) 37.8958 3.4197 11.0815 0.0000 

PercentatgeDedicacio 0.1953 0.0626 3.1196 0.0045 

::\esidual standard error: 11.22 on 25 degrees of freedom 

~~ l tiple R-Squared: 0.2802 

F-statistic: 9.732 on 1 and 25 degrees of freedom, the p-value 
is 0.004522 
- observations deleted due to missing values 

I 
Model5 Model6 

AUC90 = f(Edat) AUC90 =f(PercentatgeDedicació) 

___ __ -__0_----,-_ __- ----

Model 7: AUC90 =~o + ~1 Consulta 

:0.11: aov(formula = AUC90 - consulta, data mam, na.action 
:-.2. excl ude) 

-::-erms: 
consulta Residuals 

Sum of Squares 49.689 4363.784 
J eg. of Freedom 1 26 

~esidual standard error: 12.95522 
~stimated effects may be unbalanced 

Df Sum of Sq Mean Sq F Value Pr(F) 
consulta 1 49.689 49.6892 0.2960548 0.5910024 

::\esiduals 26 4363.784 167.8378 
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Model 8: AUC90 = ~o + ~1 Feedback 

:a11: aov(formu1a = AUC90 - feedback1, data = mam, na.action = 
=-.a. exc1ude) 

-::-e rms: 
feedback1 Residua1s 

S--=.m of Squares 750.639 3662.835 
of Freedom 1 26 

~esidua1 standard error: 11.86921 
~s:imated effects may be unba1anced 

Df Sum of Sq Mean Sq F Va1ue Pr(F) 
feedback1 1 750.639 750.6387 5.328279 0.02919314 
~es idua1s 26 3662.835 140.8783 

Model 9: AUC90 = ~o + ~1 Sexe 

:311 : aov(formu1a = AUC90 - sexe, data = mam, na.action = 
=-.3. exc1 ude) 

-::-e:::ms: 
sexe Residua1s 


of Squares 751.826 3661.647 

of Freedom 1 26 


~esidua 1 standard error: 11.8 67 29 
~s:imated effects may be unba1anced 

Df Sum of Sq Mean Sq F Va1ue Pr(F) 
sexe 1 751.826 751 . 8263 5.33844 0.02905311 

~e5idua1s 26 3661.647 140. 8326 
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Els núvols de punts en representar graficament l'AUC90 versus cada variable 

continua, així com el pendent de la recta de regressió ajustada posa en 

evidencia relacions lineals positives entre l'AUC90 i el volum de lectures anuals 

(model3) i el percentatge de dedicació a la patología mamaria (modeI6): a més 

lectures ó més dedicació, respectivament, millor precisió (independentment 

d'altres factors que hi puguin influir). 

Els boxplots per comparar l'AUC90 entre els nivells de les variables discretes 

indica que hi ha una relació significativa entre I'area parcial sota la corba i el 

feedback (model 8) d'una banda, i el sexe (model 9) per I'altra. 

A la lIum de les analisis anteriors es pot concloure que, des del punt de vista 

marginal, les variables deis radiolegs que apunten a una relació positiva són: el 

volum de lectures anuals, el percentatge de dedicació, el feedback i el sexe. 

Inferencialment parlant, sembla que aquestes variables poden influir en la 

precisió del radioleg mesurada a mitjan~ant I'area parcial sota la corba ROC 

empírica, pero la descriptiva bivariant (apartat 4.1.2) indica correlacions entre 

totes les parelles d'aquestes variables. 

Model10 

La intenció és evitar la multicolinealitat, així com reduir la dimensió de les 

variables explicatives. Per aixo, restringim aquestes al conjunt de variables 

contínues i, previament a I'aproxímació per components principals, es va 

ajustar el següent model de regressió lineal múltiple: 

AUC90 = 130 + 131 Edat + 132 LecturesAnuals + 133 AnysExperien + 
+ 134 PercentatgeDedicació 
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Sortida 4. Model de regressió múltiple per l'AUC90 (explicatives contínues) 

Call: lm(formula = AUC90 - Edat + LecturesAnuals + AnysExperien 
+ PercentatgeDedicacio, data = mam, na.action = na.omit) 

Residuals: 
Min 1Q Median 3Q Max 

-14.11 -9.484 2.458 8.523 19.82 

Coefficients: 
Value Std. Error t value Pr(>ltl) 

( Intercept) 37.9374 14.9306 2.5409 0.0186 
Edat 0.0157 0.3693 0.0426 0.9664 

LecturesAnuals 0.0015 0.0009 1. 6242 0.1186 
AnysExperien -0.3324 0.5223 -0.6363 0.5311 

PercentatgeDedicacio 0.1005 0.0890 1.1296 0.2708 

Residual standard error: 11.29 on 22 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.358 
F-statistic: 3.067 on 4 and 22 degrees of freedom, the p-value 

is 0.0377 
1 observations deleted due to missing values 
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Malgrat el model és significatiu (p-valor=0.038), la proporció de variancia 

explicada per I'ajust és realment baixa: R2=35.8% i les hipótesis del model no 

es garanteixen, sobretot pel que fa a la normalitat deis residus. L'estudi de 

rhomocedasticitat deis residus, podria fer pensar que hi ha algun valor influent 

(com els radióleg números 20 i 26), malgrat les distancies de Cook no indiquen 

cap valor anómal 

El parametre més significatiu (malgrat no el suficient) és el volum de lectures 

anuals, seguit del percentatge de dedicació. Ambdós coeficients tenen signe 

positiu, per la qual cosa, si fossin estadísticament significatius al nivel! a fixat, 

diñem que a més volum o més dedicació, respectivament, millor precisió. 

Malgrat és encara menys significatiu, I'estimador del parametre pels anys 

d'experiéncia és negatiu, per la qual cosa, els més joves afinen més les seves 

interpretacions mamografiques. 
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Valla pena comentar que el coeficient estimat pels anys experiencia ha canviat 
de signe respecte al model1 (on estaven incorporades les variables discretes). 
Probablement, aquest fet és degut a que els radiólegs que menys anys fa que 
s'hi dediquen no fan seguiment deis casos sospitosos ni consulten als seus 
col'legues, tal com s'havia posat de manifest a la descriptiva de I'apartat 4.1.2 

Previ al model 11 

Es va utilitzar S-PLUS per obtenir i analitzar els components principals: 

Sortida 5. Codi i resultats de I'analisi de components principals 

> maro2<-maro[,c("AUC90","Edat","LecturesAnuals", 
"PercentatgeDedicacio","AnysExperien")] 

> aa<-princomp(mam2[,-1],cor=T) 
> aa$loadings 

Comp. 1 Comp. 2 Comp. 3 Comp. 4 
Edat 0.406 0.723 -0.525 -0.190 

LecturesAnuals 0.555 -0.339 0.225 -0.725 
PercentatgeDedicacio 0.489 -0.529 -0.517 0.462 

AnysExperien 0.536 0.286 0.637 0.474 

> plot(aa) 
> summary(aa) 
Importance of components: 

Comp. 1 Comp. 2 Comp. 3 Comp. 4 
Standard deviation 1.5663845 0.9499563 0.6472852 0.47438857 

Proportion of Variance 0.6133901 0.2256042 0.1047445 0.05626113 
Cumu1ative Proportion 0.6133901 0.8389944 0.9437389 1.00000000 

> summary(aa) 
> * Tots els components principal s 
> aa$scores 
> * Els 2 primers components principals 
> aa$scores[,l:2] 
> * Dibuixem els scores de les dues components principals 

identificant els radiólegs, on el 24 no te C1 ni C2 per un 
missing a PercentatgeDedicacio 

> plot(aa$scores[,l:2],pch=".") 
> text(aa$scores[,l:2],labels=c(1:23,25:28)) 
I Afegim l'AUC90 al corresponent radióleg (per tenir junts els 

valors d'AUC90, C1 i C2) 
> maro3<-data.frame(c(mam2$AUC90[1:23],mam2$AUC90[25:28]), 

aa$scores[,l:2]) 
> maro3 
> dimnames(mam3) 
> dimnaroes (mam3) [ [2] ] <-c ("AUC90", "C1", "C2") 
> * Dibuixem els scores de les dues components principals 

identificant l'AUC90 
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> # plot(mam3$Cl,mam3$C2,pch=".") 
> # text(mam3$Cl,mam3$C2,labels=mam3$AUC90) 

> # Model lineal 
> lm(AUC90-Cl+C2,mam3) 
> surnmary(lm(AUC90-Cl+C2,mam3» 
> # Validació Model lineal anterior 
> mam3<-data.frame(c(mam2$AUC90[1:23],mam2$AUC90[25:28]), 

aa$scores[,1:3]) 
> dimnames(mam3) [[2]]<-c("AUC90","Cl","C2","C3") 
> surnmary(lm(AUC90-Cl+C2+C3,mam3» 

Els vectors propis (O loadings) són ortogonals, on la primera columna és la 

combinació lineal de les variables deis radiolegs que defineixen la primera 

component principal, etc. Així, es tenen quatre components principals 

independents entre sí (per la qual cosa fins al moment no hem reduTt 

dimensionalitat pero sí hem guanyat independéncia que no teníem): 

C1 =0.406 Edat + 0.555 LecturesAnuals + 0.489 PercentatgeDedicació+ 

+ 0.536 AnysExperien 

C2 =0.723 Edat - 0.339 LecturesAnuals - 0.529 PercentatgeDedicació + 

+ 0.286 AnysExperien 

C3 =-0.525 Edat + 0.225 LecturesAnuals - 0.517 PercentatgeDedicació 

+ 0.637 AnysExperien 

C4 =-0.190 Edat - 0.725 LecturesAnuals + 0.462 PercentatgeDedicació 

+ 0.474 AnysExperien 

On la primera component principal, C1, explica el 61.34% de la variancia total i 

la segona, C2, el 22.56%. Per tant, en tenir en compte els dos primers 

components, podem explicar el 83.90% de la variancia. (En aquest moment ja 

hem reduIt la dimensionalitat a la meitat "perdent" només un 16.10% 

d'explicabilitat). 

El grau d'importancia deis components principal s es correspon amb els valors 

propis resultants de diagonalitzar la matriu de correlacions de les dades. 
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IHustració 19. Grau d'importancia deis components principals i 
percentatge acumulat de la variancia que expliquen 
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És possible establir una interpretació o etiqueta per identificar el que representa 

cada component principal: 

C1: Tots els seus vectors propis o loadíngs són positius, en ordenar-los en 

funció de la seva magnitud, es pot pensar que C1 quantifica el volum de 

mamografies lIegides anualment, els anys d'experiencia en la lectura de 

cribratge, el percentatge laboral de dedicació i I'edat (en aquest ordre dones, 

per exemple, el volum de mamografies lIegides té més pes que I'edat (0.555 i 

0.406, respectivament). Donat que C 1 creix quan les quatre variables contínues 

deis radi61egs incrementen, C1 podria ser identificada com la "grandaria", 

quantitat o volum. 

C2: Els signes i magnitud deis loadíngs assenyalen una proporció inversa entre 

I'edat i els anys d'experiencia versus el percentatge de dedicació i el volum de 

lectures anuals. En signe negatiu, caracteritzaria els radi61egs més joves amb 

menys anys de dedicació, que s'hi de dediquen més (durant I'any 2001 -que es 

uan es va mesurar el volum anual- i bé més part de la seva jornada laboral) 

ue els radi61egs veterans. Així, la segona component principal es podria 

esumir com dedicació, aportació per un canvi de nivell (o "forma" de fer). 

Sent C1 i C2 ortogonals, mentre que la "grandaria", C1, augmenta quan les 

quatre variables contínues deis radi61egs ho fan, la "dedicació", C2, augmenta 

uan es canvia de nivell (de "joves amb menys traject6ria professional" a 

adi61egs veterans" o a I'inrevés). 
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A continuació es representen graficament el biplot deis scores per les dues 

primeres components principals on no ha estat possible obtenir valors pel 

radióleg 24 (amb codi 3117) ja que no havia reportat el percentatge de 

dedicació a la lectura de mamografies durant la seva jornada laboral. Es 

diferencien els radiólegs amb AUC90 inferior a la mitjana en color taronja, de la 

resta (AUC90 superior a mitjana en negre) . 

IHustració 20. Diagrama bivariant deis components principals 
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A I'esquerra del grafic es situen els radiólegs amb poca grandaria, (poca edat, 

pocs anys lIegint mamografies, baixos nivells de percentatge de dedicació i de 

olum de mamografies anuals en conjunt). En contraposició, els radiólegs amb 

els valors més alts (no en particular d'alguna variable d'experiéncia deis 

adiólegs sinó en conjunt) es situaran a la dreta. 

Els radiólegs amb numeració baixaix es posicionen a I'extrem inferior de I'eix C1 

~grandaria", la qual cosa encaixa amb la selecció deis radiólegs a priori on els 7 

primers eren lectors infreqüents de mamografies o metges residents en 

adiologia. 

ad iólegs 1-7 són els corresponents als codis 0122 , 0123 , 0124, 0225,0226, 0227 i 0228 
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A partir de la posició deis radiólegs respecte I'eix C2 "dedicació", es pot afirmar 

que els que més esfort; han fet per atansar el suposat nivel! deis seus 

companys més veterans són els radiólegs deis quadrants inferiors, que són la 

majoria (afortunadament). 

Així, els punts situats als quadrants superiors situen als radiólegs més veterans 

que s'hi dediquen menys, on destaca el radióleg 8 (amb codi 1101) que és el 

radiOleg més gran de la mostra, proper a I'edat de jubilació, amb 20 anys de 

trajectória lIegint mamografies i amb una dedicació actual moderada. 

La intersecció de C1 i C2 faria pensar, a priori, que la precisió vindra donada 

per la conjunció de quantitat en les variables d'experiéncia (C1) i dedicació o 

aportació addicional (C2), resumint aquesta area al quadrant inferior dret. 

Model11 

Es va procedir a ajustar un model lineal per tal d'explicar la precisió deis 

radiólegs, mesurada mitjant;ant l'AUC90, en funció d'aquestes noves variables 

ortogonals que caracteritzaven els radiólegs. 

AUC90 = J30 + J31 C1 + J32 C2 

Sortida 6. Modellineal per l'AUC90 a partir deis components principals 

Call: lm(formula AUC90 - C1 + C2, data = mam3) 
Residuals: 

Min 1Q Median 3Q Max 
-16.19 -9.882 3.236 8.114 21.73 

Coefficients: 
Value Std. Error t value Pr(>ltl) 

(Intercept) 46.1695 2.1240 21.7367 0.0000 
el 3.8761 1.3560 2.8584 0.0087 
C2 -4.3070 2.2359 -1.9262 0.0660 

Residual standard error: 11.04 on 24 degrees of freedom 
Multiple R-Squared: 0.3311 
F-statistic: 5.941 on 2 and 24 degrees of freedom, the p-value 

is 0.00802 

Correlation of Coefficients: 
(Intercept) C1 

C1 O 
C2 O O 
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El model és molt significatiu per un nivel! a = 0.05: F(2,24)=5.941, p-valor=0.008. 

Malgrat el coeficient de determinació indica que I'ajust explica poc la variabilitat 

de l'AUC90, en particular només un 33.11 %. Peró presenta avantatges 

respecte al model 10: la significació ha augmentat (en reduir el nombre de 

variables explicatives) i els coeficients deis parametres estimats són 

significatius (principalment perqué s'ha eliminat la multicolinealitat prévia). 

L'assumpció del modellineal pel que fa als residus (normals, homocedastics i 

independents) és qüestionable pel comportament no clarament gaussia deis 

mateixos. La variancia deis residus s'ha estabilitzat i es manté constant. 

Pel que fa al coeficients, I'estimació de C1 és la més significativa amb signe 

positiu. És a dir, quant "més de C1", i segons la interpretació abans donada: 

quanta més quantitat de mamografies lIegides anualment, més anys 

d'experiéncia en la lectura de cribratge, més percentatge laboral de dedicació i 

més edat, s'obtindra més precisió en les seves interpretacions. 

La significació de C2 es troba al llindar de I'error alfa establert. El seu signe 

negatiu indica que els radiólegs més joves, amb més lectures anuals, més 

percentatge de dedicació i menys anys d'experiéncia (és a dir, els joves que fan 

un sobre-esforc respecte als radiólegs més veterans), seran més precisos. 

Es confirma que la matriu de correlacions deis components principals és la 

identitat, dones són ortogonals. 

El resultat de la regressió lineal es confirma amb la IHustració 19, on en color 

negre es marquen els radiólegs més precisos (amb més AUC90), que segons 

el model11 hauria d'estar situats al quadrant dret inferior (+C1,-C2). 
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Com a validació de I'elecció de només les dues primeres components principals 

com a variables explicatives en la regressió del model 11, es va ajustar també: 

Malgrat no s'inclouen els resuItats, el coeficient de determinació del model 

resultant s'incrementava respecte al model 11 (R2=33.99%). L'estimació del 

parametre relatiu a la tercera component no resultava significativa (p

valor=0.5847), per la qual cosa ens varem decidir pel model 11. 

Conclusió: 

Es van aplicar tecniques d'analisi multivariant per establir les rotacions 
necessaries per tal que les variables continues deis radiólegs -que inicialment 
presentaven multicolinealitat- es transformessin en noves variables 
independents (components principals). Es va arribar a la construcció del model: 

AUC90 = J30 + J31 C1 + J32 C2 

On; C1 = 0.406 Edat + 0.555 LecturesAnuals + 0.489 PercentatgeDedicació+ 

+ 0.536 AnysExperien 

C2 = 0.723 Edat - 0.339 LecturesAnuals - 0.529 PercentatgeDedicació + 

+ 0.286 AnysExperien 

amb una R2 del 33.11 % 

Així, es va comprovar que aquesta combinació de factors estava relacionada 

linealment amb I'estadístic AUC90, malgrat el coeficient de determinació tan 

pobre no permet utilitzar el model per fer prediccions. 
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4.2.4 Regressió logística mitjan.;ant GEE 

Es va modelar la resposta binaria: classificació positiva I no positiva resultant 

de les lectures de 200 mamografies efectuades per 28 radiólegs. Es va crear 

una variable que es va codificar a 1 en cas que la mamografia hagués estat 

classificada com a positiva i O en cas contrario Es va ajustar pels predictors 

associats a I'experiéncia deis radiólegs (sexe del radióleg, edat, anys 

d'experiéncia lIegint mamografies, volum de lectures anuals, percentatge de 

dedicació, consulta i seguiment de les mamografies sospitoses o feedback) a 

més d'ajustar pel resultat definitiu de la mamografia de cribratge (cancer o no 

cancer) i les interaccions de cada factor amb aquest predictor. Aixó permetia 

avaluar alhora si hi havia diferéncies en els criteris de classificació deis 

radiólegs en funció de si la dona havia tingut o no cancer de mama. Es va 

utilitzar un model binomial marginal basat en equacions estimades 

generalitzades, GEE, amb link logit i estructura exchangeable en la Working 

Correlation Matrix. 

4.2.4.1 Resultat de la modelitzaci6 (models GEE amb un únic regressor) 

Regressor: Sexe del radioleg 

En I'analisi de la resposta amb el regressor sexe, el tipus d'estructura de 

correlació exhcangeable quedava caracteritzada per un únic parametre estimat 
A 

p= 0.3911. 

Estimació deIs parametres: 

logit P(X)= -0.6165 + 0.0839 I {Homes¡ + 2.48831{CAncer¡- 0.3588 I{Home nCAncer¡ 
(s.e.) (0.1162) (0.0448) (0.3510) (0.2425) 

Taula 29. Model binomial marginal basat en GEE - sexe 

Resultat del 
cribratge Sexe Logit P(X) P(X} 1-P(X) 

Home -0.5326 0.37 0.63 
No cancers 

Dona -0.6165 0.35 0.65 

Home 1.5969 0.83 0.17 
Cancers 

Dona 1.8718 0.87 0.13 

ProbabUltat .. ra.onvooatorla 

"""', 
.ea.'"
.4l.'" -, 


.....""'" _.. 
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Els radiolegs, sense distinció de sexe, van classificar més mamografies 

positives quan les dones tenien cancer de mama que quan no en tenien 

(0=0.05; p<0.0001). 

No s'han trobat diferencies significatives en la taxa de reconvocatoria (variable 

resposta igual a 1) en dones que no tenien cancer de mama entre els homes i 

les dones (0=0.05; p=0.0608) ni tampoc en la interacció del sexe en relació a 

dones amb cancer (0=0.05; p=0.1389) (vegeu Taula 29). 

Conclusió: no hi ha diferencies significatives entre homes i dones al interpretar 

mamografies en termes de sensibilitat i especificitat. 

Regressor: Edat deis radiolegs 

En I'analisi de la resposta amb el regressor edat deis radiolegs, el tipus 

d'estructura de correlació exchangeable quedava caracteritzada per un únic 
A 

parametre estimat, P = 0.3913. 

Estimació deIs parametres: 

Logit P(X)= -0.6253 + 0.1518 1{<=45 anys} + 2.1473 I{Cáncer} + 0.2469 I{<=45 anys n Cáncer} 

(s.e.) (0.1076) (0.0427) (0.2647) (0.1811) 

Taula 30. Model binomial marginal basat en GEE - edat 

Probabilttal de reconvocatl>riaResultat del 

No cancers 
s45 

>45 

-0.4735 

-0.6253 

0.38 

0.35 

0.62 

0.65 

:5:45 1.9207 0.88 0.12 
Cancers 

>45 1.522 0.82 0.18 

cribratge Edat Logit P(X) P(X) 1-P(X) 
i uo~ 
" OliO)'"I o.1°i: ." Om1

' 
.. OJIQ ~ 
~ , 

-= 0.40·' 

~ 0.3Q ~ 

! 
&I.,....-e; 

eda1 

Els radiolegs, ja fossin d'una edat superior o inferior a 45 anys, van classificar 

més mamografies positives quan les dones tenien cancer de mama que quan 

no en tenien (0=0.05; p<0.0001). 

Els radiolegs amb una edat igualo inferior a 45 anys reconvocaven (variable 

resposta igual a 1) significativament a més dones sense que tinguessin cancer 

de mama en relació als que eren majors de 45, cometent més falsos positius 

(0=0.05; p<0.0004). 
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O'altra banda, davant d'una dona amb canear de mama, la reconvocatoria no 

val;ava significativament entre els radiolegs amb una edat inferior o igual a 45 

anys respecte als majors de 45 (a=0.05; p=0.1728). (vegeu Taula 30) 

Conclusió: els radiolegs amb una edat igualo inferior a 45 anys eren igualment 

sensibles que els d'una edat superior, pero menys específics. 

Regressor: Anys d'experiencia 

En I'analisi de la resposta amb el regressor anys d'experiéncia deis radiolegs, 

el tipus d'estructura de correlació exchangeable quedava caracteritzada per un 

únic parametre estimat, P= 0.3925. 

Esfimació deIs parametres: 

Logit P(X)= -0.6935 + 0.2463 I{AnyS lIegint: o-10} + 2.2133 1{C8ncer} + 0.0678 I{AnyS lIeglnt:o-10 nCancer} 

(s.e.) (0.1158) (0.0474) (0.2876) (0.2075) 

Taula 31. Model binomial marginal basat en GEE - anys d'experiencia 

Resultat del 
cribratge 

No cancers 

Cancers 

Els radiolegs, 

....... _-
Probaóutt. eN rec::onwcatbrlaAnys 

HIOlIegint Logit P(X) P(X) 1-P(X) 
C6ncsrai~:0-10 -0.4472 0.39 0.61 0.70I 0.60 

0.5011-22 -0.6935 0.33 0.67 
~li 0.40 

;; 0.30 -------- f\bcéncsrs0-10 1.8339 0.86 0.14 I 0.20 

! 0.10,

11-22 1.5198 0.82 0.18 0.00 
0-10 11·Z2 

Anyt 1.."lnt 

independentment del nombre d'anys que portessin lIegint 

mamografies de cribratge, van classificar més mamografies positives quan les 

dones tenien cancer de mama que quan no en tenien (a=0.05; p<0.0001). 

Els radiolegs que portaven entre O i 10 anys lIegint mamografies reconvocaven 

(variable resposta igual a 1) significativament a més dones sense que 

tinguessin cancer de mama en relació als que portaven entre 11 i 22 anys, 

cometent més falsos positius (a=0.05; p<0.0001). 

D'altra banda, davant d'una dona amb cancer de mama, els radiolegs que 

portaven lIegint entre O i 10 anys no reconvocaven significativament més dones 

per exploracions addicionals que els que en portaven entre 11 i 22 anys 

(a=0.05; p=0.7439). (vegeu Taula 31) 
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Conclusí6: els radíolegs que portaven entre O i 10 anys lIegint mamografíes 

eren iglJalment sensibles que els que en portaven més, pero menys especrfics. 

Rearessor: volum de lectures anual 

En I'analisi de la res posta amb el regressor volum de lectures anual, el tipus 

d'estructura de correlaci6 exchangeable quedava caracteritzada per un únic 

parametre estimat, P= 0.3918. 

Estimaci6 deIs parametres: 

Logit P(X)= -0.6354 + 0.1904 1{<"25(0) + 2.28781{cancer)- 0.12 1{<=2500 nCanear) 
(s.e.) (0.1132) (0.0465) (0.2759) (0.1810) 

Taula 32. Model binomial marginal basat en GEE - volum de lectures anual 

Raaultat dal 
eribratga Volum Logit P(X) P(X) 1-P(X) 

ProbaDIIII.t es. r.oonYooatorla 

1,CD I 

• 01"1 """".1q~l
Q10i

: 0.8)1 
: q.,i
i q4l1 _.
!i (l3)-; 

-: Q;;O ~ 
l 

......, 
Vdum 

No caneara 
S 2500 

> 2500 

-0.4450 

-0.6354 

0.39 

0.35 

0.61 

0.65 

Caneara 
::=2500 

>2500 

1.7228 

1.6524 

0.85 

0.84 

0.15 

0.16 

Els radiolegs, independentment del volum de lectures lIegides anualment en el 

cribratge, van classificar més mamografíes com a positives quan les dones 

teníen cancer de mama (0=0.05; p<0.0001). 

Els radiolegs amb un volum de lectures anual inferior o igual a 2500 

mamografíes reconvocaven (variable resposta igual a 1) significativament a 

més dones sense que tinguessin cancer de mama en relaci6 als que en lIegien 

més de 2500, cometent més falsos positius (0=0.05; p<0.0001). 

D'altra banda, davant d'una dona amb cancer de mama, els radiolegs que 

lIegien 2500 mamografies o menys anualment no reconvocaven 

significativament més dones que els que lIegien més de 2500 mamografies 

(0=0.05; p=0.5074). (vegeu Taula 32) 

Conclusi6: els radiolegs lectors de 2500 mamografies o menys anualment, eren 

igualment sensibles que els que en IIegien més, pero menys específics. 
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Regressor: percentatge de dedicació a la radiología mamaria 

En I'analisi de la resposta amb el regressor volum de lectures anual, el tipus 

d'estructura de correlació exchangeable quedava caracteritzada per un únic 
" 

parametre estimat, P = 0.3918. 

Estimaci6 deis parametres: 

Logit P(X)= -0.6199 + 0.1522 1{<=25%} + 2.40941{Cancer}- 0.41711{<=25%nCancer} 
(s.e.) (0.1134) (0.0425) (0.2998) (0.1790) 

Taula 33. Model binomial marginal basat en GEE - % de dedicació 

Resultat del 
eribratge 

No eaneers 

Caneers 

Probabi_ de ......".o<OI6r. 

1,00_-

JI 0.90 
%ded. Logit P(X) P(X) 1-P(X) 

Céncers1O.sos 25% -0.4677 0.39 0.61 .. 0,70, 

pso
0.50I 0,40; 

>25% -0.6199 0.35 0.65 

céncerss 25% 1.5246 0.82 0.18 f,3Q No 

0,20 

i .. 0,10>25% 1.7895 0.86 0.14 0,00 
<025 >25 

Pe,ce"tat"" de dedioao0i6 

Els radiólegs, independentment del percentatge de dedicació a la radiología 

mamaria en el críbratge, van classificar més mamografies com a positives quan 

les dones tenien cancer de mama (0=0.05; p<0.0001). 

EIs radiólegs amb un percentatge de dedicació de la seva jornada laboral a la 

radiologia mamaría inferior o igual al 25%, reconvocaven (variable resposta 

igual a 1) significativament a més dones sense que tinguessin cancer de mama 

en relació als que hi dedicaven més del 25% (0=0.05; p<0.0001), cometent més 

falsos positius. 

O'altra banda, davant d'una dona amb cancer de mama, els radiólegs amb una 

declicació superior al 25% reconvocaven a més dones (0=0.05; p=0.0198), 

cometent menys falsos negatius. (vegeu Taula 33) 

Conclusió: els radiólegs amb un percentatge de dedicació a la radiologia 

mamaria superior al 25%, eren més específics i més sensibles a la vegada en 

relació als que hi dedicaven un percentatge menor. 
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Regressor: Consulta amb d'altres radiólegs en la seva practica habitual 

En I'analisi de la resposta amb el regressor "consultar habitualment amb 

d'altres companys en la seva practica habitual", el tipus d'estructura de 

correlació exchangeable quedava caracteritzada per un únic parametre estimat, 

p = 0.3932. 

Estimació deIs parametres: 

Logit P(X)= -0.3689 - 0.3008 l {sl) + 2.1567 I{Cancer} + 0.1357 I{Sí n Cancer} 

(s.e.) (0.1018) (0.0483) (0.2761) (0.1630) 

Taula 34. Model binomial marginal basat en GEE - consulta 

Resultat del 
cribratge 

Con
sulta Logit P(X) P(X) 1-P(X) 

Sí -0.6697 0.34 0.66 
No cancers 

No -0.3689 0.41 0.59 

Sí 1.6227 0.84 0.16 
Cancers 

No 1.7878 0.86 0.14 

P robabil itat d. r.oonv ooat brl a 

••. 00 ____ 

~ 0, 90 · 

-: 0.00 

: 070 

J ::: ~ 
-: 0. 0&0 

~ OJO 

1::: ~ 
0.00 

" 

Els radiólegs, independentment de si consultaven habitualment amb d'altres 

companys en la lectura de mamografies de cribratge, van classificar més 

amografies com a positives quan les dones tenien cancer de mama (0=0 .05; 

D<0.0001 ). 

Els radiólegs que habitualment no consultaven amb d'altres companys durant la 

'ectura de mamografies reconvocaven (variable resposta igual a 1) 

significativament a més dones, sense que, aquestes, tinguessin cancer de 

ama en relació als que consultaven (0=0.05; p<0.0001), cometent més falsos 

Dositius. 

O'altra banda, davant d'una dona amb cancer de mama, els radiólegs que 

co nsultaven de forma habitual no reconvocaven significativament més dones 

e els que no consultaven (0=0 .05; p=OA051). (vegeu taula Taula 34) 

Conclusió: Els radiólegs que no consultaven amb d'altres companys en la seva 

:l act ica habitual al Ilegir mamografies, eren significativament menys específics 

peró igual de sensibles que els que sí consultaven. 
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Regressor: Feedback 

En I'analisi de la resposta amb el regressor "consultar habitualment amb 

d'altres companys en la seva practica habitual" , el tipus d'estructura de 

correlació exchangeable quedava caracteritzada per un únic parametre estimat, 
, 

p = 0.3928. 

Estimació deIs parametres: 

ogit P(X)= -0.3859 - 0.2586 I{Si} + 1.9174 I{Feedback} + 0.4825 I{Si n Cáncer} 


(s.e.) (0.1009) (0 .0518) (0.2597) (0.1728) 


Taula 35. Model binomial marginal basat en GEE - feedback 

Resultat del 
cribratge 

Feed
back Logit P(X) P(X) 1-P(X) 

No cancers 
Sí 

No 

-0.6445 

-0.3859 

0.34 

0.40 

0.66 

0.60 

Cancers 
Sí 

No 

1.7554 

1.5315 

0.85 

0.82 

0.15 

0.18 

flrobabllltat de ro o on v o eat b rla 

"OO 
.: 0.00 ~ 

~ Ilm - ~, 

i Q70 

~ 0. 8) ~ 

~ 0.9) 

::: 0.Il10 "',"""" 

~ QXl 

1 0.3) 

• 0.10 

"00 

F.Iodt.a k 

Els radiólegs, independentment del valor de la variable feedback, van 

classificar més mamografies com a positives qua n les dones tenien cancer de 

mama (0=0.05 ; p<0.0001). 

Els radiólegs que no feien el seguiment del procés diagnóstic de les dones amb 

un resultat positiu (feedback igual a no), reconvocaven (variable resposta igual 

a 1) significativament a més dones sense que tinguessin cancer de mama en 

relació als que sí feien feedback (0=0.05; p<0.0001) . 

D'altra banda, davant d'una dona amb cancer de mama, els radiólegs que feien 

feedback reconvocaven significativament més dones que els que no feien 

feedback (0=0 .05; p=0.0052). (vegeu Taula 35) 

Conclusió: els radiólegs que feien feedback, eren més específics més 

sensibles a la vegada en relació als que no feien feedback. 
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Per tal d'avaluar la magnitud de les significacions trobades anteriorment, 

s'estimen els odds ratios amb la f6rmula e elevat a [3¡ que es pot interpretar com 

la ra6 d'odds ajustada per les altres variables incloses al model, que son 

tractades com a variables de control. Nosaltres vam fer un model per a cada 

regressor. A cada model hi vam incloure, a més del regressor, la variable 

cancer o no cancer i la interacci6 (sempre que hagués estat significativa en les 

analisis previes) d'aquesta última amb el regressor. (vegeu la Taula 35 i 36) 

En la Taula 35 podem apreciar aquelles variables d'experiencia deis radiolegs 

que significativament incrementen en la reconvocatoria (variable resposta igual 

a 1). Com que aquesta reconvocatoria no esta associada a un increment en la 

detecció de cancers (interaccions no significatives), I'increment de la 

reconvocatoria esta associat a un increment de falsos positius. 

Taula 36. Odds ratios associats a I'experiencia deis radiolegs que 

incrementen la fracció de falsos positius 


(analisi regressor a regressor, sense un ajust global) 


OR lCl. UCl ChiSq ProbChiSq 
Edat 

<=45 vs >45 1.159 1.029 1.306 5.923 0.015 
cancers vs No cimcers ¡ 8.539 6.675 10.923 291.310 0.000 

Anys llegint mamografies 
0-10 vs 11-22 1.278 1.134 1.439 16.253 0.000 
Cancers vs No cancers 9.130 6.947 12.001 251.445 0.000 

VoIum de lectures anuals 
<=2500 vs >2500 1.210 1.072 1.365 9.591 0.002 
Cancers vs No cancers 9,843 7,678 12.619 325.552 0.000 

Consulta 
NovsSi 1.350 1.190 1.519 22.620 0.000 
cancers vs No cancers 8.655 6.178 12.125 157.443 0,000 

Individualment, sense un ajust global amb tots els regressors, els radiolegs 

amb una edat igualo inferior a 45 anys, o els que portaven entre O i 10 anys 

lIegint mamografies, o els que tenien un volum de lectures anuals igual o 

inferior a 2500 o els que no consultaven, tenien una fracció de falsos positius 

superior al de les seves respectives categories de referencia. 

Taula 37. Odds ratios associats a les variables que aconsegueixen alhora 
un millor nivell de sensibilitat i especificitat 

OR lCl UCL ChiSq ProbChiSq 
Percentatge de dedicacíó a la radiología mamana 

<=25% vs >25% 1.165 1.033 1.314 6.152 0.013 
Cancers vs No cimcers 11.118 8.578 14.410 331.282 0.000 
Interacció: >25% vs <=25% & Cancers 1.517 1.023 2.252 4.313 0.038 

Feedback 
Sivs No 0.773 0.682 0.876 16.272 0.000 
Cancers vs No cancers 6.799 4.897 9.441 130.976 0.000 
Interacció: No vs sr & Cancers 1.619 1.076 2.435 5.351 0.021 
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D'altra banda, els radiolegs que dedicaven més d'un 25% de la jornada laboral 

a la radiologia mamaria i aquells que, en la seva practica habitual, feien el 

seguiment de les dones amb mamografies sospitoses, reconvocaven de forma 

significativa menys dones, pero en classificaven com a positives més amb 

cancer. És a dir, eren globalment més específics i sensibles (interaccions 

significatives) (vegeu Taula 36). 

Conclusió: els radiolegs que dedicaven més del 25% de la seva jornada laboral 

a la radiologia mamaria o els que feien el seguiment de les dones amb 

mamografies sospitoses eren més sensibles i específics a la vegada, els quals, 

se situarien en una corba ROe superior a la resta. 
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Analisi multivariable 

Com s'ha observat anteriorment en I'amilisi de la correlació entre les variables 
explicatives, moltes d'elles estan correlacionades. S'ha d'anar molt en compte 
en una ajust que tingui en compte més d'una variable explicativa perque al 

ajustar-lo es poden confondre els efectes. 

Per aquest motiu, el proposit ara, és provar alguns models multivariables 
introduint els regressors un a un. 

Model1 

Comenyarem posant les dues variables que hem considerat més rellevants: 
percentatge de dedicació i feedback. 

Per a I'estimació deis parametres, I'output de SAS és el següent: 

Sortida 7. Model multivariable 1 basat en GEE 

Analysis Df GEE Parameter Estimates 

Empirical Standard Error Estimates 


Parameter Estímate 
Standard 

Error 
95% Confídence 

Limíts Z Pr > IZI 

Intercept 
DEDICAC 
DEDICAC 
FEEDBACK 
FEEDBAK 
CANCER 
CANCER*DEDICAC 
CANCER*DEDlCAC 
CANCER*FEEDBAC 
CANCER*FEEDBAC 

1.00 
2.00 
1. 00 
0.00 

1.00 
2.00 
1. 00 
0.00 

-0.3481 
-0.0433 

0.0000 
-0.2903 

0.0000 
2.0810 

-0.1807 
0.0000 
0.3514 
0.0000 

0.1213 
0.0589 
0.0000 
0.0721 
0.0000 
0.3462 
0.2264 
0.0000 
0.2150 
0.0000 

-0.5859 
-0.1588 

0.0000 
-0.4317 

0.0000 
1. 4025 

-0.6243 
0.0000 

-0.0700 
0.0000 

-0.1103 
0.0722 
0.0000 

-0.1489 
0.0000 
2.7596 
0.2630 
0.0000 
0.7727 
0.0000 

-2.87 0.0041 
-0.74 0.4621 

-4.02 <.0001 

6.01 <.0001 
-0.80 0.4248 

1. 63 0.1022 

Score Statistics For Type 3 GEE Analysis 

Source DF 
Chi-

Square Pr > ChiSq 

DEDICAC2 
FEEDBAC1 
CANCER 
CANCER*DEDICAC2 
CANCER*FEEDBAC1 

1 
1 
1 
1 
1 

0.54 
15.24 
31.39 
0.63 
2.48 

0.4626 
<.0001 
<.0001 
0.4279 
0.1150 

la interpretació deis coeficients s6n totalment contradictoris amb els que hem 
vist en I'analisi regressor a regressor. Aquest model el descartem d'entrada. 
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lIodel2 


Provem amb el volum i el percentatge de dedicació: 


Sortida 8. Model multivariable 2 basat en GEE 

Analysís Of GEE Parameter Estimates 
Empírical Standard Error Estimates 

Parameter Estímate 
Standard 

Error 
95% Confídence 

Límits Z Pr > IZI 

Intercept 
VOLUM 
VOLUM 
DEDICAC 
DEDICAC 
CANCER 
CANCER*VOLUM 
CANCER*VOLUM 
CANCER*DEDICAC 
CANCER*DEDICAC 

1. 00 
2.00 
1.00 
2.00 

1. 00 
2.00 
1. 00 
2.00 

-0.6485 
0.1531 
0.0000 
0.0677 
0.0000 
2.4036 
0.1626 
0.0000 

-0.5065 
0.0000 

0.1154 
0.0544 
0.0000 
0.0496 
0.0000 
0.2957 
0.2249 
0.0000 
0.2218 
0.0000 

-0.8746 
0.0464 
0.0000 

-0.0295 
0.0000 
1. 8240 

-0.2782 
0.0000 

-0.9412 
0.0000 

-0.4224 
0.2597 
0.0000 
0.1648 
0.0000 
2.9832 
0.6034 
0.0000 

-0.0717 
0.0000 

-5.62 
2.81 

1. 37 

8.13 
0.72 

-2.28 

<.0001 
0.0049 

0.1722 

<.0001 
0.4696 

0.0224 

S'observa que els radiólegs que lIegeixen menys de 2500 mamografies 
reconvoquen significativament més dones que els que en lIegeixen més. Peró 
aquest comportament no es ref1exa davant de les dones amb cancer, pel que 
es dedueix que fan més falsos positíus. 

Per altra banda, en la interacció entre radiólegs que dediquen menys del 25% 

de la seva jornada laboral a la radiologia mamaria de dones amb cancer, 
s'observa que aquest, classifiquen menys mamografies com a positives en 

dones que tenen cancer. Per tant, els radiólegs que hi dediquen més temps són 
significativament més sensibles. 

EIs resultats amb aquest model són coherents, tot que s'ha perdut la 
significació de la variable percentatge de dedicació. 

Arribats a aquest punt, s'han estimat més models (que no s'inclouen), pero tots 
amb resultats no concloents que només feíen que variar la significació de les 

variables explicatives i els sentits deis efectes estimats. 

Conclusions: a la vista deis resultats amb una analisi multivariable, creiem més 

oportú interpretar els models préviament mostrats on en cadascun només s'hi 

inclou un regressor. 
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4.3 Analisi de la concordan~a 

Un conjunt de 28 radiólegs de Catalunya van lIegir una mostra aleatória de 200 

mamografies de dones de 50 a 69 anys participants en un programa de 

aibratge de cancer de mama (la proporció de cancers va ser sobremostrejada). 

O'aquestes, 100 van ser lIegides dues vegades per cada radióleg, amb un 

perlode de blanqueig de 6 mesos com a mínimo Es disposava de 75600 i 2800 
lectures per a I'estudi de la concordanc;a ínter i intra respectivament. El resultat 

de les lectures es van classificar miljanc;ant el sistema descriptiu BI-RADS. Es 

va considerar un resultat com a positiu -és a dír, necessitat d'exploracions 

addicionals- en cas de ser classificada amb un BI-RADS 111, O, IV o V. Els BI

RADS I i 11 es van considerar resultat negatiu. 

Per I'analisi, els 28 radiólegs es van emparellar en les 378 combinacíons 


possibles, donant 1I0c a 75600 i 5 600 lectures, objecte de I'avaluació de la 


concordanc;a inter e intra radióleg respectivament. Els resultats es van 


. estratificar en funció del diagnóstic del cribratge, és a dir, cancer o no cancer de 


mama. Les taules que es presenten descriuen el nombre i el percentatge de 


lectures on hi ha concordanc;a (a la diagonal) respecte al total. 

Analisi de la concordanca ínter radiolegs 

la concordanc;a en la lectura inter radiólegs va ser del 42% en el grup de dones 

amb cancer, tot i que el 14% de d'aquestes lectures corresponien al BI-RADS I

n(resultat negatiu). En el grup de dones sense cancer la concordanc;a ínter va 

ser del 65%, d'on el 78% d'aquestes lectures corresponien al BI-RADS 1-11. El 

percentatge de cancers detectats addicionalment gracies a la doble lectura va 

ser del 19.02% resultant de la combinació de parelles de radiólegs on només 

un d'ells el detectava (veure Taula 39). 
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Taula 38. Concordanqa entre 28 radiolegs per 200 casos (75600 lectures) 

81
RADS 
Primera 
Iecb.Jra 

1..11 
111 
o 
IV 
V 
MissinQ 

BI..RAOS Segona lectura (n) 

1-11 111 O IV V 

O) 
e 
'c;; 
fI) 

~ 

33272 8046 6518 3219 351 218 
6768 3201 3128 252 33 

2064 2309 380 40 
3298 1488 32 

958 9 
16 

BI-RAOS Segona lectura (%) 

1-11 111 O IV V 

O) 
e 
'c;; 
fI) 

~ 

44.01 10.64 8.62 4.26 0.46 0.29 
8.95 4.23 4.14 0.33 0.04 

2.73 3.05 0.50 0.05 
4.36 1.97 0.04 

1.27 0.01 
0.02.. 

46376 61.34 
. 

Taula 39. Concordanqa ¡nter per 30 casos amb cancer (11 340 lectures) 

BI
RAOS 
Primera 
Iecb.Jra 

1-11 
111 

O 

IV 
V 

Missing 

BI-RAOS Segona lectura (n) 

1-11 111 O IV V 

O) 
e 
'c;; 
fI) 

~ 

688 363 844 807 143 23 
224 445 788 158 10 

690 1184 306 13 
2276 1410 23 

933 9 
3 

BI..RAOS Segona lectura (%) 

1-11 111 O IV V 

O) 
e 

'c;; 
fI) 

~ 

6.07 3.20 7.44 7.12 1.26 0.20 
1.98 3.92 6.95 1.39 0.09 

6.08 10.44 2.70 0.11 
20.07 12.43 0.20 

8.23 0.08 
0.03 

4814 42.45 

Taula 40. Concordanqa ¡nter per 170 casos sense cancer (64 260 lectures) 

BI
RAOS 
Primera 
lectura 

1-11 
111 
O 
IV 
V 
Missing 

BI-RADS Segona lectura (n) 

O) 

1-11 111 O , " 
e 
'c;; 
.!} 
~ 

32584 7683 5674 2412 ;¿u~ 195 
6544 2756 2340 94 23 

1374 1125 74 27 
1022 78 9 

25 O 
13 

BI-RADS Segona lectura (%) 

O) 
e 
'c;;1-11 111 IV VO fI) 

~ 

50.71 11.96 0.30 
10.18 0.04 

0.04 
0.01 
0.00 
0.02 

41562 64.68 
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Anillisi de la concordanca intra radiolegs 

Respecte a la concordanca intra radiólegs el 54% de les lectures concordaven 

en el grup de dones amb cancer, tot i que el 12% d'aquestes lectures 

corresponien al BI-RADS 1-11. En el grup de dones sense cancer la 

concordanca intra va ser del 72%, d'on el 76% d'aquestes lectures 

corresponien al BI-RADS 1-11. 

Taula 41. Concordan~a intra 28 radiolegs per 100 casos (2800 lectures) 

BI
RADS 
Primera 
lectura 

1-11 
111 
O 
IV.
V 
Missing 

BI-RADS Segona lectura (n) 

1-11 111 O IV V 

Olc: 
'0 
f/) 

~ 

1352 238 195 62 5 8 
287 112 90 9 1 

105 72 6 1 
182 40 3 

32 O 
O 

BI-RADS Segona lectura (%) 

Olc: 
'01-11 111 O IV V f/) 

~ 

48.29 8.50 6.96 2.21 0.18 0.29 
I 10.25 4.0 3.21 0.32 0.04 

3.75 2.57 0.21 0.04 
6.50 1.43 0.11 • 

1.14 0.00 
0.00 

1958 69.93 

Taula 42. Concordan~a intra per 13 casos amb cancer (364Iectures) 

BI
RADS 
Primera 
lectura 

1-11 
111 
O 
IV 
V 
Missing 

BI-RADS Segona lectura {n} 

1-11 111 O IV V 

24 25 25 19 2 
11 13 12 6 

19 28 3 
110 34 

31 

Olc: 
'0 
f/) 

~ 

O 
O 
1 
1 
O 
O 

. 

BI-RADS Segona lectura (%) 

1-11 111 O IV V 

Olc: 
'0 
f/) 

~ 

195 

6.59 6.87 
3.02 

6.87 
3.57 
5.22 

5.22 
3.30 
7.69 

30.22 

0.55 
1.65 
0.82 
9.34 
8.52 

0.00 
0.00 
0.27 
0.27 
0.00 
0.00 

53.57 
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Taula 43. Concordan~a ¡ntra per 87 casos sense cancer (2436Iectures) 

BI
RADS 
Pñmera 
lectura 

1-11 
111 
o 
IV 
V 
Missing 

I BI-RADS Segona lectura (n) 

1-11 111 O IV V 

t»
r::.¡¡; 
1/1 

~ 

1328 213 170 43 3 8 
276 99 78 3 1 

86 44 3 O 
72 6 2 

1 O 
O 

BI-RADS Segona lectura (%) 

1-11 111 O IV V 

t»
r::.¡¡; 
1/1 

~ 

54.52 8.74 6.98 1.77 0.12 0.33 
11.33 4.06 3.20 0.12 0.04 

3.53 1.81 0.12 0.00 
2.96 0.25 0.08 

0.04 0.00 
0.00 

1763 72.37 

la concordanc;a intra va ser superior a la inter radioleg, com era d'esperar. 

. Conclusions: La concordanc;a inter radioleg en el grup de dones amb cancer va 

ser del 42%. La concordanc;a ínter radioleg en el grup de dones sense cancer 

va ser del 65%. La concordam;a intra radiolegs en el grup de dones aníb 

cancer va ser del 54%. La concordanc;a intra radiólegs en el grup de dones 

sense cancer va ser del 72%. T enint en compte el grup de dones amb cancer, 

la doble lectura incrementava la detecció de cancers en un 19.02%. La 

concordanc;a intra radiolegs va ser major a la concordanc;a inter radiolegs. 
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5. DISCUSSIÓ I LIMITACIONS DE LJESTUDI 

EIs resultats princípals d'aquest projecte es poden consultar en I'apartat de 

conclusions. A contínuaci6 es fa una discussí6 crítica en relaci6 a les fortaleses 

i limitacions del projecte. 

L'any 1994 Elmore et al.13 arribava a la conclusi6 que els radiólegs diferien, a 

vegades substancialment, en la interpretaci6 de les mamografies i també en la 

recomanaci6 que se'ls feia a les dones. Beam et al.43 I'any 1996 indicava que hi 

havia una gran variabilitat en la interpretaci6 de la mamografia de cribratge en 

una poblaci6 de radiólegs deis EEUU. Aquestes troballes van motivar, 

posteriorment, la publicaci6 de diversos estudis que intentaven indagar sobre 

les característiques deis radiólegs (en termes d'experiencia) que modificaven la 

precisi6 en la lectura. Elmore et al.,20 I'any 1998, afirmava que el nombre total 

de mamografies que lIegeix un radióleg en un any (volum) no afectava 

significativament en la precisi6 deis radiólegs, i conclo'ia que calia més 

. investigaci6 en relaci6 als eslandards acceptables deis radiólegs per a la seva 

practica. El debat es va generar entorn de si el volum de lectures era una 

variable important en relaci6 a la precísi6 deis radiólegs. Kan et aL, I'any 

2002,42 va establir que un mínim 2500 lectures anuals garantía una bona 

precisi6 en la lectura. El mateix any, Esserman et al.44 afirmava que era 

possible aconseguir nivells alts en la sensibilitat i especificitat alhora en centres 

on els radíólegs lIegissin un alt volum de lectures anuals. Peró Beam et al.23, 

fany 2003, afirmava que el volum de lectures no era una variable rellevant, i 

que la precisi6 deis radiólegs era un procés multifactorial en la que interveníen 

un gran nombre de factors. A les mateixes conclusions van arribar Barlow et 

81.45
, I'any 1994. L'any 2005, Smith-Bindman et al.41 afirma que es pot 

aconseguir una millora en la precisi6 incrementant el volum de lectures anuals. 

Nosaltres hem trobat que els radiólegs que IIegeixen menys de 2500 

mamografies anuals reconvoquen significativament més dones per a 

exploracions addicionals. Aquest fet, no és necessariament bo, només ho és, si 

aquesta reconvocatória s'efectua en dones que tenen cancer. Peró no s'han 

trobat diferencies significatives, en les dones amb cancer, en la taxa de 

reconvocatória entre els radiólegs que lIegeixen menys de 2500 mamografies i 

els que en lIegeixen més. Per tant, els radiólegs que en lIegeixen menys 

cometen més falsos positius peró aproximadament el mateix nombre de falsos 

negatius. Si avaluem aquests resultats en termes de precisi6 global, el que ens 

indica aquest resultat és que tant els radiólegs que lIegeixen menys, com els 
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que lIegeixen més, operen dins la mateixa corba ROe tot i que el seu criteri de 

positivitat (punt de tal!) és diferent, en el sentit, pero que cap deis dos grups 
aconsegueix un major nivel! en la sensibilitat. 

En els darrers anys quatre publicacions han avaluat la precisió de la 

mamogra'fia mitjan~ant estudis de cohorts amb un seguiment a milers de 
4dones.42
• 5-47. Aquests estudis poblacionals han permes reproduir tot el ventall 

de possibles resultats deis programes de cribratge tal i com es donen en la 

realitat. Pero estan enfocats en I'avaluació de I'anillisi de la sensibilitat, 

especificitat i area sota la corba ROe, i no tenen la possibilitat de fer una analisi 

de la concordan~a (doble lectura) potent, ja que com a molt, només dos 

radiolegs lIegeixin la mateixa mamografia. 

EIs estudis amb I'objectiu d'avaluar la precisió i alhora la concordan~a de la 

lectura de mamografies es basen necessariament en mostres aleatories de 
mamografies i radiolegs. Donat que no és factible un estudi d'aquestes 

característiques amb milers de mamografies i centenars de radiolegs, diferents 

estudis han abordat aquest tema amb una mostra suficientment gran. Així, per 

exemple, Elmore et al.13 va utilitzar una mostra de 150 mamografies i 10 
radiolegs, Beam et al.43 una de 79 mamografies i 108 radiolegs mentre que 

Esserman et al.44 una de 60 mamografies i 254 radiolegs. La nostra mostra 

aleatoria es va composar de 200 mamografies i 28 radiolegs. Donat que una 

mostra d'aquesta grandaria triada a I'atzar podria no contenir cap cancer (ja 
que la taxa de detecció de cancer en un programa de cribratge es situa per 

sota del 5 per mil), la proporció d'aquests es va haver de sobremostrejar. Per 

aixo, com la resta d'autors, hem trobat un percentatge molt per sobre del que 

era esperable respecte un programa de cribratge en quan a falsos positius i 

falsos negatius (15.8% de falsos negatius i 36.5% falsos positius). 

La mostra seleccionada en un estudi controlat, on una mostra de mamografies 

és lIegida per un conjunt de radiolegs, s'ha considerat de gran rellevancia 

perque aquesta depen ampliament de la dificultat de la composició de la mostra 

(veritables positius, falsos positius, veritables negatius, falsos negatius). No és 

difícil pensar que un conjunt de radiolegs seran molt més precisos si es 

selecciona una mostra composada únicament amb mamografies amb BI-RADS 

I i V que una altra composada per mamografies amb BI-RADS 111 i O. El que 

s'ha observat en diverses publicacions és la gran variabilitat en les 

composicions de les mostres. Per aixo, la composició de la mostra ha 

esdevingut un factor clau en aquests tipus d'analisi, fins al punt, que els 
resultats deis diferents estudis basats en mostres aleatories, no són 
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extrapolables més enlla de I'ambit on s'han dissenyat. PerO no tots els estudis 

desvelen la composició de la seva mostra, pel que la comparació es fa inviable. 

la composició de la nostra mostra es va fer d'acord als percentatges de 

veritables positius, falsos positius, veritables negatius i falsos negatius de 

! 	 restudi publicat per Kerlikowske et al.14 per tal que la dificultat d'aquesta fos 

d'un estandard acceptable per aquests tipus d'estlJdis. 

Un altre punt de discussió important, i que afecta a tots els estudis publicats, és 

la relació del punt de tal! del BI-RADS a partir del qual es considera que una 

mamogra'fia és positiva. Nosaltres hem considerat que els BI-RADS 111, O, IV i V 

equival a que el radioleg sospita malignitat, quan en realitat no és ben bé així. 

Pensem en el radioleg que diu BI-RADS I perqué la mamografia no mostra cap 

matge sospitosa de malignitat, quan en realitat es tracta d'un cancer 

radiologicament ocult. O el radioleg diu BI-RADS V perqué veu una lesió 

clarissimament visible i sospitosa de malignitat, pero el diagnostic definitiu de la 

dona és de no cancer. El radioleg s'equivoca? La qüestió esta en fer la 

mplicació deis BI-RADS a cancer i no cancer. A vegades, el tipus de lesió pot 

induir al radioleg a classificar una mamogra'fia com a sospitosa sense que hi 

hagi cancer, i el radioleg, no s'esta equivocant. Aquest problema ve donat 

perqué la mamografia en si, no és 100% sensible ni específica, només cal 

pensar en que el valor predictiu positiu d'una mamografia classi'ficada amb un 

BI-RADS IV, que la literatura estableix en només en el 30%. Aixo vol dir que la 

probabilitat que una dona tingui cancer quan és classificada amb un BI-RADS 

IV és del 30%. Qué passa amb els BI-RADS O i III? Ens podem imaginar que 

encara són més problematics. En la resposta del Daniel B. Kopans al 8eam.48 

en un editorial en referéncia a I'estudi de J'expertesa deis radiolegs en la lectura 

de mamografies de cribratge, es planteja els problemes que tenen els estudis 

en relació a la composició de la mostra seleccionada. Observa que els 

radiólegs més experimentats. encerten habitualment quan diuen que una dona 

amb un BI-RADS 111 no és cancer. De fet no és una qüestió de qui té raó i qui 

s'equivoca, sinó que el més habitual en una mamografia classificada amb un 

BI-RADS 111 en resulti un diagnostic definitiu de no cancer. Un radioleg, tot i no 

sospitar de cancer, pot perfectament classificar la mamografia amb un BI

RADS 111 00. Aixo és "habitual en les mamografies amb lesions probablement 

benignes. Qué passa pero, si es tria una mostra on totes les mamografies amb 

lesions probablement benignes siguin de dones amb cancer? En aquest sentit 

eIs resultats que s'obtindrien reflectirien que aquesta mostra juga en detriment 

deis radiolegs més experimentats. 
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De la mateixa manera, quan parlem de concordan~ en un estudi basat en una 

mostra de mamografies, s'hauria d'anar en compte al separar la població en 

l aincers i no cancers i fer la implicació de "concorden pero en I'error" perque 

I aixo implica jutjar que el radioleg s'equivoca i que la mamografia és perfecta 

. (100% sensible i específica), quan en rea I itat, no té perque ser així. Sembla 

rnés 100ic mirar-s'ho des del punt de vista: "el percentatge x concorda en 81

RADS lila dona té cancer". 

Aquests comentaris no invaliden en absolut els proposits del nostre estudi, que 

en cap cas han intentat ser generalitzables a la població. L'estudi ajudara a 

definir els estandards de qualitat en la lectura de les mamografies, 

especialment en relació a I'experiencia deis radiolegs. També ajudara a establir 

eIs avantatges de la doble lectura. 

5.1 Possibles extensions 

Un vegada assolit I'objectiu proposat, donades les dimensions a les que havia 

arribat el projecte final de carrera i assessorats pels nostres directors, es va 

decidir acotar-lo al present document. En qualsevol cas, s'obren diverses 

portes per fer extensions del mateix com: 

• 	 Estudi de la inc!usió de les variables categoriques al model regressió 

AUC90 (que, pel fet d'utilitzar components principals, han quedat 

descartades en el present projecte). 

• 	 Metodologia Partíal Least Squares (PLS) que optimitza la transforrnació de 

les variables originals per tal que expliquin la maxima variabilitat de la 

variable resposta AUC90. 

-	 Model jerarquic per definir el radioleg prototip, així com poder explicar i 

predir el nivel! de precisió a partir de les característiques deis radiolegs. 

-	 Concordan~ inferencia!. 

• 	 Inclusió de les característiques de la dona en I'analisi de la precisió, en 

especial: la densitat de la mama i el patró radiologic de la lesió. 
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6. 	 CONCLUSIONS 

Donada la diversitat de técniques estadístiques aplicades per assolir I'objectiu, 

s'enumeren, a grans trets, les conclusions a les que hem arribat en I'analisi de 

la precisió i variabilitat de la mamografia de cribratge: 

• 	 Davant el plantejament d'estudiar la precisió deis radiólegs mitjan~nt una 

únic estadístic quantitatiu, es va calcular la corba empírica ROC per radióleg 

mi1jangant la regla trapezoidal. 

• 	 Es va calcular I'area delimitada sota cada corba ROC: I'AUC. Suggerits per 

la literatura, es va comprovar que I'AUC coincidís arnb I'estadístic U de 

Mann-Withney, la qual cosa va confirmar els nostres calculs. A partir de les 

propietats de I'estadístic U i, en particular, deis errors estandards, es van 

construir intervals de confianga per I'AUC de cada radióleg, la qual cosa va 

permetre posicionar els 28 radiólegs en un ranquing de precisió. 

• 	 Per ser d'especial interés, es va obtenir, també de manera no paramétrica, 

I'area parcial sota la corba ROC, AUC90, en fixar la fracció de falsos 

positius a un maxim del 10%. La literatura en aquest cas no ens va donar 

ser útil per estimar la variancia de I'estadístic AUC90, per la qual cosa es va 

recórrer a técniques de remostreig bootstrap_ 

• 	 Els estimadors bootstrap pels estadísties AUC i AUC90 van confirmar les 

estimacions reaIitzades, així com proporcionar estimadors de la variancia 

que van permetre construir un segon ranquing de precisió, més interessant 

que el primer en I'entorn de mamografia de cribratge_ 

• 	 Es va prendre l'AUC90, estadístic de precisió, com a variable resposta en 

diferents models lineals constru'its en funció de les variables deis radiólegs 

(Continues: Anys d'experiéncia lIegint mamografies, Edat, Volum de lectures 

anuals, Percentatge de dedicació en la jornada laboral a la radiología 

mamaria; Discretes: consulta amb altres col-legues, fa seguiment deis casos 

sospitosos -o feedback- i sexe). 

• 	 L'analisi bivariant entre les parelles de variables explicatives va apuntar cap 

a la suposició de multicolinealitat en els models, que es va confirmar 

miljan~nt regressions lineals de l'AUC90 amb un únic regressor. De fet, es 

va trobar evidéncia estadística de que el volum de lectures anuals, el 

percentatge de dedicació, el feedback i el sexe podien influir sobre l'AUC90 

conjuntament en un model, dones ho feien individualment. 
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• 	 El problema de la multicolinealitat juntament amb la poca grandaria de la 

mostra es va abordar conjuntament a partir de técniques multivariants: es 

van definir les rotacions deis eixos necessaries per definir components 

principals ortogonals. Els dos primers, "grandaria" i "dedicació", van 

considerar-se suficients ja que explicaven un 83.90% de la variancia total. 

• 	 Es va aplicar una regressió lineal per ajustar l'AUC90 en funció deis 

components principals i es va trobar un model molt significatiu (p-valor = 

0.0080) que assegura el comportament lineal que hi ha deis components 

sobre l'AUC90. Malauradament, el R2 del 33.11 % va posar de manifest que 

el model era inviable per realitzar prediccions. 

• 	 ParaHelament, es va proposar una alternativa a I'analisi utilitzat fins al 

moment, la qual s'havia basat en la variable resposta AUC90. En aquest 

cas es volia veure si hi havia variables associades a I'experiéncia deis 

radiólegs que podien incrementar la sensibilitat i I'especificitat a la vegada. 

• 	 D'aquesta manera es va utilitzar com a unitat d'analisi cadascuna de les 

5600 lectures resultants de la interpretació de 200 mamografies efectuades 

pels 28 radiólegs. Per la qual cosa, es va utilitzar una técnica de 

modelització que tingués en compte I'estructura de correlació de les dades. 

• 	 Es va crear una variable resposta codificada a 1 quan el radióleg 

considerava que la mamografia era positiva, i a Oquan considerava que era 

negativa. Els regressors que es van utilitzar en I'ajust van ser les variables 

d'experiéncia deis radiólegs recodificades a dos nivells. 

• 	 Es va ajustar un model de regressió logística per a dades correlacionades, 

GEE. Per a I'estructura de correlació es va considerar que cada radióleg era 

un clúster, i a dins de cada clúster hi ha vien 200 observacions 

(mamografies). 

• 	 Es van ajustar diferents models a partir d'una variable explicativa del 

radióleg més la interacció d'aquesta arnb el resultat del cribratge (cancer o 

no cancer de mama). Es va observar que hi havia característiques 

associades que incrementaven la fracció falsos positius, concretament els 

radiólegs amb una fracció significativament superior eren aquells: amb una 

edat igualo inferior a 45 anys respecte als d'una edat major; o els que 

portaven entre O i 10 anys lIegint mamografies respecte als que portaven 

més anys lIegint-ne; o els que interpretavem un volum de lectures anuals 

igualo inferior a 2500 respecte als que lIegien un volum superior; o els que 
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no consultaven amb d'altres radiólegs en la seva practica habitual respecte 

als que sí consultaven. 

• 	 Les variables associades a I'experiencia deis radiólegs que Incrementaven 

significativament la sensibilitat i I'especificitat en la lectura de mamografies 

eren les següents: els que dedicaven més del 25% de la seva jornada 

laboral a la radiologia mamaria respecte als que hi dedicaven menys temps; 

o els que en la seva practica habitual, quan lIegien mamografies, feien un 

seguiment de les dones amb un resultat positiu respecte als radiólegs que 

no ho feien. Qualsevol d'aquestes dues característiques deis radiólegs 

provocarien que la precisió quedés representada en una corba ROC 

superior a la resta. 

• 	 Es van desestimar analisis multivariables amb diversos predictors per la 

forta associació entre les variables explicatives, que comportava una difícil 

interpretació deis efectes. 

• 	 Com a complement a I'analisi de la precisió deis radiólegs es va proposar l' 

analisi descriptiva de la variabilitat (concordanca) ínter i intra radiólegs. Es 

van estratificar els resultats en funció de si la dona tenia o no cancer de 

mama. 

• 	 La concordanca inter radióleg en el grup de dones amb cancer va ser del 

42%. La concordam;a inter radióleg en el grup de dones sense cancer va 

ser del 65%. La concordan{:a intra radiólegs en el grup de dones amb 

cancer va ser del 54%. La concordan{:a intra radiólegs en el grup de dones 

sense cancer va ser del 72%. T enint en compte el grup de dones amb 

cancer, la doble lectura incrementava la detecció de cancers en un 19.02%. 

• 	 La concordan{:a intra radiólegs va ser major a la concordanca inter 

radiólegs. 
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7. ANNEXES 

Annex 1. Quadern de recollida de dades 

ESTUDI VILMA 

FULL DE RECOLLlDA DE DADES 

Núm cas: 

Data: Radioleg: 

INFORMACIÓ 

MA DRETA MAMA ESQUERRA 
DENSITAT DE LA MAMA 

1. Mama completament grassa 
2. Densitat fibroglandular clapejada 
3. Densitat heterogenia 
4. Mama extremament densa 

D

D

PATRÓ DE LA LESIÓ 
1. Nodul (amplir apartat de nOdul) 
2. Fibrós distorsionant 
3. Mixt (amplir apartat de nOdul i/a calcicJ 
4. Calcic (amplir apartat de calcicJ 
S. Asimetria parenquimatosa 

Nódul 
1. < 8 mm, contorn ben delimitat 
2. ~ 8 mm, contorn ben delimitat 
3. ~ 8 mm, només visible en una projecció 
4. Qualsevol mida, contom mal delimitat, 2 projeccions 
S. Fibroadenoma calcificat 
6. Lipoma, hamartoma ... 
7. Gangli intramamari 
8. Gangli axiHar eSIeric, dens 

Ciúcic 
9. Calcificacions benignes (excepte secretores) 

10. Calcificacions benignes secretores 
11. Agrupació de microcalcificacions (~ 5 cm

2
) 

SITUACIÓ DE LA LESIÓ 
1. Quadrant Sup. Ext. 7. Interquadrants inferiors 
2. " Sup. Int. 8. " superiors 
3. Inf. Ext. 9. extems 
4. Inf. Int. 10. intems 
S. Retroareolar 11. Multifocalitat 
6. Prolongació axil'lar 99. No localitzable 

RESULTAT DE LA MAMOGRAFIA 
1. BI-RADS I - Negatiu 
2. BI-RADS II - Benigne 
3. BI-RADS III - Probablement benigne 
4. BI-RADS IV - Sospitós de malignitat 
S. BI-RADS V - Altament suggestiu de malignitat 
6. BI-RADS O - Incert. Necessitat de proves 

diagnostiques d'imatge addicionals 

Marqueu [X] quan no procedeixi 

Recordeu: BI-RADS I i II = Control rutinari; BI-RADS I1I, IV, V i O = Exploracions complementaries 
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ESTUDI VILMA 
Variabilitat i precisió en la interpretació de la mamografia de cribratge 

NOTES D'UTILlTAT 

1.A fi d'identificar correctament cada mamografia el número de eas figura tant al full de 
recollida de dades (angle superior dret), com al sobre i a cada placa mamografica. 

2. En cas d'haver-hi dues o més lesions en un pit s'informara únieament la més sospitosa 
de malignitat. 

Els requadres «Nódul» i «Calcic» serveixen par a especificar el tipus de lesió en cas que 

en el requadre anterior (<<Patró de la lesió») s'hagi marcat «1-Nódul» o «4-Calcic» 

respectivament, o bé «3-Mixt». 

Per tant, si seleccioneu patro «1-Nódul», heu d'indicar quin tipus de nódul en el requadre 

segOent i marcar una X en el requadre «Calcic» (encara que a més pugui haver-hi 

calcificacions benignes, per exemple). I viceversa si seleccioneu el patro «4-Calcic». 


3.En cas de BI-RADS 1-Negatiu, tant el patró com la situació s'emplenen amb una X (és a 
dir, tots els requadres amb X excepte la «Densitat de la mama» i el «Resultat BI
RADS»). 

4. Qualsevol incidéncia, problema amb les plaques, etc. anoteu-ho al fuI! d'ineideneies que 
trobareu a la contraportada del quadem. Si és possible, indiqueu-hi el número de caso 

5.Si us plau, quan hagueu acabat d'informar totes les mamografies, verifiqueu que tots els 
fulls deis quaderns estan degudament emplenats i que no us n'heu descuidat cap. 
Totes les caselles han de contenir o bé un número o bé una X. 

6. Us agrairíem que procureu mantenir I'ordre deis sobres amb les mamografies, per facilitar 
la teina deis qui han de lIegir-les posteriorment. 

BI-RADSTM 

• AVALUACIÓ INCOMPLETA: 

Bl-RADS O. Necessita avaluació amb imatges addicionals: 


Lesions identificables només en una de les 2 projeccions (no catalogables, per tant, amb els BI

RADS del 2 al 5). 

Necessita projeccions complementaries magnificades, compressives, spot. .. 


• AVALUACIÓ COMPLETA: 

Bl-RADS 1. Mamografia normal 

Mames simétriques, no masses ni disforsions ni ea/ci sospitós (exemples: berrugues, ganglis 
lirrIf8tics fins a 1.5 cm axiHars, cale; de tipus vascular, dérmic, eicatricial i míeroquístic). 

Bl-RADS 2. Troballa benigna 

Nóduls inferiors a 8 mm de baixa densitat i ben definits, visibles en dues projeccions. 

Nóduls limfatics intramamaris. 

Fibroadenoma calcificat. 

Lesions amb greix a I'interior: quists oliosas, galactoceles. lipomes o hamartomes. 

Calci de tipus secretor o de lIet calcica. 
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BI-RADS 3. Probablement benigna 

Requereix un seguiment a curt termini Vo exp/oracions complementaries (p. ex. uttrasons). 

NOduls iguals o més grans de 8 mm ben definits, rodons, ovals, de contom IIis, visibles 
total o parcialment a les dues projeccions, únics o múltiple. 
Calci: microcalcificacions agrupades en nombre inferior a 5 en 1 cm2

, homogénies de 
forma i mida i densitat de morfologia normalment esférica, rodona o oval, de contom 
llis. 
Asimetries: asimetria del parénquima, focal, visible en totes dues projeccions o éctasi 
ductal. 

Bl-RADS 4. Probablement maligna 

Requereix estudi cif.o...histo/6gic. Lesions que per les sevas caracteristiques són sospitoses de 
cancer de mama. 

Masses i nOduls de contom irregular, mal definit, espiculat, microlobulat de qualsevol 

grandana. 

Calcificacions agrupades ~ 5 en 1 cm2

, heterogénies, de forma irregular, vermiformes, 

fines, lineals, ramificades o empolsegades. 

Distorsió de I'arquitectura: lesió estrellada. 

Asimetries de densitat no definible com a acúmuls glandulars. 


BI-RADS 5. Altament suggestiu de malignitat 

Requereix estudi cito-histolOgic. Elevada probabilitat que sigui canear. 

Massa o nOduls espiculats o estrellats, desestructuracions o asimetries glandulars, 
amb associacions de calcificacions de característiques malignes o sen se, i associades 
a altres troballes com retraccions de la pell i el mugró. 

DENSITAT DE LA MAMA 

1. 	 La mama és gairebé tota grassa. 
2. 	 Hi ha densitats fibroglandulars clapejades que podrien ocultar una lesió a la mamografia. 
3. 	 La mama és heterogéniament densa. AixO pot fer disminuir la sensibilitat de la 

mamografia. 
4. 	 La mama és extremadament densa, fet que disminueix la sensibilitat de la mamografia. 

PATRONS RADIOLOGICS 

1. 	 NODUL: Lesió tridimensional arrodonida o oval que es defineix per la seva mida, 
forma, marges, densitat o altres signes associats (distorsió arquitectural, calci ... ). 

2. 	 FIBRÓS DISTORSIONANT: Alteració de I'arquitectura normal del parénquima 
fibroglandular amb preséncia d'entrecreuaments de fibres anarquiques. 

3. 	 ASIMETRIA: Augment de densitat assimétrica respecte de la mama contra lateral. 
4. 	 CÁLCIC: Visualifzació de densitat calci com a patró dominant de la imatge sospitosa. 
5. 	 MIXT: Associació de 2 o més patrons esmentats (ex. fibrós distorsionant més calcic 

o asimetría més caldc). 
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Annex 11. 	 Anidisi descriptiva de les variables clíniques que 
determinen el resultat BI-RADS de les lectures 

Taula 44. Densitat de la mama 

Densitat de la mama 

Mama dreta 

n % 

Mama esquerra 

n % 

Mama completament grassa 

Densitat fibroglandular clapejada 

Densitat heterogénia 

Mama extremament densa 

No aplicable 

Desconegut 

1539 

2360 

1291 

397 

4 

9 

27.4 

42.1 

23.1 

7.1 

0.1 

0.2 

1548 

2356 

1286 

393 

4 

13 

27.6 

42.1 

23.0 

7.0 

0.1 

0.2 

Total 5600 100.0 5600 100.0 

Les proporcions per cada categoría de la variable densitat a ambdues mames són 

pricticament les mateixes. El valor més freqüent és la densitat fibroglandular 

clapejada (42%), seguit del de mames completament grasses (27%) i densitats 

heterogénies (7%). 

Taula 45. Patró de la lesió 

Patró de la lesió 

Mama dreta 

n % 

Mama esquerra 

n % 

Nódul 

Fibrós distorsionant 

Míxt 

Calcíc 

Asimetría parenquimatosa 

No aplicable 

Desconegut 

947 

140 

75 

462 

243 

3725 

8 

16.9 

2.5 

1.3 

8.2 

4.3 

66.5 

0.1 

989 

140 

78 

381 

287 

3715 

10 

17.7 

2.5 

1.4

6.8 

5.1 

66.3 

0.2 

Total 5600 100.0 5600 100.0 

El patró de la lesió més comú, a excepció deis no aplicables possiblement per no 

presentar lesió, és el relatiu al nódul (al voltant del 17%), tot seguít pel calcíc 

(8.3% a la mama dreta i 6.8% a I'esquerra). Si es donava algun d'aquests dos 

patrons, es complimentaven les característiques que a continuació es detallen: 
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Taula 46. Patró de la lesió: Nódul 

Mama drela Mama esquerra 

n % N %Patró de la lesió: Nódul 


< 8 mm, contom ben delimitat 156 2.8 
 169 3.0 

;j! 8 mm, contom ben delimitat 341 6.1 319 5.7 

;j! 8 mm, només visible en una projecció 116 2.1 139 2.5 

Qualsevol mida, contom mal delimitat, 2 projeccions 242 4.3 300 5.4 

Fibroadenoma calcificat 30 0.5 42 0.8 

Upoma, hamartoma ... 30 0.5 19 0.3 

Gangli intramamari 92 1.6 101 1.8 

1, Gangli axiHar estaric, dens 13 0.2 14 0.3 

i No aplicable 4566 81.5 4487 80.1 

Desconegut 14 0.3 10 0.2 

Total 5600 100.0 5600 100.0 

Aquesta secció del quadem de recollida de dades calia emplenar-Io en cas que el 

patró de la lesió fos nodul o mixt, a la taula anterior suposen 1 022 lectures per la 

mama dreta i 1 067 per I'esquerra. A la practica pero, es van reportar també 

alguns d'altres tipus de patrons. 

Taula 47. Patró de la lesió: Calcic 

Patró de la lesió: Calcic 

Mama dreta 

n % 

Mama esquerra 

N % 

Calcificacions benignes (excepte secretores) 

Calcificacions benignes secretores 

Agrupació de microcalcificacions 

No aplicable 

Desconegut 

245 

34 

279 

5032 

10 

4.4 

0.6 

5.0 

89.9 

0.2 

248 

56 

176 

5106 

14 

4.4 

1.0 

3.1 

91.2 

0.3 

Total 5600 100.0 5600 100.0 

També per aquesta variable hi ha un desquadrament respecte als valors 

corresponents a calcic o mixt de la Taula 45. 
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Taula 48. Situació de la lesió 

Situació de la lesió 

Mama dreta 

n % 

Mama esquerra 

n % 

Ouadrant superior extern 698 12.5 744 13.3 

Ouadrant superior intern 77 1.4 59 1.1 

Ouadrant inferior extern 29 0.5 30 0.5 

Ouadrant inferior intern 134 2.4 167 3.0 

Retroareolar 226 4.0 187 3.3 

Prolongació axil-lar 59 1.1 51 0.9 

Interquadrants inferiors 64 1.1 43 0.8 

Interquadrants superiors 117 2.1 107 1.9 

Interquadrants externs 122 2.2 88 1.6 

Interquadrants interns 64 1.1 75 1.3 

Multifocalitat 148 2.6 180 3.2 

No aplicable 3650 65.2 3620 64.6 

No localitzable o desconegut 212 3.8 249 4.4 

Total 5600 100.0 5600 100.0 

La situació més habitual de la lesió a qualsevol deis dos pits és al quadrant 
supelior extern seguit, amb diferencia, de retroareolar i multifocalitat. 
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Annex 111. 	 Calcul de corbes ROC emplrlques arees sota la 
corba mitjan~ant la regla trapezoidal 

Programa 

A continuació es presenta el programa SAS desenvolupat per estimar 
empíricament tant les corbes ROe com les arees que delimiten sota elles, a 
partir de les dades en estudi. 

• ROC.sas; 

libname d 'c:\lcte\pfc\bd; 
options nodate nonumber nocenter; title; 

• Calcul de sensibilitat i especificitat per radióleg; 
.****************************************************., 
proc sql; 

create table SensiEspe as 

(select nradioleg, clasif, count(*) as n 

from d.vilma200 

group by nradioleg, clasif); 


quit; 
data SensiEspel (drop=clasif n); set SensiEspe; by nradioleg; 

retain VP FN VN FP; 
if clasif=l then VP=n; 
if clasif=2 then FN=n; 
if clasif=3 then VN=n; 
if clasif=4 then FP=n; 
Sensi=VP*100/(VP+FN); 
Espe=VN*100/(VN+FP); 
mlespe=100-espe; 
VPP=VP*100/(VP+FP); 
VPN=VN*100/(VN+FN); 
label Sensi='Sensibilitat' Espe='Especificitat' 

VPP='Valor Predictiu Positiu' 
VPN='Valor Predictiu Negatiu' 


format Sensi Espe VPP VPN 8.2; 

if last.nradioleg then output; 


~; 

• Construcció corba ROC: Calcul de sensibilitat i especificitat per 
radióleg i BI-RADS; 
••******************************************************************., 
• Fonts: Park et al. Receiver operating characteristic (ROC) curve: 
practical 	review for radiologist. Korean J.Radiol. 2004. + 

www.cmh.edu/stats/ask/roc.asp 

data vilma200; set d.vilma200; 
if reslect in (0,6) then reslect=3.5; 
if reslect not in (88,99); 

proc freq data=vilma200 noprint; 
tables nradioleg*cancer*reslect / out=rocO; 

~; 

proc sort data=rocO; by nradioleg cancer; 
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* Outputem en dos datasets, un per cancer (rocO_1) i l altre per no 

cancer (rocO O); 

data rocO_1 rocO_O; set rocO (drop=percent); by nradioleg cancer: 


if cancer=l then output rocO_1: 

if cancer=O then output rocO_O; 


Z1Uli 
* Datasets auxiliars per mantenir estructura; 
* Primer definim tots els punts de tall per tots els radiólegs, per 
tal que també els tingui en compte malgrat hi hagin missings; 
* Pel dataset de casos sense cancer; 
data birads: set d.bdradiolegs (keep=nradioleg); 

do reslect=l, 2, 3, 3.5, 4, 5: 
output; 

end; 
data rocO_Ob; set rocO_O birads; 
~c sort data=rocO_Ob; by nradioleg reslect; 
data rocO Ob; set rocO Ob; 

if reslect=lag(reslect) then delete; 

if count=. then count=O; 


Z1Ul; 

* Fem el mateix pels casos amb cancer; 
data rocO_1b; set rocO_1 birads¡ 
~c sort data=rocO_1b; by nradioleg reslect; 
data roeD_lb; set rocO_1b: 

if reslect=lag(reslect) then delete; 

if count=. then count=O; 


Z1Ul; 

* Calcul Especificitat i FPR=Fracció de Falsos Positius; 
data roc1_0 (keep=nradioleg reslect espe FPR); set roe° Ob; by 
nradioleg reslect; 

retain cumcount count1; 

count1=lag(count); 

if reslect=l then do; reslect=.; cumcount=O; count1=O; end¡ 

cumcount=sum(cumcount,count1); 

* Hi ha 170 mamografies de casos sense cancer; 

espe=cumcount*100/170; 

FPR=100-espe; 


Z1Ul; 

* calcul Sensibilitat; 

data roc1 1 (keep=nradioleg reslect sensi); set rocO_1b: by nradioleg 

reslect: 

retain cumcount count1: 
count1=lag(count); 
if reslect=l then do: reslect=.; cumcount=O; count1=O; end; 
cumcount=sum(cumcount,count1); 
* Hi ha 30 mamografies de casos amb CanCer¡ 

sensi=(30-cumcount)*100/30¡ 


Z1Ul: 

* Unim ambdós fitxers per tenir tota la informació conjunta; 
data roc1; merge roc1_0 roc1_1: by nradioleg reslect¡ 

label 	reslect='Resultat Lectura' sensi='Sensibilitat' 
FPR='Taxa de Falsos Positius' espe='Especificitat'; 

Z1Ul¡ 

* Afegim 1 origen pel grafic, punts (0,0); 
data 	origen; set d.bdradiolegs (keep=nradioleg); 

reslect=.; sensi=O; FPR=O; 
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data roc2; set rocl origen; 

proe sort data=roc2¡ by nradioleg sensi fpr reslect¡ 

title 'Sensibilitat i especificitat per radióleg i resultat BI-RADS 

(són els punts de la corba ROC) '; 
proe print noobs data=roc2 '*'¡ by nradioleg; id nradioleg¡ 

format reslect¡ 
run¡ 

* Ara podem dibuixar la corba ROC de cada radióleg¡ 
~ ROC_EMP(nradiolegl¡ 

title "Corba ROC empirica - Radioleg &nradioleg"¡ 
symbol i=join r=100 value=dot h=0.5¡ 
proc gplot data=roc2¡ 
axisl label=(h=1.4 a=90 r=O) order=(O to 100 by 10); 

axis2 label=(h=1.4) order=(O to 100 by 10)¡ 

plot sensi*FPR=nradioleg / 

frame vaxis=axisl haxis=axis2 nolegend /* href=O.l */¡ 

label sensi='Sensibilitat (%)' 


fpr='Fracció Falsos Positius (%) '; 
where nradioleg="&nradioleg"¡ 

run¡ 
"-nd ROC_ EMP ¡ 
proe sort datA=roc2; by nradioleg sensi fpr; 
lBOC_EMP(0122)¡ %ROC_EMP(0123)¡ %ROC_EMP(0124)¡ %ROC_EMP(0225)¡ 
tBOC_EMP(0226)¡ %ROC_EMP(0227)¡ %ROC_EMP(0228); %ROC_EMP(1101)¡ 
tBOC_EMP(1102)¡ %ROC_EMP(1103); %ROC_EMP(1104); %ROC_EMP(1205); 
tBOC_EMP(1206)¡ %ROC_EMP(1207)¡ %ROC_EMP(2108); %ROC_EMP(2109)¡ 
tBOC_EMP(2110)¡ %ROC_EMP(2211)¡ %ROC_EMP(2212}; %ROC_EMP(2213)¡ 
tBOC_EMP(2214}¡ %ROC_EMP(3115}¡ %ROC_EMP(3116); %ROC_EMP(3117); 
tBOC_EMP(3218)¡ %ROC_EMP(3219)¡ %ROC_EMP(3220)¡ %ROC_EMP(3221)¡ 
quit¡ 

* 1 també la corba conjunta pels 28 radiólegs¡ 
title "Corba ROC empirica 28 radiolegs"¡ 
symbol i=join r=100 color=black v=none¡ 
proe gplot data=roc2¡ 

axisl label=(h=1.4 a=90 r=O) order=(O to 100 by 10); 

axis2 label=(h=1.4) order=(O to 100 by 10); 

plot sensi*FPR=nradioleg / 

frame vaxis=axisl haxis=axis2 nolegend Ihref=2 href=10¡ 

label sensi='Sensibilitat(%)' fpr='Fracció Falsos Positius(%) '; 


run¡ 

quit¡ 

* Calcul de 1 AVC -> suma de les arees deIs trapezoides¡ 
*********************************************************************., 

proe sort data=roc2¡ by nradioleg sensi fpr¡ 

data aucO (keep=nradioleg xl-x7 yl-y7); set roc2; by nradioleg; 


array fpra (7) xl-x7; 
array sensa (7) yl-y7¡ 
retain num xl-x6 yl-y6¡ 
if first.nradioleg then num=O¡ 
num=num+1¡ 
fpra (num) 
sensa(num)=sensi¡ 
if last.nradioleg then output¡ 

data aucl¡ set aucO; 
* Com la corba és monótona creixent, sé que els Ir trapezoide 
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segur sera com a maxim un triangle, etc.; 

b21t=O.5*(x2-xl)*(y2-yl); 

b32c=(x3-x2)*y2; 

b32t=O.5*(x3-x2)*(y3-y2); 

b43c=(x4-x3)*y3; 

b43t=O.5*(x4-x3)*(y4-y3); 

b54c=(x5-x4)*y4: 

b54t=O.5*(x5-x4)*(y5-y4); 

b65c=(x6-x5)*y5: 

b65t=O.5*(x6-x5)*(y6-y5); 

b76c=(x7-x6)*y6; 

b76t=O.5*(x7-x6)*(y7-y6); 


AUC=(b21t+b32c+b32t+b43c+b43t+b54c+b54t+b65c+b65t+b76c+b76t)jlOO: 
format AUC 8.2: 

~; 

pcoc sort data=SensiEspel: by nradioleg; 

pcoc sort data=aucl: by nradioleg: 

data aucse; merge sensiespel aucl: by nradioleg; 

title 'Sensibilitat, especificitat i arees sota la corba ROC empirica 

per radióleg'; 

pcoc sort data=aucse; by descending auc: 

~c print noobs data=aucse split='*'; 


var nradioleg sensi espe auc: 
~; 

* Interpolació lineal per especificitat=90% <-> fpr=lO%: 
data 	intlowO intuppO: set roc2¡ by nradioleg; 

fprxx=fpr-10; 
if fprxx le O then output intlowO: 
if fprxx gt O then output intuppO: 

ron; 
data intlowl (keep=nradioleg fprlow sensilow)¡ set intlowO; 

by nradioleg; 
if last.nradioleg: 
rename fpr=fprlow sensi=sensilow; 

data intuppl (keep=nradioleg fprup sensiup); set intuppO; 
by nradioleg; 
if first.nradioleg; 
rename fpr=fprup sensi=sensiup; 

data interpO; merge intlowl intuppl: by nradioleg: 
fpr=lO: 
sensi90=sensilow+ 

(((sensiup-sensilow)j(fprup-fprlow»)*(lO-fprlow»)¡ 
label sensi90="Sensibilitat (%)" 

fpr='Taxa de Falsos Positius (%) ': 
format sensi90 8.2; 

pcoc sort data=interpO; by descending sensi90; 
title "Sensibilitat al 90% d'especificitat"; 
pcoc print noobs '*'; 

var nradioleg sensi90; 
~; 

* CaIcul de I'AUC per especificitat>=90%-> suma de les arees deIs 
trapezoides: 
data auc90_0: set roc2 (keep=nradioleg fpr sensi) interpO 
(keep=nradioleg fpr sensi90 rename=(sensi90=sensi)); 

if fpr<=10; 
pcoc sort data=auc90_0; by nradioleg sensi fpr; 
1* Mirem el maxim de punts que entren per radióIeg tals que fpr<=lO% 

-> 5 registres (el mínim és 3); 

131 



7.ANNEXES 


proe freq data=aue90 o; tables nradioleg; run;*/ 
data aue90_1 (keep=nradioleg xl-x6 yl-y6): set aue90_0: by nradioleg; 

array fpra (6) xl-x6: 
array sensa (6) y1-y6; 
retain num xl-x5 yl-y5; 
if first.nradioleg then num=O; 
num=nurn+l: 
fpra(nurn)=fpr; 
sensa(num)=sensi: 
if fpra(nurn) . then fpra(num)=fpra(num-l); 
if sensa(nurn) . then sensa(nurn)=sensa(nurn-l); 
if last.nradioleg then do: 

* Completem fins a 6 punts, per tal que ealeuli area=O: 
if 	num=3 then do: 

fpra(4)=fpra(3): fpra(5)=fpra(3); fpra(6)=fpra(3): 
sensa(4)=sensa(3): sensa(5)=sensa(3);sensa(6)=sensa(3): 

end: 
if 	num=4 then do; 

fpra(5)=fpra(4); fpra(6)=fpra(4); sensa(5)=sensa(4); 
sensa(6)=sensa(4)¡ 

end; 

if' nurn=5 then do; 


(6)=fpra(5): sensa(6)=sensa(5); 
end; 
output: 

end; 
data auc90_2: set auc90_1: 
* Com 	 la corba és monótona creixent, sabem que el Ir trapezoide segur 
sera com a maxim un triangle, etc.: 

b2It=O.5*(x2-xl)*(y2-yl): 
b32c=(x3-x2)*y2: 
b32t=O.5*(x3-x2)*(y3-y2); 
b43c=(x4-x3)*y3; 
b43t=0.5*(x4-x3)*(y4-y3); 
b54c=(x5-x4)*y4: 
b54t=0.5*(x5-x4)*(y5-y4): 
b65c=(x6-x5)*y5; 
b65t=0.5*(x6-x5)*(y6-y5): 

AUC90=(b2It+b32c+b32t+b43e+b43t+b54c+b54t+b65e+b65t)/100; 
* Estandarditzem (re-escalem); 

AUC90e=AUC90*10; 

format AUC90 AUC90e 8.2; 


:raD: 
title 'Arees parcials sota la corba ROC empiriea per radio1eg'; 

~ sort data=auc90 2; by deseending aue90; 

~ print noobs data=auc90_2 split='*'; 

var nradioleg aue90 aue90e; 

:raD: 


* Re-escalada; 
data 	auc90_0e: set auc90 O; 

FPRe=FPR*lO; 
* Ara ja podem dibuixar 1 AUC parcial (en escala 100%): 

~ ROC_EMP90(nradioleg); 

title "Corba ROC empirica parcial re-escalada per especificitat >=90% 

- Radioleg &nradioleg"; 

symbol oin r=lOO value=dot h=O.5; 

proc sort datA=auc90 Oe; by nradioleg sensi fpre; 

proe gp10t data=auc90_0e: * BY &NRADIOLEG; 


axisl 	label=(h=1.4 a=90 r=O) order=(O to 100 by 10) 
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axis2 	label=(h=1.4l order=(O to 100 by 10) major=(n=10) 
minor=none; 


plot sensi*FPRe=nradioleg / 

frame vaxis=axisl haxis=axis2 nolegend ; 

label sensi='Sensibilitat (%)' 


fpre='Taxa estandarditzada de Falsos Positius (%)'; 
where nradioleg="&nradioleg"; 

run; 
t.end ROC~EMP90; 
\aoc_ENP90(0122)¡ %ROC_ENP90(0123); %ROC ENP90(0124); ROC_ENP90(0225)¡ 
\aoc_ENP90(0226); %ROC_ENP90(0227); %ROC=ENP90(0228); ROC_ENP90(1101); 
\aoc_ENP90(1102); %ROC_ENP90(1103); %ROC_ENP90(1104)¡ ROC_ENP90(1205); 
\aoc_ENP90(1206); %ROC_ENP90(1207); %ROC_ENP90(2108); ROC_ENP90(2109); 
\aoc_ENP90(2110); %ROC_ENP90(2211); %ROC_ENP90(2212); ROC~ENP90(2213); 
\aoc_ENP90(2214); %ROC_ENP90(3115); %ROC ENP90(3116); ROC_ENP90(3117); 
\aoc_ENP90(3218); %ROC_ENP90(3219); %ROC=ENP90(3220); ROC_ENP90(3221)¡ 
quit; 

* Construcció del dataset amb tota la info deIs radiólegs + mesures de 

precisió calculades; 

*********************************************************************., 

proc sort data=aucse; by nradioleg: 

proc sort data=interpO; by nradioleg; 

proc sort data=auc90 2; by nradioleg¡ 

proc sort data=d.bdradiolegs; by nradioleg: 

data d.radiolROC: merge d.bdradiolegs 


aucse (keep=nradioleg sensi espe auc vpp vpn) 
interpO (keep=nradioleg sensi90) 
auc90~2 (keep=nradioleg auc90e 

rename=(auc90e=auc90»: 
by nradioleg; 

label 	sensi='Sensibilitat' espe='Especificitat, 

auc='Area sota la corba ROC empirica' 

sensi90='Sensibilitat per FP=lO%' 


auc90='Area parcial sota la corba ROC empirica re-
escalada'; 
Z'1D1; 

proc print noobs data=d.radiolROC; 
var nradioleg sensi espe auc sensi90 auc90 vpp vpn; 

run; 
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Annex IV. Representaeió grafiea de les eorbes Roe 
empíriques per radioleg 
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Annex V. 	 Calcul d'arees sota la corba ROC mitjan~ant 
I'estadístic U de Mann-Whitney. Programa de Oelong. 

Programa 

A continuació es presenta la macro SAS desenvolupada per Delong, la qual ha 
es1at adaptada a I'estudi: 

• roc_comparison.sas¡ 

options nodate nonumber nocenter¡ 
title¡ 

1***************************************************** **************** 

NOTE: This program was provided by, and is supported by, the author 
(see REFERENCES below) . 

PORPOSE: 
Nonparametric comparison of areas under correlated ROC curves. 

Compute Mann-Whitney statistics and component-based estimates of their 
variance covariance matrix. 

AUTHOR: 
D.M. DeLong 

REQUIRES: 
Version 6 or later of Base SAS and SAs/IML. 

DETAILS: 
The method is closely related to the jackknife. The method of 

components is described in chapter 3 of Puri and Sen (1971). 

REFERENCES: 
E.R. DeLong, D.M. DeLong, and D.L. Clarke-Pearson (1988), 

RComparing the Areas Under Two or More Correlated Receiver Operating 
Characteristic Curves: A Nonparametric Approach," Biometrics 44, p. 
837-845. 

Puri M.L and Sen P.K. (1971), Nonparametric Methods in 
Multivariate Analysis, Wiley. 

********************************************************************1; 


%macro roc(version, data= last_, var=, response=, contrast=, 

details=no, alpha=.05)¡ 


%if &version ne %then %put ROC macro Version 1.4; 

title "The ROC Macro"; 

title2 " n; 

%let opts = %sysfunc(getoption(notes)) 

_last_=%sysfunc(getoption last ); 

options nonotes¡ 

%let lastds=&syslast; 

%let error=O; 


/* Verify that VAR= option is specified *1 

%if &var= %then %do¡ 
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%put ERROR: Specify predictor or XBETA variables in the VAR= 
argument: 

%goto exit; 
%end: 

/* Verify that RESPONSE= option is specified */ 
%if 	&response= %then %do¡ 

%put ERROR: Specify response variable in the RESPONSE= argument: 
%goto exit: 

%end: 

%let i=l: 
ido %while (%scan(&data,&i) ne %str() ); 

%let data&i=%scan(&data,&i); 
%let i=%eval(&i+1); 

%end: 
%let ndata=%eval(&i-1)¡ 

data _comp(keep &var &response)¡ 
%if &data=%str() or &ndata=l %then set: 
%else merge; 

&data: 

if &response not in (0,1) then call symput('error',l): 

run¡ 


%if &error=l %then %do; 
%put ERROR: Response must have values O or 1 only.: 
%goto exit: 

%end: 

/* Original SAS/IML code from author follows */ 
proc iml¡ 

start mwcomp(psi,z); 
* ., 
* program to compute the mann-whitney components 
* z 	 is (nn by 2);
* z[,l] is the colurnn of data values: 
* z[,2] is the column of indicator variables; 
* 	 z ,2]=1 if the observation is from the x population: 
* z[i,2]=O if the observation is from the y population: 
* 
* psi is the returned vector of u-statistic components: 

rz ranktie( z[,l] )i * average ranks; 
nx sum( z[,2] )i * numo of Xs 
ny nrow(z)-nx; * num of Ys 
loc loc( z[,2]=1 ): * x indexes 
psi j (nrow(z),l,O); 

[loc] (rz[loc] ranktie(z[loc,l]))/ny: * x components 
loc = loc( z[,2]=O J¡ * y indexes 
psi[loc] = ( nx+ranktie(z[loc,l])-rz[loc])/nx: * y components 
free rz loc nx ny; * free space 

finish: 

start mwvar(t,v,nx,ny,z)¡ 
* ., 
* compute mann-whitney statistics and variance: 
* input z, n by (k+l); 
* z[,l:k] are the different variables: 
* z[,k+l] are indicator values, 
* 1 if the observation is from popu1ation x and 
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* o if the observation is from population y: 
* t is the k by k vector of estimated statistics: 
* the (i,j) entry is the MannWhitney statistic for the 
* i-th column when used with the j-th column. The only 
* observations with nonmissing values in each column are 
* used. The diagonal elements are, hence, based only on the 
* single column of values. 
* v is the k by k estimated variance matrixi 
* nx is the matrix of x population counts on a pairwise basis: 
* ny is the matrix of y population counts on a pairwise basis: 

k ncol(z)-l; 
ind z [ , k+1] ; 

j(k,k,O); t=V¡ nx=v¡ ny=v¡ 

* The following computes components after pairwise deletion of 
* observations with missing values. If either there are nomissing 
* values or it is desired to use the components without doing 
* pairwise deletion first, the nested do loops could be evaded. 
* ., 
do i=l to k; 

do j=l to i; 
who = loc( (Z[,i]A=.)*(Z[,j]A=.) )¡ * nonmissing pairs; 
run mwcomp(psii, (z[,i] I lind) [who,]); * components; 
run mwcomp(psij, (z[,j] Ilind) [who,]); 
inow = ind[who,]; * Xs and Ys: 
m = inow[+]; * current XS¡ 
n = nrow(psii)-m; * current YS; 
nx[i,j] m; ny[i,j] = n; 
mi = (psii*inow) [+] / m; * means; 
mj = (psij#inow) [+] / mi 
t [ i , j] = mi; t [j , i] = mj; 
psii = psii-mi¡ psij = psij-mj¡ * center; 
v[i,j] (psii#psij#inow) [+] / (m# (m-1) ) 

+ (psii#psij#(l-inow» [+] / (ni (n-1) ); 
v[j,i] v[i,j]; 

end¡ 

end¡ 

free psii psij inow ind who; 


finish; 

/* start of execution of the IML program */ 

use comp var {&var &response}¡ 

read all into data [colname=names]¡ 

run mwvar(t,v,nx,ny,data); * estimates and variances; 

vname = names[l: (ncol(names)-l)]; 

manwhit = vecdiag(t); 

c=sqrt( vecdiag(v) )i c=v / (c@c')¡ 


%if &contrast= %then %do; 
%put Roe: No contrast specified. Pairwise contrasts of allí 
%put %str( ) curves will be generated.¡ 
call symput('col',char(ncol(data)-l»¡ 


%if &col=l %then %str(l=l¡); %else %dOi 

1=(j(&col-1,1) II-i(&col-1» 


%do i=&col-2 %to 1 %by -1; 

//(j (&i,&col-&i-1,O) Ilj(&i,l) II-i(&i» 


%end; 


%end; 
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%end; 

%else %do: 


l = { &contrast }: 

%end; 


lt=l*manwhit¡ 

lv=l*v*l': 

c ginv(lv); 

chisq lt'*c*lt; 

df = trace(c*lv); 

p = 1 - probchi( chisq, df ); 


/* Original SAS/IML code by author ends */ 

/* Individual area stderrs and Cls */ 

stderr=sqrt(vecdiag(v)); 

arealcl=manwhit-probit (1-&alpha/2) *stderr: 

areaucl=manwhit+probit (1-&alpha/2) *stderr; 

areastab=putn(manwhitl Istderrl larealcll lareaucl, '7.4'); 


/* Pairwise difference stderrs and Cls */ 

sediff=sqrt(vecdiag(lv)); 

difflcl=lt-probit (1-&alpha/2) *sediff; 

diffucl=lt+probit(1-&alpha/2)*sediff; 

diffchi=(lt##2)/vecdiag(lv); 

diffp=l-probchi(diffchi,l); 


%if %upcase(%substr(&details,l,l)) ne N %then %do; 
print t [label='Pairwise Deletion Mann-Whitney Statistics' 

colname=vname rowname=vname1; 
%end; 

print areastab [label="ROC Curve Areas and %sysevalf(lOO* (1
&alpha))% Confidence lntervals" 

rowname=vname colname={'ROC Area' 'Std Error' 'Confidence' 
"Limits'}]; 

rname='Rowl':'Row400': 
rname=rname[l:nrow(l)]; 

%if %upcase(%substr(&details,l,l)) ne N %then %do; 
print v [label='Estimated Variance Matrix' colname=vname 

rowname=vname1; 
print c [label='Estimated Correlations' colname=vname 

rowname=vname]; 
print nx [label='X populations sample sizes' colname=vname 

rowname=vname] ; 
print ny [label='Y populations sample sizes' colname=vname 

rowname=vname]; 
print Iv [label='Variance Estimates of Contrast' rowname=rname 

cOlname=rname]: 
%end; 
print 1 [label='Contrast Coefficients' rowname=rname 

colname=vname]: 

fdiffchi=putn(diffchi, '9.4'); 

fdiffp=putn(diffp, 'pvalue.')¡ 

diffs=putn(ltl Isediffl Idifflcll Idiffucl, '7.4'); 

diffstab=diffsl Ifdiffchil Ifdiffp; 

print diffstab [label= 

"Tests and %sysevalf(lOO*(l-&alpha))% Confidence Intervals for 


Contrast Rows" 
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rownarne=rnarne colnarne={'Estirnate' 'Std Error' 'Confidence' 'Lirnits' 
'Chi-square' 'Pr > ChiSq'}]; 

c2=putn(chisq,'9.4'); 

df2=putn(df,'3.')¡ 

p2=putn(p,'pvalue.'l; 

ctest=c21 Idf2 I I p2 ¡ 

print ctest [label='Contrast Test Results' 


colnarne={'Chi-Square' , DF' 'Pr > ChiSq'}]; 

/* Make overall p-value available */ 

%global pvalue¡ 

call symput('pvalue',p2); 


quit¡ 

%exit: 
options &Opts; 
title; ti tle2; 
'-m.d; 

Invocació de la macro 

Per tal de poder executar el programa anterior, va caler estructurar les dades 
de tal manera que els resultats de les mamografies per cada radióleg 
estiguéssin en una columna diferent (rad1-rad28): 

data delong; set d.vilrna200¡ 
if reslect in (0,6) then reslect=3.5; 
if reslect in (88,99) then reslect=.: 
keep nradioleg ncas cancer reslect; 
forrnat reslect; 

~c sort data=rnedcalcO: by ncas nradioleg i 
data rnedcalcl (drop=nradioleg i j reslect): set rnedcalcO; by ncas¡ 

retain radl-rad28 j¡ 
array rad (28) radl-rad28¡ 
if first.ncas then j=l; else j=j+l; 
do i=l to 28; 

if first.ncas then rad(i)=.¡ 
if then rad(i)=reslect¡ 


end¡ 

if j=28 then output: 


r&Dl¡ 

lroc(data=delong, var=radl rad2 rad3 rad4 rad5 rad6 rad7 rad8 rad9 
radiO radll rad12 rad13 rad14 rad15 rad16 rad17 rad18 rad19 rad20 
rad21 rad22 rad23 rad24 rad25 rad26 rad27 rad28, response=cancer, 
details=no) 
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Resultats addicionals 

A la Taula 27 es presenten els resultats principals obtinguts en executar la 
invocació anterior. A més, el programa desenvolupat per Delong permet 
contrastar conjuntament les 28 corbes ROe així com comparar totes les 
parelles de vint-i-vuit corbes empíriques correlacionades. S'inclouen els 
resultats: 

Taula 49. Contrast global pels AUCs de tots els radiolegs 

X2 
Graus de 
IIibertat Pr> X2 

101.6488 27 <.0001 

El p-valor de khi-quadrat indica que hi ha diferencies estadísticament 
significatives entre les vint-i-vuit arees sota la corba ROe per a=0.05. 

En comparar, dos a dos, les vint-i-vuit corbes empíriques correlacionades, es 
tenen un total 378 (=28*27/2) parelles. D'aquestes, 81 proves de cornparacions 

. de parelles van resultar estadísticament significatives per un nivell a del 5%, 
malgrat cal corregir I'error de tipus I per la simultane"itat de proves, per 
exemple, mitjanc;ant el metode de Bonferroni: Així, a ada prova s'hauria 
d'imposar: . a* = a/(28*27) = 0.00006614 

Per tant, donat que la macro del programa de Delong utilitza un únic parametre 
d'entrada a per la seva execució i, avalats també pel fet que els resultats 
d'interes eren els intervals de confianc;a per cada AUe i no les comparacions, 
es van descartar els resultats obtinguts pels 378 contrastos . 

Així, pel fet d'haver utilitzat a=0.05, no es disposa de les proves realment 
significatives per a* ja que SAS indica els p-valors inferiors a 0.01 % com 
-<.0001". En qualsevol cas, les comparacions que podrien ser significatives a 
un nivell a* (amb p-valor <.0001 al nivell a) són tres, les quals involucren al 
mate ix radióleg amb codi 0225 (rad4) -que esdevé I'últim en el ranquing de 
precisió a la IHustració 17, obtingut a partir de I'ordenació les estimacions per U 
de Mann-Withney- versus els tres radiólegs més precisos en funció de l'AUe 
[Radióleg 1103 (rad10), Radióleg 3115 (rad22) i radióleg 3221 (rad28)]. 

De fet, la representació grafica deis 28 intervals de confianc;a ja suggeria 
aquestes possibles significacions, dones els intervals pels 3 radiólegs més 

. precisos no es superposaven amb el del del menys acurat. 
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Annex VI. 	 Programa per calcular els estadístics bootstrap per 
AUC i AUC90. Dos exemples iHustratius de la 
tecnica bootstrap. 

A continuació es presenta el codi desenvolupat en S-PLUS 2000, així com un 
parell d'exemples de les estimacions bootstrap generades per 2 radiólegs. 

Programa 

t Es crea la funció auc.boots per calcular l'area empirica sota la 

t corba ROC (en termes de tant per un) 

auc.boots<-function(aux){ 


# Per radioleg, es calculen els resultats per cada punt de tall 
# definit BI-RADS 
frec<-table(aux[,4],aux[,2]) 
frecac<- apply(frec[nrow(frec):1,],2,cumsum) 
f Per radioleg i punt de tall, es calcula la sensibilitat i la 
t fracció de falsos positius 
poi<-rbind(c(O,O),t(t(frecac)/frecac[nrow(frecac),]» 

t Calcula l'AUC, area com a la suma d'arees deIs trapezoides 
auc<-sum«poi[-l,l]-poi[-nrow(poi),l])*(poi[-nrow(poi),2J+ 

poi [-1, 2] )/2) 
t Per calcular l'AUC90, fem interpolació lineal per FP = 10% 
poi90<-poi 
for (i in 1:nrow(poi90»{ 

if (poi90[i,1]>=0.1) { 
poi90[i,2]<-poi90[i-1,2]+ 

(poi90[i,2]-poi90[i-1,2])*(0.1-poi90[i-1,1)/ 
(poi90[i,1]-poi90[i-1,1]) 

poi90[i,11<-0.1 

# Ara ja podem calcular l'AUC90 (que multipliquem per 10 

# per tenir-la en l'escala 0-1 (0%-100%) 

auc90<-10*sum«poi90[2:i,1]-poi90[1: (i-1),1])* 


(poi90 [1: (i-1), 2] +poi90 [2: i, 2) /2) 

break 


c(auc,auc90) 

sd<-function(x) (sqrt(var(x»} 
stat<-matrix(0,28,4) 
resul<-matrix(0,B,2) 

I Definim el nombre de remos tres bootstrap a generar 
B<-10000 
I Ho executem per cada radioleg 
for (j in 1:28) { 

aux<-split(Vilma,Vilma$NRadioleg) [[jJ] 
for (i in l:B) { 


auxO<-aux[sample(l:nrow(aux)"T),] 

resul[i,]<-auc.boots(auxO) 


} 
t A stat guardem: AUC, AUC90, desv sd d'AUC i desv sd d'AUC90 
stat[j,]<-c(apply(resul,2,mean),apply(resul,2,sd» 

stat 
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Dos exemples grafics de 8=10.000 remostres bootstrap per I'AUC 

Radióleg 0124 (rad3): 
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Annex VII. Estructures de correlacions pels models GEE 

Estructura de correlació independent 

L'assumpció per I'ús d'una estructura independet de correlació és que les 

observacions estan incorrelacionades dins de cada clúster. Per tant, la matriu 

de correlació per un determinat clúster és la matriu identitat. Aixó implica que 

no cal estimar cap parametre. 

Exemple d'estructura de correlació independent amb nk =4 observacions i k=3 

c1usters: 

1 O O O O O O O O O O O 

O 1 O O O O O O O O O O 

O O 1 O O O O O O O O O 

O O O 1 O O O O O O O O 

O O O O 1 O O O O O O O 

O O O O O 1 O O O O O O 

O O O O O O 1 O O O O O 

O O O O O O O 1 O O O O 

O O O O O O O O 1 O O O 

O O O O O O O O O 1 O O 

O O O O O O O O O O 1 O 

O O O O O O O O O O O 1 

Estructura de correlació autoregressiva 

Una estructura de correlació autoregressiva és generalment aplicable per 

analisis en les quals hi ha mesures repetid es durant el temps dins d'un clúster 

concret. L'assumpció per I'ús d'una estructura de correlació autorregressiva és 

que la correlació entre respostes depen de I'interval de temps entre dues 

respostes. Per a una estructura AR 1 només cal estimar un parametre p. 

Exemple de matriu de correlacions AR 1 amb 4 respostes en els temps 

t=1,2,3,4 i 3 clusters: 
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1 o O O O o O O O 
p O O O O O O O O 

P O O O O O O O O 
p 1 O O O O O O O O 

o O O 1 O O O O 
o O O O O O O O 
O O O O P O O O O 
O O O O p 1 O O O O 
O O O O o o O O 1 

O O O O o O O O 
O O O O O O O O P 

O O O O O O O O p 1 

Estructura de correlació estacionaria m-dependent 

l'assumpció per I'ús d'una estructura de correlació estacionaria m-dependent 

és que la correlacions de s distancia són les mateixes per s=1 ,2, ... ,m, mentre 

que les correlacions superiors a una distancia s són zero. En aquest cas, cal 

estimar m parametres de correlació p diferents. 

Exemple 2-dependent; clúster amb sis observacions (m=2, nk=4) i 3 clusters: 

O O O O O O O O 
O O O O O O O O 
O O O O O O O O 
O O O O O O O O 

O O O Oo O 

o O O O O O O O 

O O O O O O O O 

O O O O O O O O 

O O O O O O 1 O 

O O O O O O O O 

O O O O O O O 

O O O O O O O O 
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Estructura de correlació fixa 

Alguns softwares permeten a I'usuari seleccionar valors fixes per a la correlació 

deis parametres. No hi ha parametres de correlació a estimar perqué els 

parametres de correlació es trien abans de fer I'analisi. 

Exemple de matriu de correlacions fixa, 4 observacions i 3 clusters: 

1 0.3 0.3 0.1 O O O O O O O O 

0.3 1 0.3 0.3 O O O O O O O O 

0.3 0.3 1 0.3 O O O O O O O O 

0.1 	 0.3 0.3 1 O O O O O O O O 

O O O O 1 0.3 0.3 0.1 O O O O 

O O O O 0.3 1 0.3 0.3 O O O O 

O O O O 0.3 0.3 1 0.3 O O O O 

O O O O 0.1 0.3 0.3 1 O O O O 

O O O O O O O O 1 0.3 0.3 0.1 
O O O O O O O O 0.3 1 0.3 0.3 
O O O O O O O O 0.3 0.3 1 0.3 
O O O O O O O O 0.1 0.3 0.3 1 

Algunes pautes per escollir I'estructura de correlació 

la selecció d'una Working Correlation Matrix o Matriu de Correlació de Treball 

la tria "analista segons el seu criteri. No hi ha una evidéncia disponible que 

indiqui quina és la millor estructura de correlació que s'hauria d'escollir davant 

d'una analisi concreta. 

Es recomana que si el nombre de repeticions (mesures) per clúster és petit i el 

disseny és equilibrat i complet, és recomanable usar una matriu no 

estructurada. 

Si els intervals de temps entre diferents mesures són desiguals és raonable 

escollir una matriu de correlació on la correlació sigui funció del temps 

(estructura autorregressiva o m-dependent). 

Per a conjunts de dades sense una ordenació lógica de les observacions dins 

el clúster la estructura exchangeable pot ser la més apropiada. Aquesta va ser 

I'estructura de correlació que es va triar en projecte que presentem. 
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Annex VIII. Programa per ajustar el model binomial marginal 
basat en equacions estimades generalitzades, GEE 

I*Codi 	SAS per a la regressi6 mitjangant GEE*/ 

libname casos SPSS 'D:\Casos.por': 
libname outputs 'D:\outputs': 
llI\.D casos: 

set casos._first_; 
ran¡ 

proa CONTENTS DATA=casos; 

ran: 

proa freq data=casos; 


tables 	resposta; 
ran¡ 
proa freq data=casos; 

tables 	lectura*sexe lectura*volum2 lectura*consult2 
lectura*dedicac2 lectura*edatrad2 lectura*anyslleg 
lectura*feedbac1 lectura*cancer; 

ran; 
data casos; 

format ncas $4.: 
set casos; 
1* sexe O=Home l=Dona */ 
if nradi_le in('0122', '0123', '0124', '0225', '0226', '0227','0228', 

'1101' I '1102' I ' 1104' I '1207' , '2108' , '2212' l' 2214' I '3117' , '3218' , 
'3219', '3220', '3221') then sexe=O¡ else sexe=l¡ 

ran¡ 

*Model 	bivariant amb sexe; 
proa genmod data=casos order=data descending¡ 

class ncas sexe¡ 
model lectura=sexe cancer sexe*cancer /dist=bin predicted 

residuals type3; 

repeated ect=ncas/type=exch covb corrw¡ 

ods output ParameterEstimates=Parms¡ 


ran¡ 
*Model 	bivariant amb edat; 
proa genmod data=casos order=data descending; 

class ncas edatrad2; 
model lectura=edatrad2 cancer edatrad2*cancer /dist=bin 

predicted residuals type3; 

repeated subject=ncas/type=exch covb corrw; 

ods output ParameterEstimates=Parms; 


ran; 
*Model 	bivariant anys mamografies; 
proa genmod data=casos order=data descending; 

class ncas anyslleg¡ 
model lectura=anyslleg cancer anyslleg*cancer /dist=bin 

predicted residuals type3¡ 

repeated subject=ncas/type=exch covb corrw; 

ods output ParameterEstimates=Parms; 


run; 
*Model 	bivariant amb volum; 
proa genmod data=casos order=data descending; 

class ncas volum2¡ 
model lectura=volum2 cancer volum2*cancer /dist=bin predicted 

residuals type3¡ 
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repeated subject=ncas/type=exch covb corrw: 

ods output ParameterEstimates=Parms: 


:ran; 
*Model bivariant percentatge de dedicació¡ 
proc genmod data=casos order=data descending; 

class ncas dedicac2; 
model lectura=dedicac2 cancer dedicac2*cancer /dist=bin 

predicted residuals type3; 

repeated subject=ncas/type=exch covb corrw; 

ods output ParameterEstimates=Parms: 


run; 

*Model bivariant consulta; 

proc genmod data=casos order=data descending; 


class ncas consult2; 

model lectura=consult2 cancer consult2*cancer /dist=bin 


predicted residuals type3; 

repeated subject=ncas/type=exch covb corrw; 

ods output ParameterEstimates=Parms: 


run; 


*Model bivariant feedback; 

proc genmod data=casos order=data descending: 


class ncas feedbacl¡ 

model lectura=feedbacl cancer feedbacl*cancer /dist=bin 


predicted residuals type3: 

repeated subject=ncas/type=exch covb corrw; 

ods output ParameterEstimates=Parms: 


:ran; 
*Model dedicació i feedback; 
proc genmod data=casos order=data descending; 

class ncas dedicac2 feedbacl; 
model lectura=dedicac2 feedbacl cancer dedicac2*cancer 

feedbacl*cancer /dist=bin predicted residuals type3: 
repeated subject=ncas/type=exch covb corrw¡ 
ods output ParameterEstimates=Parms; 

:ran; 
*Model amb totes les variables; 
proc genmod data=casos order=data descending; 

class ncas volum2 consult2 dedicac2 edatrad2 anyslleg feedbacl; 
model lectura=volum2 consult2 dedicac2 edatrad2 anyslleg 

feedbacl volum2*cancer consult2*cancer dedicac2*cancer 
edatrad2*cancer anyslleg*cancer feedbacl*cancer/dist=bin 
predicted residuals type3; 

repeated subject=ncas/type=exch covb corrw; 
:ran; 

* Els odds ratios. Primer s'executa el genmod i després aquesta 
sintaxi i la següent; 
data 	Parms; 


set Parms¡ 

OR=exp(Estimate); 

LCL=exp(LowerCL)¡ 

UCL=exp(UpperCL); 


:ran; 
* Perqué imprimeixi els odds ratios; 
proc 	print data=Parms noobs; 

var Estimate OR LCL UCL ChiSq ProbChiSq; 
run; 

149 



I 

7. ANNEXES 


Annex IX. Programa pel calcul de la taula de concordances 

A continuació es presenta el codi desenvolupat en S-PLUS 2000 per tal de 
calcular les concordances condicionades al diagnostic definitiu de cancer. 

Programa 

t Calcul de la taula de concordances 

t k ES EL NOMBRE DE RADIOLEGS 
k<-28 
N<-k+2 
taula <- matrix(O,6,6) 
taula 
for (i in 4:N) { 

for (j in i:N) { 

j<-j+l 

taux <- table(Concord[,i],Concord[,j]) 

taula <- taula + taux 

} 


taula 

t Triangularitzem. 

for (i in 1:5){ 
for (j in i:5){ 


taula[i,j+l]<-taula[i,j+l]+taula[j+l,i) 

taula[j+l,i)<-O 


} 
taula 

Pe1s cancers 

cancers<-Concord[(Concord$MAMO=="vPtt) I (Concord$MAMO=="FN tt ),] 

dim(cancers) 

taulacan <-matrix(O,6,6) 

for (i in 4:N) { 


for (j in i:N) { 

j<-j+l 

taux<- table(cancers[,i),cancers[,j]); 

taulacan <- taulacan + taux 


} 
taulacan 

t Triangularitzem. 

for (i in 1: 5) { 
for (j in i:5) { 

taulacan[i,j+l]<-taulacan[i,j+l]+taulacan[j+l,i] 
taulacan[j+l,i]<-O 

taulacan 
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t Pels no cancers 

nocancers<-Concord[(Concord$MAMO=="VN") (Concord$MAMO=="FP"),] 

dirn(nocancers) 

taulanocan <-rnatrix(O,6,6) 

for (i in 4:N) { 


for (j in i:N){ 

j<-j+l 

taux<- table(nocancers[,i],nocancers[,j]); 

taulanocan <- taulanocan + taux 


} 
taulanocan 

*Triangularitzern. 

for (i in 1:5){ 
for (j in i:5){ 

taulanocan[i,j+l]<-taulanocan[i,j+l]+taulanocan[j+l,i] 
taulanocan[j+l,i]<-O 

taulanocan 
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FE D'ERRADES 


Fe d'errades 

Conscients de la importancia de la polidesa i la correcció tant lingüística com 

estadística de qualsevol publicació, acompanyem el nostre PFC "Precísíó í varíabílitat 

en la ínterpretació de la mamografía de cribratge, VILMA" amb algunes esmenes, 

basícament sintactiques i ortografiques: 

• Pagina 6, 3r paragraf: 

• Pagina 8, 1 r paragraf: 

• Pagina 9, 1 r paragraf: 

• Pagina 15, 6e paragraf: 

• Pagina 22, 5e paragraf: 

• Pagina 29, 3r paragraf: 

• Pagina 29, 4rt paragraf: 

• Pagina38,2n paragraf: 

• Pagina 44, 2n paragraf: 

• Pagina 47, 4rt paragraf: 

• Pagina 49, Taula 3: 

• Pagina 52, 1 r paragraf: 

• Pagina 61, 1 r paragraf: 

• Pagina 67, 1 r paragraf: 

• Pagina 68, 1 r paragraf: 

• Pagina 92, 3r paragraf: 

• Pagina 93, 11'lustració 20: 

alla on diu "per mitja de I'ús la mamografia" 
ha de dir "per mitja de I'ús de la mamografia", 

alla on diu "En relació a al resultat" 
ha de dir "En relació al resultat", 

alla on diu "amb una sensibilitat es s'hauria" 
ha de dir "amb una sensibilitat que s'hauria", 

alla on diu "haurien seguir" 
ha de dir "haurien de seguir", 

alla on diu "es van prendre la les lectures" 
ha de dir "es van prendre les lectures", 

alla on diu "d'AUCs s mitjan~ant" 
ha de dir "d'AUCs mitjan~ant", 

alla on diu "es van estudiar la font" 
ha de dir "es va estudiar la font", 

alla on diu "el radiólegs que lIegeix" 
ha de dir "el s radiólegs que lIegeixen", 

alla on diu "és necessari únic parametre p" 
ha de dir "és necessari un únic parametre p", 

alla on diu "on en la la j-éssima" 
ha de dir "on en la j-éssima", 

alla on diu "Especificitad" 
ha de dir "Especificidad", 

alla on diu "operen" i "tinguéssin" 
ha de dir "operaven" i "tinguessin" 

alla on diu "mostra sobremostrejada .. " 
ha de dir "mostra sobremostrejada,", 

alla on diu "es vab recodificar" 
ha de dir "es van recodificar", 

alla on diu "deis casos sospitós" 
ha de dir "deis casos sospitosos". 

alla on diu "i bé més part de la seva jornada" 
ha de dir "j més part de la seva jornada". 

alla on diu "C1 - tamany" 
ha de dir "C1 - grandaria", 
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• Pagina 73: 

1I'lustració 12. Distribució deis resuttats BI-RADS 
._- - --_ .. 

2500 .-----------------------------------------------, 

2000 

1500 

1000 

500 

o L b!!! 

11 

• Pagina 97, 2n paragraf: 

• Pagina 98, 2n paragraf: 

• Pagina 98, 3r paragraf: 

• Pagina 1 01, 1 r paragraf: 

• Pagina 1 02 , 1 r paragraf: 

• Pagina 118, 3r punt: 

• Pagina 118, 4rt punt: 

• Pagina 119, 6é punt: 

• Pag ina 120, 1 r punt: 

• Pagina 142, 3r paragraf: 

• Pagina 145, 1 r paragraf: 

----_... . 
o Casos sense cancer 

Casos amb cancer 

- ,

111 o IV V 

BI-RADS 

al la on diu "exhcangeable" 

ha de dir "exchangeable", 


alla on diu "entre els homes i les dones" 

ha de dir "entre els radiólegs homes i dones", 


alla on diu "al interpretar" 

ha de dir "a I'interpretar", 


alla on diu "volum de lectures anual" 

ha de dir "percentatge de dedicació" 


alla on diu "consultar habitualment amb 

d'altres companys en la seva practica habitual" 

ha de dir "seguiment deis casos sospitosos" , 


alla on diu "no ens va donar ser útil " 

ha de dir "no ens va ser útil", 


alla on diu "Continues" 

ha de dir "Contínues", 


alla on diu "hi ha vien 200 observacions" 

ha de dir "hi havien 200 observacions", 


alla on diu "Incrementaven" 

ha de dir "incrementaven", 


alla on diu "a ada prova" 

ha de dir "a cada prova", 


alla on diu "estructura independet" 

ha de dir "estructura independent", 
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